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ORIGINEA LIMBII ROMÂNE
Formarea

limbii române. Fondul latin şi elementele

împrumutate în limba -română.

|

în
ul
- românesc,
'In ţinuturile cari formează azi regat
:
MaCrişana,
Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat,
ramureș, locuiă, pe la începutul: erei creştine, un popor

numit al: Dacilor și Geţilor, cari erau de acelaș neam cu

Tracii din dreapta Dunării. Poporul acesta: nu formă un.
stat: unitar, având un singur cârmuitor şi legi comune,.ci
eră împărţit în. diferite. triburi independente şi adesea în - |
Sea
luptă unul cu. altul.

Statul roman, a cărui întindere: creșteă pe toată ziua,
ajunse”cu posesiunile sale până la Dunăre, devenind
EI
stăpân pe provincia- numită Moesia. *
-

Astfel cele două

“faţă în faţă. -

popoare,

|

-

Dacii, se găsiră
şi ii”
Roman

Di:

Când triburile dace şi gete -se' uniau între ele sub o

căpetenie, atacau ţinuturile stăpânite de Romani, cum a
(sec. 1.
pe vremea regelui Burvista :sau Boerebista.
fost
d. Hr.). Aceste atacuri erâu adesea înfrângeri grele pentru . oştirile romane. “Trebuiă o expediţiuine cu mijloace mari -

ca să înlăture această primejdie ce sta. în tot minutul |
amenințătoare. O plănuise Cezar (ucis. 44 în. de Hr.),.
dar mo îndeplini. Urmașul său Octavian (mort la 14.d. “
-Hr.) trimise o armată, care sili:la pace pe Daci şi Geţi, . .
- “mai ales că' în vremea aceea: reîncepură diviziunile între
tribuii. Când

Decebal,

pela-86

d. Hr:, izbuti.să strângă:

iar 'sub ascultarea sa aceste triburi, împăratul Domițian
4

6

(între 81—96

d. Hr.) porni

oştire,

cu

fu plin

răsboiul

plin de greutăţi şi ţin vre-o 4 ani. La sfârşit, Romanii:
fură siliți să-i recunoască lui Decebal titlul de „amic“ şi
să-i dea meşteri pentru zidire de cetăți.
Traian (împ.: dela 98 la 117 d. Hr.) se hotărî să în“lăture această stare de lucruri ruşinoasă şi întreprinse
două expediţiuni (101—102 şi 105—106), cari avură 'de
rezultat distrugerea statului dac și prefacerea ţării în
provincie romană.
A
Traian,

după .obiceiul

Romanilor,

aduse

în Dacia

co-

_ lonişti din diferite părți ale imperiului roman, romanizate

“de mai nainte. Stăpânirea romană” se mărgini

întâiu

în

teritoriul care ar corespunde cu Oltenia, Banatul și Transilvania.

|

o

|

|

Coloniștii aduși aci. romanizară cu încetul ţinutul. Romanii procedau. pe cale paşnică. Introduceau în provincie
organizaţia lor .administrativă. și militară
dar ,nu împie-

decau pe indigeni să participe la această organizaţiune.

Le îngăduiau să-intre în legiuni —a căror conducere se da

însă Romanilor, — le înlesneau să ocupe funcțiuni. In acest
chip, romanizarea

se începeă în clasele superioare,

cari,

pentru a dobândi onoruri, primiau starea creată de Romani,

şi de aci încolo pătrundeă în stratele cele mai de jos ale
poporaţiunii.: Astiel, după un timp relativ scurt,- provincia

îşi
schimbă cu totul înfățițişarea. Aşă s'a'a întâ
acei
întâmplat,și i în
„Evenimentele din evul. mediu au produs

mari

schim- -

bări in provincia. romanizată a Daciei: Diferitele popoare “
apare» ce veniră „din: răsărit, făcură ca domnia oficială

să amenințe

să nu ție. mult..In secolul

III Goţii. încep

215).
provinciile romane. Împăratul Aurelian (220—
» Neputând să mentină stăpânirea romană asupra Daciei,
făct
ri
ro aeil
Race Cu ei cişi.retrase legiunile
(271) din această
oile:
dată cu trupele
.se retraseră și parte din

ținuturile pe păr Aurelian îi:aşezară

a
Năvălirile

în

imiră

numelee

de „Dacia:

peste Dunăre
“aut
Aureliană“,
:
a

în

'până îîn sec. XII
a. Tătarilor. Dinmează până
şi se sfârşesc cu
I
aces

tinte
te timpupuri
muţi
ri înt
întunecoase avem cunoş„tinţ puţine despre„aceviața Romani
lor din aceste părţi. Acutm

se plămădeşte naționalitatea română, care are
aceste două elemente: cel roman şi cel dac.

7

Columna

pc

”

.

lui Traian

.

-Nu cunoaștem nici epoca

la bază
.

din Roma

IL

Da

.

|
nici

teritoriulîn

care

s'a .

format naționalitatea şi limba română. Din sec. X ni se
- pe
vorbeşte foarte desde poporul .român— cunoscut

8

atunci - sub numele de V/af. Acest: popor locuiă şi la nord
şi la sud de Dunăre şi, dacă ţinem socoteala de marele
„număr de influenţe slavone, cari se găsesc îri limba română şi ne amintim ca invaziunea Slavilor se .produce
prin secolul VI, putem admite că limba română s'a format
de prin sec. VII până în.al X-lea, când trebue să fi ajuns
la desăvârşita ei întocmire.
N
“Limba

română

este

o limbă

romanică

sau

neolatină,

ca şi italiana, franceza, provensala, spaniola şi portugeza.
„Ea

sa

adică

vorbirea

format” din: limba

oamenilor

latină

fără

vulgară

ştiinţă

sau

de: carte

rustică,

sau

cu

„puţină ştiinţă de carte, vorbire deosebită în multe pri-

vinţe. de limba literară: sau clasică.

Această limbă vulgară, vorbită de: colonişti şi de Dacii
u-se contractul cu lumea romană,
sup—uși
pierzând,
—a
început a-se desvoltă după legi proprii și a devenit, cu

încetul, o limbăde sine stătătoare.
fundamental

Elementul

fie cel lațin, .la care
apoi

alte elemente

E foarte greu
dac, fiindcă nu

al limbii

sa adaos

străine.

române

întâiu

-

a trebuit

să

elementul dac şi

Ă

a determină în ce constă acest element
se știe cum

eră limba Dacilor nici a ve-

chilor locuitori din Tracia cu cari se înrudiau ei. - oa on autori consideră ca resturi dacice câteva schimri fonetice. cari nu

rotacismul

E

lui n'şi

se găsesc în alte

1 între vocale; fereastră,

cărunt

limbi

romanice:

— soare, fietu),:

PS şi pt: coapsă, fripse,'opt, lăptucă,
Sil eaşi oa : seară, leage, (dialectal şi vechiu pentru lege), toată, moarte,

re
Pa

Ș
a în urma substantivului
e
ŞI i asezarea articolului
pe

i Oree elalte limbi romanice articolul .stă înainte 'şi
rază un Singur cuvânt cu substantivul:
socrul(u), şearpele, casa, omului.

.
E]

Il
-

.

Această ce peelelalte se pot cercetăîn genere mai uşor.
.

Ă

”

jace
asupra formele,o (rs
iza)
lor elor(fonet(vocaCN rfoS6,
ogia) asupra
şi asuprasunete
cuvint

bularul),

UI

.

„9

sune|. Fonetica. Limba română a păstrat mai toate”
-...
tele limbii latine și a dat naştere altora noi.
ră
1. Vocalele

a, e, i, 0, u: Limba noast

erau:

latinești

transa produs două 'vocale: d şi â, cari au rezultat din .
i.
jurăr
împre
- formările celorlalte vocale. în anumite
ul lor a
2. Diftongii s'au păstrat mâi toți, dar: număr

vocacrescut “în limba românească. nouă, prin înmulțirea
ee
. aă, ei, ş. a.).
semisone(ai,
lelor

ea şi oa,
Cei 'mai vechi diftongi produşi în limba sunt
ar fi iniluenţă .
despre cari am spus că se“ consideră că
o

dacică.
3.

i

|

-

latinești

Consonantele

de

s'au păstrat

asemenea

toate, dar s'au născut și altele noi: e (e, î» £ (e, dt
latine s'au moIn anumite împrejurări unele consonante
i;
dificat şi chiar au dispărut: 1 > 1y >" cale—căly—că
;
i

IN

i

> puiiu > puiu

n > îi > 1: ponio

ori s'au întocuit 'cu' altele tot
latinește. .

din cele
Me

ce

existau şi în.
m

ează “mai: bine
4. În genere, cuvintele roimânești păstr
işarea generală a .
decât mai toate limbile romanice înfăţ
i
a
"cuvintelor latineşti:
soare;
e
; solem>
art
moarte; locus>loc(u) ; partem>>p
caput>cap(u) ; mortem
fac>
u);
>larg(
largus
ău;
reus>r
u);
>bun(
filum>tir(u); albus>alb(u); bonus
a
gem(u).
tă; mergo>merg(u);

ardeo>ardlu;

video>râd(u);

gemo>

ești sunt
Ii. Mofologia. Formele gramaticale român
răină sunt,
ne-st
origi
.
;cari de
ţiile
i,
excep
șt
toate latiiarne
e
E
3
Ie
extrem de rare.
terminare,
după
ești,
român
ele
1. Declinarea. Substantiv
nă„categorii cari toate coreșpund decli
se împart,în trei

rilor latinești:

a

|

1) Cele în d (casă) sau

neşti

de

declinarea

l-a

Să

Ei

ea (stea) sunt substantivele latiîn

a

(casa, stella). La

acestea

s'au

e (sacă, par).
adaos: cuvinte. împrumutate „din limbi strein şi consonantă
în u întreg (socru), u semison (ou)
2) Cele

că terminate în
(pas, tc) au fost în vechea limbă româneas
târziu s'au deosebit; ele reprezintă

u întreg-şi numai mai

şi Um.
cuvintele latineşti de declinarea 2-a în usişeaz
ă cuvintele

înfăţ
3) Cele terminate în e (vulpe, iepure)
m). -.
lepore
m,
(vulpe
latinești de declinarea 3-a
7

i

m

-

Mai avem câteva cuvinte sfârșite în j (zi, luni, marți, miercuri,
joi, vineri) cari se explică tot prin forme de caz latinești.
Formele declinării româneşti: sunt puţine: Numai sub-

„ stantivele, feminine

- Şi dativ singular:

au o tormă

*

deosebită: pentru genitiv

o casă, unei case (şi plural) 'case;

E

încolo toate substantivele
'au o singură formă pentru sin-

gular şi una pentru plural: sac, saci; toc tocuri; lemn, lemne.
» „Atât terminarea specială de caz a celor feminine cât
şi- terminările celelalte corespund toate unor terminări latineşti.
i
pr
In toată declinarea nearticulată este un Singur element,
care se poate socoti strein: terminarea o a vocativului -

femenin

: Soro/ Mario!

E

|

In schimb am păstrat singura terminare specială de vo- .

cativ pe care o aveă limba latină : doamne (domine), lupe
(lupe).

2) Limba latină navea articol. EI s'a născut în limbile
romanice, cari toate au articol și toate, deci şi limba ro-

mână,

au dat funcțiunea.de articol aceluiaş pronume de-

„„monstrativ latinesc. Deosebirea între română şi celelalte

.

limbi surori este, precum am spus, numai așezarea acestui

articol,” căci noi î] avem la urmă și contopit cu substantivul. Avem totuş și unele exemple din vechea limbă
românească în cari articolul este necontopit, ba chiar rare

"“

cazuri unde este așezat înainte.
<CO—
-Tot prin pronumele demonstrativ se explică
şi articolul
posesiv a.
.
a
|
Un compus al demon
Articolul

nehotărit

strativulu
i este cel,
latin

unu,

una

este numeralul

3. Adiectivul “TOM
. coresp
ân
unde
Deosebim
două grupe: 1) cu

“bună), cari corespund

_2)
„Cu

,

celor latinești cu trei terminări;

cu o. terminare (dulce), cari corespund
două și o terminare.
|
limbi

romanice:

BUN, mai bun, cel mai bun reprezintă un tip de com-

paraliv şi superlativ perifrastic, care se găseşte şi în la„„„bneşte.,
4

.

celor latinești

Formarea gradelor de comparaţie este o desvoltare
a
Comparaţiei latinești periirastice și se face după aceleaşi |
norme! ca şi
în celelalte

„„

latin.

celui latin.
două terminări (bun,..

Superlativul cu foarte este şi el latin,

Ii

.

1

4. Pronumele sunt ţoate moştenite din lătineşte.
La cel personal, observăm că sunt unele forme cari
corespund direct cu cele latine, altele sunt formate: mai
o
|
s
târziu în limba română.
posesiv:
lui
pronume
Latineşti. sunt și toate formele.
“meu, tău, său, nostru, vostru, lor.

Celelalte

forme

:
română.
Tot asemenea

sau

târziu

mai

desvoltat

|

|
tive
demonstra
e.
pronumel

limba

în

și relative:

cine, cui, ce, care, cât.

Pronumele nehotărite sunt sau transmise “de-adreptul
din latineşte (ca: fot) sau formate în limba noastră din
o
“elementele latine (ca: nescine). |
streine.
influenţe
5. La numerale -avem câteva
Toate

cardinalele

sunt

latinești, afară de sufă, care se

consideră că are origine slavonă. Cele ordinale au o for- .
maţie proprie românească, însă cu elemente latinești. Cuvântul câte dela distributive nu e latin; se presupunea
.
Sa
fi grecesc. - .
_6. La verbe avem patru conjugări cu. aceleaşi caracteristice ca şi limba latină: a jură, a tăceă, a zice, a fugi.
Grupa verbelor în î este formată prin transformări fo-.
netice produse în limba: română.

„Cele mai multe din formele timpurilor sunt direct trans-

_mise
a)
b)
c)

|
din latineşte. Astiel sunt: prezentul indicativului: jur, tac. zic, fug;
imperfectul indicativului: juram (în limba veche jură);
perfectul simplu, fie în i fie în sei, este latinesc:
jurai, zisei (în limba veche zișu) ;

d)

plusquamperiectul

indicativului este

fectul conjunctivului latin : juraser;
e) imperativul este. latin: jură ţine+
f) gerundiul

este latin, numai

că

plusquamper-

E

presupune

-

că

conj.

I, ÎI şi Il au avut o formă la fel în latin vulgară:
aa

_- g)

"

imând, tăcând, zicând, fugind ;

o

|

participiul este de asemenea latin: jurat, tăcut, fapt

(mai
trziu făcu,

|
7

12

o

o.

Alte "forme. verbale sunt produse ale limbii românești
cu' elemente latine şi cea mai mare parte urmând aceleaşi
noime ca alte limbi romanice :
a) Pertectul compus: am jurat.
5) Conjunctivul prezent este indicativul prezent cu 'o schimbare numai
“pers. 3-a şi cu conjuncţia să înainte. Acest să este derivat din latineşte.

la

c) Conjunctivul perfect are conjuncțiunea să, auxiliarul fi şi participiul verbului,:
d) Viitorul este format

din

s
voiu şi infinitivul verbului.

€) Viitorul al doilea are: auxiliarul fi:. 7)
care

Optativul prezent se formează cu infinitul verbului și cu 1 auxiliarul aş,
e socotit de unii .ca o transformare a verbului latin a ave, de alții ca

-o desvoltare a unor forme ale “verbului latin a voi.
£) Indicativele. cu ampliticaţiune pentru conj. l-a sunt formate înn limba ro„mânească sub influența unor verbe greceşti (botez); cele de conjugarea a
IV-a sunt transformate dintr'o categorie de Verbe latinești (numite incoative :

înfloresc). :

|

Așă dar şi toată construcțiunea.
româneşti este, latinească..
:

gramaticală

1. Vocabularul. Î. Cuvintele de origine
mează o bună pârte a vocabularului nostru.

a. linbii
latină tor
.

“Astfel, părţile. corpului (om și animal) sunt numite, cu

vorbe

Păţin

latinești, pe

când

vorbele streine sunt mult

numeroase” în comparaţie cu ele:

mai |

LE

barbă, bărbie, băşică, braţ, bucă, călcâiu, cap, căpăţână, carne, 'cearcăn,- „cer=
bice, coadă, coamă, coapsă, coastă, creier, „deget, dinte, falcă, faţă, ficat, fiere, frunte, geană, genuche, gheb, ghiară, gură, guşă, inimă, -junghetură, lacrimă, |,
„limbă, măduvă, mădular,:măruntaie, măsea; - maţe,: mătrice,: mână, mușchiu,
“mustață,
-nare,. nas;- neg, ochiu,-om, os, osânză, palmă,:păr, picior, piele, piept,
pântece, pleoapă, plumână, «pumn, : rărunchiu, rinichiu, sân, -sânge,. spinare,
splină, sprânceană, subsuoară, ţeastă, tâmplă, dâtă, uger, “umăr, unghie, ureche, ,"vână, vintre.
.
a
pai

: Slavone Sunt puţine: îm
ÎN)

ei

trup,. glesnă, eat, crac, câreă,. obraz.

* Tot asemenea

PI

pa

e

cele cari 'arată trebuinţe- fizice şi mo-

rale ori suferințe. diverse sunt latinești:
cut

cuvânt, dorm, fior, foame,

gust, guturaiu, limbric, lindină,

lăngoare,

mut, orb, pecingine, puroiu, puşche, răsuflu, râie, rouă, sănătate, șchiop, sete, *
somn,
strănut, sudoare,

suferință, sughiţ, surd, suspin, tuse, 'urdoare, pu

13

mare număr de animale domestice și sălbatice şi. . -..
Un
”
produse de ale lor au numiri de origine latină:
,

căprior, cărăalbină, ariciu, armăsar, berbece, bou, bour, broască, cal, capră,
găină, graur,
buș, cariu, căţel, cerb, .câne, corb, cuc, fiară, fluture, furnică, gaic,
miel,
mascur,
lup,
leu,'
lapte,
grecr, iapă, ied, iepure, junc, junică, lăcustă,
pasăre,
pană,
păduche,
ou,
oaie,
noatin,
muscă,
mioară,
mânz,
miere, micrlă,
scroaiă, şoarece,
păun, porc, porumb, potârniche, puiu, purcel, purice, şarpe,
vierme, vită,
vier,
viespe,
vătuiu,
vacă,
sturz, tăun, taur, turmă, turtureă, urs,

-

at

viţel,.vulpe, vultur.

plante și fructe

Cele mai obişnuite

acelaş fel

poartă

de numiri: .

ceapă, cer, cereașă, cicoare, cânepă, cu-

alună, arbore, arțar, aşchic, carpen,
cută, dafin, fag, fagure, fân, floare,

E

|

i
foaie,

fragă, frasin, îruază, ghindă, grăunț,

lemn, linte,
grâu, iarbă, iască, iederă, jneapăn, jugastru, lăptucă, laur, legumă,

nap, neghină, nucet, nucă,
măr, mărăcine, mătrăgună, meiu, mintă, mură, nalbă,
ă, pepene, piersec,.
pătlagin
păr,
-nuiă, nutreţ, orz, pădure, paiu, papură, pară,
'săcară, salce, +
răsură,
răşină,
rădiche,
,
pin, plop, poamă, pom, prun, rădăcină
triloiu, trunteiu,
spin, surceă,
sămânță, scoarță, scorboră, smiceă, soc, spic,
E
!
IE
chiu, ulm, urzică, varză, vie, viţă.

limbă
In legătură cu animalele și planteie sunt în orice
o0b- .
importante cuvintele cari arată însușiri diferite. Vom
ate
buinț
între
des.
mai
serva că cele înai multe și cele
adiective' sunt latineşti :

|

i

-

„blând,: bun, cald, crud,
acru, adânc, ager, alb, albastru, amar, aprig, aspru,
gros, înalt, îngust,
duios, frumos,

curat, crunt, des, drept, dulce,

galben, greu,

moale, mult, negru, neted,
larg, lat, limpede, lin, lung, macru, mărunt, mic, repede, rânced, roib, 10$,

rece,
nou, plăpând, plin, putred, rar, rătund, rău,
, strâmt, subţire, tare, tânăr,.
strâmb
-sterp,
singur,
sec,
sătul,
sarbăd,
,
sălbatiu
trist, ud, umed,

ușor, vărgat,

vechiu,

verde, veșted,

vânăt, ,

[

te ale
In afară de plante şi de animale, diferitele aspecaceastă

naturii şi cuvintele

relative la timp intră

Categorie de latinisme:

tot în

a

curcubeu, dimineaţă, făuan, argiță, brumă, brumar, căldură, cărindar, ceaţă,
întuneric, joi, luceafăr,
îndrea;
ieri,
iarnă,
rar, frig, fulger, furtună, ger, ghiaţă,
săptămână, seară, secetă,
lumină, lună, luni, mai, marţi, măsălar, prânz, rouă,

vineri, vânt,:volbură, zi...
vară,ă,
senin, soare, stea, toamnă, umbr
civilizaţiei. .
Pentru viaţa casnică “Şi pentru noțiunile

primitive sau mai înaintate, putem

mente latinești:

—

.

cita următoarele ele-

|

ie

cuptor, curte, fan
Casa şi părțile ei, curtea, 'mobilele: casă, celai, cheie,

-
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„_tână, fereastră, masă, părete, piuă, poartă, punte; puț, scaun, staul, treaptă;
lucruri de mâncare şi pregătirea lor: aluat, apă, bulz, cărbune, cârnaţi, cenușe, cină, făină, foc, frigare,. funingine, moare, mulg, pisez, plăcintă, tăciune,
unt, untură ; imbrăcăminte, arme, unelte şi materialele din cari se fac: aţă,
căciulă, cămaşe, cercel, faşă, iie, inel, mânecă, nasture, reţeă, sarică, vestmânt, ac, albie, amnar,. aramă, armă, aur, ciur, ciutură, cuiu, cute, cuţit, fier,
foarfeci,” furcă, găleată, luntre, lut, maiu, oală, piatră, secere, secure, sulă,
„ urcior; diferite profesiuni, îndeletniciri și obiecte relative : arătură, aric, câmp,
_ căpistere, car, fir, macin, pâne, treer; bute, coardă, cadă, doagă, must, spumă,
vin, viță ; bumbac, caier, ţuior, funie, ghem, ițe, nod, pânză, sac; negoţ, olar,
păstor, pescar, pielar, porcar; idei privitoare la relațiile sociale, la organizarea politică, elc.: carte,
.. cetate, doamnă, domn, împărat, jude, jur, lege,
oaste, popor, pradă, şchiau, străin, vecin ; diferite idei abstracte : 'cuget, cu„__nosc, ințelepciune, învăţat, joc, minte, număr, nume, scriu, viers.

Cuvintele

fundamentale

ale credinței sunt latineşti:

altar, biserică, blestem, botez, câştegi, Crăciun,

credinţă,_ creştin,

cruce,

cu-

„minec, cunună, cuvios, drac, închin, închinăciune, înger, moarte, mormânt,
păcat, pace, păgân, pământ, păresimi, Paști, preot, răposat, rugăciune, sânt:
(In compuse: Sân Pietru, Sânta Maria), zău, Dumnezeu, zână,.

* Cuvintele cari exprimă relaţiile de familie sunt ase- .

menea
-

latinești:

cumnat, cunun, cuscru, fată, făt, fecior, fecioară, femeie, îin, fiu, îrate, geamăn,
însor, june, mamă, mărit, mătuşe, mezin, muiere, nepot, noră, nun, nuntă, pereche, părinte, peţesc, socru, soacră, soră, soț, soaţă, tată, unchiu, văduv, văr.

Faţă de acestea
i

stau' slavoneștile :
cumătru, maștehă, nevastă,

_-Limba' latină

a dat, în mod firesc,

întrun mare număr:.
Sufixele acestea

sunt

_

diminutive

și

|

şi Sufixeşi prefixe

o

augmentative:

«1:

pentru numede

obiecte:

şoricel,

nepoțel

purcel; ior: frăţior, grăuncior:; oiu: năsoiu, omoiu, .bărbăto
iu ; colective:
et: brădet ; prunet, făget ; ime: preoţime, tineririe, mulțime ;
pentru nume

de

persoane:

ar: văcar, fierar, portar;

pieptar; pentru substantive

ar: grânar,

verbale : iune : rugăciune, urâciune, slăbiciuue;

ură : arsură, învârtitură; oare: vânătoare, scăldătoare; infă: ştiinţă,

credință;
et: sunet, urlet, zâmbet; pentru substantive: abstracte
derivate dela diferite
“părţi de cuvânt :. ime: mărime, pătrime, asprime ; tate
: bunătate, dreptate;

eață: dulceaţă, verdeţă ; ee : frumuseţe, blândeţe; pentru adiective
: os: '050s
PuCuros; iu: canuşiu, trandatiriu ; atic:
tomatic, lunatic.
..
.,..
!
| rage ele latine Sunt : în: încep,
împuşc;

gi

des: desfac, desleg; răs:: răsbaţ, orn; între : întrerup ; pre: prelungesc, prefac ; stră
: străbat, strănepot. . :

După elementele latine, cele mai

importante

„Cele siavone, atât prin număr cât şi prin trăinicie.
x

sunt .

*
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Siavii, veniţi în Europa prin secolul VI, au 'trăit în legături foarte strânse cu Românii. Sub influenţa lor au:
format Românii primele organizări de stat. Limba slavonă
veche deveni limba oficială a bisericii şi statului. De aceea
au rămas un mare număr de cuvinte, de sufixe şi de prefixe.
Influenţa slavonă asupra limbii române s'a produs în
mai

multe

epoce.

|

|

|

Cea dintâiu s'a produs prin secolele VIlL—X adică în
vremea când: dialectul latin vorbit de coloniştii
din peninsula balcanică și din Dacia se transformă încet-încet,
prin izolarea de Italia, într'o limbă nouă care avea să fie
limba română. Mai târziu, când s'au format ramurile mai
tinere ale neamului slav: Bulgarii, Sârbii, Polonii, ş. a.

avem a doua serie de împrumuturi slavone în limba noastră. In fine în secolul XIX avem a treia serie, repre-

zintată prin influența rusească.

_

Cea dintâiu influență este mai. importantă şi răspân- .
dită peste tot teritoriul limbii româneşti; celelalte - sunt
mai slabe şi mărginite numai la unele ţinuturi. Astfel,
mai ales în Moldova, influența
influenţa polonă se observă.
bulgărească și sârbească . în tot teritoriul românesc dela. nordul Dunării, dar nu la-macedoneni ; influența rusească
"numai în principate şi: nu. în Ardeal.
Ne vom ocupă deci în primul rând de această influență
a vechii limbi slavone (paleoslovenica). Vocabularul nostru
a primit un mare număr de cuvinte şi de sufixe din această
o
e
limbă.
Vom înşiră slavonismele după aceleași norme ca şi

latinismele.

|

Părţile corpului sunt prea puţine și le-am notat mai sus.
E
|
Nume de animale:

bivol, cocoș, cristeiu, cârtiță, dihor, gâscă, guşter, lăstun, lebădă, molie, nă- -.
văstuică, ogar, paing, rac, sobol, streche, stârc, trântor, veveriţă, vrabiă, zimbru. -

„Nume de plante:
"bob, hămeiu, hrean, lobodă, mac, măslin, molotru, ovăz, pelin, răchită, rapiţă,
i

"TOgoz, smochin, sfeclă, troscot.

Adiective:
blajin, buiac, bogat, cârn, destoinic, domol, drag, dârz, gângav, gâtbov, grozav,
A

.
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|

iscusit, lacom, mândru, milostiv, năprasnic, nătâng, năuc, oblu, prost, pestriţ,
ptăviţ, pleş, răstit, rumen, sărac, scârnav, sgârcit, slab, smead, smerit, smintit,
-sdravăn, sirep, ştirb, straşnic, sfânt, sglobiu, sucit, tainic, tainic, tâmp, treaz,
. țeapăn, vesel, vinovat, vrednic, zavistnic. .

- Aspecte ale naturii și timpul::
"beznă, bolovan, bârlog, bură, dumbravă, deal, izvor, iaz, luncă, livadă, mo„vilă, nisip, ostrov, pajiște, poiană, potop, pojar, prund, prăpastie, sloată, tină,
vifor, vârtop, văzduh, zare, zori,
— ceas, veac, vreme, vârstă; -— sâmbătă.

Viaţa casnică şi civilizaţia :

.

” Casa, curtea, mobile : gard, grădină, grajd, grindă, iesle, laviţă, coteţ, perină, pivniţă, pod, poliţă, prag, pridvor, rogojină, sfeşnic, zăbrea ; mâncare :
- drojdie, colac, oţet, uleiu, pogace, scovardă, smântână ; îmbrăcăminte : cojo€,
cuşmă, obială ; arme, unelte şi materiale din cari se fac : biciu, blând, bărnă,
bâtă, ţeavă, daltă, greblă, cumpănă, clește, clopot, corabie, coasă, cosor, coş,.
coşniţă, joardă, lanţ, leasă, lopată, mreje, nicovală, năvod, pungă, perie, pinten,.
pilă, ploscă, plug, praştie, sabie, sabie, sanie, sită, strună, suliță, sfuară, şiştar,
teacă, tocilă, toiag, topor, trâmbă, trâmbiţă, undiţă ; cositor, cremene, oţel,
“smoală, var; diferite profesiuni şi îndeletniciri : grădinar, precupeţ, vraciu,
zidar, zlătar.:. relații sociale şi organizare politică : mirean, rob, slugă, stăpân,
Vornic, jupân, graniţă, dajde, datină, obşte, ocină; idei abstracte
: ciudă, căinţă,
clevetire, dojană, fală, glumă, grabă, greşeală, goană, hulă, ispravă, izbăvire,
izaonire, iubire, jind, jale, necaz, născocire, obijduire, oblăduire, odihnă, ocară,
ocol, ocrotire, osteneală, pagubă, pază, pândă, poftă, poclon, pomană, poruncă, pâră, pribeag, prăpăd, propoveduire, risipă, silă, scârbă, slavă, spove“ duire, risipă, silă, scârbă, slavă, spovedire, sfadă, stârşit, tânguire, trudă, uimire, vină, voie, vrajă, vrajbă, zor, zare.

Termeni religioși :
blagoslovire, colindă, iad, icoană, idol, liturghie, maslu,

praznic,

raiu, troiță, utrenie,

vecernie,

molittă,. oltar, popă -.

vlădică. .

„Sutixele de origine slavonă sunt destul de numeroase,
dar numai-câteva din ele sunt mai importante prin nu-

mărul mare de “cuvinte pe cari le-au
„Sunt reprezintate prin -puţine vorbe.
In prima categorie vom pune:
că

puică,

italiancă,

orășancă, țigancă; eală : ameţeală,

format;. celelalte

osteneală, târgueală;

an: pelivan, juncan, lungan; eari: bucureștean, cetăţean, sătean; nic : ispravnic, postelnic, sfetnic, praznic; ifă: cojiță, grădiniță, codiță, gropiţă, linguriţă;

—

florăriţă,

păstoriță,

In 'a doua
ac: zodiac, gânsac,

porumbiţă,

morăriţă.

ț ş

-

guriţ

,

categorie sunt:
porumbac

; aciu : trăgaciu,

stângaciu ; eciu:

scăuneciu ;

|

d

si
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iciu: lipiciu ; ociu: puşcociu ; og: stăbanog: anie : jelanie, păţanie, petrecanie ; nifă : botniţă, clopotniţă, varniţă; işte : porumbişte, inişte, cânepişte: ef:
călăreț, drumeţ; — podeţ, coșuleţ ; av: scarnav ; iv: milostiv, uscăţiv.

Cel

însemnat .din prefixe

mai

nedrept,

nebun,

ncom,

este negativul ne:

nedestoinic,

nevolnic,

nepotrivit.

Celelalte două răs şi prea au întâlnit două prefixe
de origine latină având aproape aceleași sunete, și de
aceea e uneori greu a decide la care anume prefix originar trebue să ne raportăm când explicăm un cuvânt.
Astfel, unii autori socotesc că sufixul răs e s/avon
în

vorbe

este

N

N

răsfir, răsfoesc,

în:

răsfrâng,

răstorn,

răspopit;

răspăr ;

că

răsbunare, răscumpărare, răsgândire,. răstăţ.

3. Celelalte elemente slavone sunt mai puţin însemnate.
Ele ne vin dela Sârbi (ca: batoc), dela Bulgari (ca : baboiu, biban); dela Poloni (ca: baştă, căuş, brişcă, doniţă);
dela Ruși (ca: ahotnic, 'antal, balercă, bantă, benchet).
4. Dela Albanezi au împrumutat Românii un oarecare.
număr de cuvinte cari au rămas în limbă până azi:

[
N

ca:

/afin

bucurie, buză, căpuşe, ceafă; cioc, copac, copil, curpen, îluer, flutur, gălbează,
ghimpe, ghiuj, gâdil, gresie, groapă, grumaz, guşă,. măgar, măgură, moş, muS ur, merg, năpârcă, rânză, sâmbure, Ssgură, spuză, straiţă, țap, “țarc, vatră.

N

5. Din tauza raporturilor ce am
prin sec. XV şi până. pe.la 1848,
dânșii am adoptat multe obiceiuri,

.

avut cu Zurcii de
din cauză că dela
cari au „fost. multă

vreme păstrate în clasele înalte ale societăţii, am impru-

Na
E
e
. cuvinte.
mutat şi mult
tind să
altele
astăzi;
şi
țate
întrebuin
Unele sunt foarte
de
legate
„erau
cari
ele,
din
multe
dispară încet-încet;
au
și
uitat
sau
obiecte,
și
anumiie obiceiuri, instituţii
devenit arhaisme. Este însă o dificultate în determinarea
cuvintelor. de origine turcească, fiindcă adesea se găsesc

ale
la Bulgari sau la Sârbi, în forme aproape identice cu
„noastre, şi nu putem. totdeauna determină dacă în românește. acele cuvinte au venit
intermediul limbilor slavone.
mai cu seamă pe acele cari
reşte nici în sârbeşte:

direct" din turcește ori prin
In lista ce urmeazăam ales nu se găsesc nic! în bulgăa
E

Arme : hanger (pumnal), bairac (steag),
Gh. Adamescu

.

bum bară (obuz), baltag (o armă) ;
2

a.

18

lucruri de mâncare: capamă,: miambal, ciulamă, ghiuden, musacă, papară,
pelteă, pilaf, salep, sarailie, tahân, telemeă, tuzlamă, acadeă, baclavă, cafeă, *
chifteă; haine, stofe : buzdugea (pungă), cabaniţă (o mantie), caftan, cealmă,
ceacşiri

(pantaloni),

maloteă,

giantă,

halat,

paită,

şalvar,

tichie,

antiriu,

ca-

titeă, taclit' (o stofă); plante și animale : bahmet (cal), bidiviu, caragace (coțofană), mischet, nufăr, ristic (vopsea), şalău, cais, calcan, ciortan; profesiuni,
ranguri : agă, baş (cap), başbuzuc, beilic, beiu, beizadeă, beșliu, beşleagă (bă-

- trân), bimbașa, cabaz (scamator), ciauș, ienicer, mazil, nazir (inspector), paşă,
zapciu, cavaf, casap ; administrație, legi, monete, etc : avaet, beşlic (monctă), :
buluc, firman, haraciu (tribut), Dareciu (adjudecat), mansup (funcțiune), irmitic

(o monetă), nart (tarif), dară, liră, peșcheş (dar), peşin, sangiac (steag turc.),
surghiun, tact (reședință), tură, zapt (autoritate), câștiu, tacrir (raport); instrumente,

obiecte

uzuale,

casa,

curtea,

etc.: besacteă

(lădiţă), cecmegeă

(lădiţă),.

ciochină (curelușă), dirmeă (broboadă), imameă (0 parte din ciubuc), olum
(vad. pentruvite), gavanos, meremet (reparaţiune) saiă (staul de vite), tacâm,
burghiu, buriu, caiă, cherestea, ceşmeă; însușiri : boştur (gol), budalac naiv), “
mofiuz, coşcogeă, farfară, mahmur, mucalit, pirpiriu, pişicher, sanchiu, șaşiu,
şiret, tiriachiu, ursuz, bocciu, cilibiu, ciacâr; alte cuvinte caracteristice : cabul

(respect), caifet
maneă

(infăţişare),

(un cântec),

ghidi,

ghiordum

(un. joc),

giurgina

(un

danţ),

dever, ghelir, giaba, hatâr, moft, tabiet, tain, toiu, zeîlemeă,

, caraghioz, chiul, chiulhan. -

a

Ca sufixe sunt două

mai

obişnuite:

:" giu : iaurgiu, laptagiu:
Iâc : paşalâc, ciorbatâc.

6. Elementele grecești sunt destul de' numeroase.

In- -

troduse în diferite epoce,. unele au rămas statornice în.
limbă până astăzi, altele au dispărut îndată ce au dispărut împrejurările de cari erau legate. .
|
Cele mai vechi sunt acelea pe cari le adoptase chiar
„Romanii şi prin urmare le-au avut coloniștii în limba lor ::
argeă,

broască,

bute, casc, doagă,

drum,

mângâiu,

mărgeă,

martur, mic, urmă?

" fermec, spân, zeamă. *

A doua

categorie

E

de grecisme o formează

cele intro-.

duse înainte de epoca fanarioților, îie împrumutate direct

dela greci, fie introduse prin vechea limbă slavonă. La
unele este greu-a determină calea pe care. au venit.

A treia sunt introduse în secolul XVIIIși XIX.

lată câteva. cari. vin desigur direct din greceşte :

termeni religioși: aer, aghios, afierosesc (Sfințesc), azimă, chiriarh, colimvitră
(parte din costume postav),

catismă (grupă .de

psalmi),

(forma mai veche prin slavi : igumen), episcop,exarh,

eclisiarh,

egumen

evlavie, felon (parte

"19

„din costume preoţesc), mineiu (carte bisericească), paraclis,

tropar

(cântare

bisericească) ; nume de diferite obiecte : alifie, buzunar, calapod, calțavetă,
_ conopidă. cozonac, îilă, glastră, harac, statidă, talion, uranisc ; idei diferite:
.analoghie, anapoda, anost, apelpisesc, catadiresc, catagratie, catahrisis -(abuz),
categorie, chichion, chindinsesc (brodez), colachie “(linguşire), dicanicesc (ju.
i
„* diciar), dihonie; dichisesc.

E de observat că unele grecisme. au dispăut cu încetul şi în locul lor s'au introdus aceleași cuvinte cu
alte forme importate din limbile romanice sau din latia
.
neşte pe cale literară:
chedru-cedru ; cliros-cler ; comit-comăt, cometă ; epistolie-epistolă ; scândal
și scăndelă-scandăl ; schiptru-sceptru; scopăs-scop; vărvar-barbar.

7. Şi dela Unguri
de două: categorii:
ciile româneşti din
mai la Românii de
Cuvinte comune:
alcătuesc,

aldămaş,

am împrumutat cuvinte. Aceste sunt
unele întrebuințate în toate provin-:
stânga .Dunării, altele cunoscute nusub stăpânirea Ungurilor.
|
:
|

alean, altoesc,

aprod, arpăcaş,

bănat, bântues,

bănuesc,

belșug, beteag, bir, biruesc, borcan, bumb, cheltuesc, chezaș, chibzuesc, “chip,
ciatlău, cinpercă, coroiu, tobă, făzăduesc, farăstrău, feştelesc, gingaș, gazdă,
haiduc, hălăduesc, hang, heieşteu, hârdău, hoit, hotar, imaș, îngăduesc, iobagiu, lacăt, mertic, meșter, mistuesc, neam, oraş, pârcălab, pildă, raită, sălaș,
şoim, şoltuz, tăgăduesc, 'tâlhar, tămăduesc, uliu, vamă, viclean, vileag, zăbală. -

_- Cuvinte

provinciale:

acar (măcar), acăstău (spânzurătoare), acău (găleată), adău (tribut), alaș (po-

deală), alău (arvună), alcam (cursă), aiduesc (binecuvintez), alegăduesc (îndestulez), arăduesc (plec), arșeu (târnăcop), băgău (scrum), baiu (necaz),
batâr (chiar), belceu (leagăn), biciulesc (preţuesc), biriş (argat), birău (primar),
bitang (copil din flori), bolând (prost), buibeleu (un fel de haină), bumbuşcă

(ac cu gămălie), căpăluesc (prăjesc), căpeneag '(mantă), căput (poartă), cătană
(soldat), celuesc (inşel), cialău (amăgitor), chindeu (prosop), chischineu (ma.
ramă), ciacău (chipiu), cinaş (frumuşel), ciont (os), clop (pălărie), -copărşeu
(cosciug), dărab (bucată), duhan (tutun), făgădău (birt), fărtaiu (sfert), fier
(o monetă), goz :gunoiu), haznă (folos), hoher (călău). husar (călăieţ), lepedeu
(cearceaf), mintenaș (îndată), palincă (rachiu), picioacă (cartot), rât (livadă),
săbău (croitor), suciu (cojocar), șogor (cumnat), topancă (ghiată), uiagă (sticlă).

. Avem'şi -un sufix dela Unguri: șug: meșteșug, vicleșug.
*

"8. Limba literară a introdus în secolul XIX un. foarte

"mare număr de: cuvinte necesare întregii desvoltări cul“turale şi politice din acest timp. Cea mai mare.parte
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sunt

luate

din

direct

limba

franceză;

mai

putine

din,

limba ifaliană şi din cea germană.
Franțuzisme : :
abajur, abatoriu, abdicare; abdomen, aberaţiune, abilitate, abonament, abstinent, abstracţiune, academie, accelerat, achitare, acţiune, actor, administrare,
afirmare, alarmă, alterat, ambiţiune, anchetă, anemie; anunț, aplaud, arbitraj,
- asiduitate, asigurare, asimilare, atac, atenţiune, avar, avid, bagaj, baionetă,

bal, banal, bancă, baricadă,

". ltalienisme:

bazar, etc.

”

!

:

”

agenţie (agenzia), aldine (litere; aldine), alteţă (altezza), apartament (appartaR
.
mento), congediu (congedo' ,

Germanisme :

9

- abnormitate, accept (termen comercial), acurateţă, adresant (term. com.), agen"tură, arest, arnică, bancnotă, bancuţă, bandraburcă (cartof), bărbunc (recrutare),
,
bere, etc.

9. Toate elementele streine, fiecă au rămas în limbă,
iecă au- dispărut după un timp oarecare, nau putut să
“altereze fizionomia limbii, fiindcă mau atins întru nimic
- organismul ei. S'au potrivit ele după limba românească,
“nu limba noastră după ele.
Totuș e foarte adevărat că avem un însemnat număr
de elemente străine. De aceea unii scriitori văzând” a-.
„ceasta, văzând şi alfabetul vechiu zis cirilic, cu care s'a
scris atâţia secoli limba română, au socotit că limba
_noastră e slavonă, amestecată cu elemente turceşti, gre-ceşti, etc. Astăzi însă „nimeni nu mai susține asemenea
idei și toţi cercetătorii străini pun alăturea limba noastră
“cu celealte limbi romanice.
"Să fie însă adevărat că limba română are un număr
prea mare de cuvinte -străine? După numărătoarea lui
Cihac. (în „Dicţionarul“ său etimologic, 2 vol. 1870 şi
1879) ar fi în româneşte : 17, elemente latine, 1/ turceşti,
*/s slavone şi 1/, diverse.
|
Admiţând că această: numărătoare ai fi exactă, calculul nu se poate. îace avându-se în vedere unitatea brută,
ci valoarea -de circulațiune a cuvintelor. Vorbele de ori-

gine latină fără cari nu poţi vorbi (ca bine, nu, sunt, și)

sau cari vin în fiecare zi în conversaţie, Şi au dat naștere

“21
unui mare
nu se pot
tamazlăc,
pe cari nu
nume

număr de derivate şi de înţelesuri derivate,
socoti egale cu vorbe: (ca duhovnic, prestol,
cherhaneă). cari vin “fireşte rar în vorbire și - le cunosc toți Românii, ci numai cei din. a-

părţi şi ocupați

cu

anume

îndeletniciri.

|

Dacă vom socoti cuvintele după importanța lor, vom
vedeă că şi din acest punct de vedere limba noastră
„este

cu adevărat neolatină

sau

romanică.

„LECTURI AUXILIARE

_IN CE CONSISTĂ

FIZIONOMIA

UNEI

LIMBI?

+

de.

B.P.

HASDEU:

In economia politică, circulaţiunea are două sensuri : dintâiu,
sensul vulgar de trecerea unui lucru din: posesiune în posesiune,
sau mai bine din loc în loc; al doilea, sensul adevărat științițic

de mișcare productivă a valorilor.
Circulaţiunea în linguistică 'se apropie
ambele aceste sensuri.

până la un punct. de
”

Prin multă circulațiune materială, o monetă sau o martă iute
se învecheșşte, se şterge, pierde lustrul. Și nu e necesar ca astfel
de circulaţiune să se petreacă prin 'mai multe mâini: copilul el

singur, sucind şi răsucind
și mai lesne, decum Sar

mereu jucăria, o strică mai degrabă
strică ea" călătorind, dela New-York

“până la București.
In acest înţeles, circulaţiunea îîn economia politică nu e altceva
decât o neastămpărată locomoţiune, fie prin concurs colectiv, fie

prin mijloace individuale.
In linguistică, un cuvânt, o formă

:
gramaticală, o semniticaţiune,

orice alt element al limbii se deterioară tot așă printr'o deasă
întrebuințare.. Aceasta s'a observat de mulți. şi s'a spus de mai multe ori, Ceeace a scăpat însă din vedere linguiştilor, este că :

” întrebuințarea

cea deasă

nu trebue să fie neapărat colectivă,

adică nu trebue neapărat 'sa se exercite în totalitatea graiului
unui popor. Pentru ca loan să devină. la Români 'lon, lancu,
Ioniţă, Ionașcu, Niţă, lonel,. 'ete.; pentru * toate - acestea ajunge
1 Hașdeu, Etymologicum

magnum

Romaniae, Vol...
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"acţiunea cea desmiedătoare a câtorva familii, în care se află câte
un loan, chiar dacă îîn sanul naţiunii ar fi puţine asemeni familii.
Mult mai important, fie în economia politică fie în linguistică,

este celălalt fel de circulațiune : mişcarea

productivă a valorilor,

în. puterea căreia două lucruri, identice sub orice raport, reprezintă 'totuş nişte valori foarte disproporţionate, astfel că din doi

m unul face 12 pe când altul numai
Precum

al

în economia

circulaţiunii

este

mijlocul

tuturor

universal

unul sau chiar zero.

politică moneta

bunurilor,

tot

al circulaţiunii

este

mijlocul

așa în

universal

linguistică

graiul

ideilor și impresiunilor.

Şi

fără monetă bunurile ar circulă,: dar cu mult mai greoiu; cu:
mult mai greoiu ar circulă de asemenea, deşi, tot ar circulă,
“ideile și impresiunile' fără graiu.
Acest paralelism odată stabilit, să lăsăm acum textualmente să:

vorbească economistul cel mai competinie în materia circulaţiunii.

„Să „Presupunem — zice Skarbek—că un locuitor din capitală
dă în dimineaţa primei zile, o monetă 'de 1 franc unei lăptă„rese, care. i-a adus lapte ; lăptăreasa dă numaidecât moneta,
„ca să-şi cumpere pânză; negustorul de pânză cumpără dela.
„măcelar carne cu aceeaș monetă ; măcelarul o dă unui cârciu- .
„mar ; cârciumarul cumpără cu ea sticle, negustorul de sticle.
„cumpără pâine, brutarul cumpără lemne, iar negustorul de lemne |

„0 pune deoparte și mo
„toare.

Fără

mai întrebuinţează in cursul zilei urmă--

îndoeală că este deosebire. mare între folosul

„de aceeaș monetă în ziua întâiu şi în a doua; dacă am

„exprităm

această

deosebire

prin

cifre,

atunci

adus

voi să

serviciile

ce a.

„tăcut în ziua întâia ar fi față de cele din ziua a doua, ca 7
față.
„de 1. In prima zi moneta de l franca făcut treaba a 7 franci,

„fiindcă cu ea s'au cumpărat 7 lucruri deosebite unul după altul;
„iar în ziua a doua ea a fost ca o singură unitate în mâna
ne-,
„Bustorului de lemne. Dacă el în ziua a doua n'o mai întrebuin=.

„fează de oc, se poate” zice că atunci funcțiunea monetei în
. „ziua întâiu faţă de a doua este ca 7 față de o. In prima zi va„loarea

ei este egală cu 7 franci, căci

„deodată' toate obiectele

dacă am

„monetă, 'ar trebui să dăm 7 monete“,.
“Rezumând

ne,
:

E

şi completând

mape?

voi să cumpărăm

ce s'au „cumpărat! succesiv cu o Singură
această

observă :

-

particularitate

„Cu cât

nă, cu atât mai

multe

mai

în două

cu=

des o monetă. |

bunuri

și servicii

„23

„se

ea, și cu atât mai

cu

cumpără

pot

puţin

se va cere”

numerar

„pentru întreaga circulaţiune dintro țară“. Cu această ocaziune,

el citează un fapt foarte instructiv. Pe la jumătatea secolului
XVIII, comandantul unei cetăți asediate nu aveă la dispozițiune :
de cât 7000 fiorini, care i-ar fi ajuns abiă pe o săptămână pen- “tru plata garnizoanei. El a susținut totuş asediul în. Curs de
șeapte săptămâni, plătind regulat soldaţilor săi, cari cheltuiau
„apoi regulat banii pe la cârciumari, iar cârciumarii împrumutau
mereu aceiași bani comandantului. În acest chip 7000 fiorini au .

reprezentat valoarea de
două

lucruri. linguistice

poate

să

aibă

o valoare

In tocmai în acelaș mod, din

49.000!

intrinsecă. identică, unul

de o valoare
utilă înzecită

însutită "decât

și chiar

comun al poporului 'circulează de zece sau

-celalt, dacă în graiul

de o sută de ori mai mult în acelaș interval de timp.
" Autorul

unei: scrieri. despre

franco-normande

limbei

fuziunea

cu limba anglo-saxonă. şi-a dat osteneala: de a distribui după
proveniența: -respectivă cele. 40.000 de cuvinte -din dicţionarul .
englez, de unde a rezultat că limba engleză posedă 13, 330: cu-

vinte germanice şi 29.854 cuvinte romanice.

colosală, fără rezultat. serios ! Important

Muncă

mi îșcarea

„ noaște

cu Wamănuntul
diferitele

efigii

cea

productivă

de

a socoti

întregul numerar dintro țară, clasificându-l după
suveranilor,

ale

care

de toate moneta

presus

a valorilor,

este de a cu-

iar nu

uitând

dar

de a

circulă în realitate,

cea îngropată fără folos în pământ

distinge

de către

mai

moneta

sau ascunsă în lăzile câtorva

.

" sgârciţi.

Dacă Thommerel, în loc de a: despuiă un dicţionar, în care:
cuvintele întrebuințate odată pe an figurează alături cu cele în-

„trebuințate

în

toate

zilele,

mai

ar fi luat

bine

un text

englez

poporan, un basm sau un cântec, el sar îi încredințat că aproape
toate vorbele de origine germanică se bucură acolo . de o circulaţiune dublă, triplă, decuplă, decât vorbele de origine romanică.

Prin urmare, cele 13.000 de germanisme

din dicţionar reprezintă

o valoare de utilitate naţională de: mai multe ori mai mare decât cele 30.000 de romanisme. Prin necontenită întrebuințare,
germanismele din

s'au
sunt

limba

engleză

nu

numai

s'au

ros, s'au tocit;

redus generalmente la monosilabe (pe când romanismele
mai toate lungi), dar încă pe deoparte s'au ramificat în nu-

1 Autorăl scrierii pomenite mai înainte

-
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“meroase familii etimologice, iar pe de alta sa diferențiat fiecare
„ într'o mulţime de semnificaţiuni.
|
Un

dicționar
— zice Steinthal
— este

o „statistică

a limbii“. Ar

fi, trebuit să adăugă că este anume o statistică foarte viţioasă,
un fel de recensământ unde poporaţiunea se împarte după după
origine sau după religiune, dar nu se arată de loc rolul fiecărui
individ. din societate, așă că cetățeanul cel mai folositor, cel .
mai căutat
de către toți pentru necontenitele sale servicii, e pus

pe aceeași linie cu un vagabond desprețuit. “Dicţionarele, așă
cum s'au făcut până astăzi, nu ne.dau 'circulațiunea limbii; și

tocmai

aceasta este: punctul

Aceeaș,

"comis-o

eroare

ca

cel esenţial.

Thommerel,

dar

Cihac! în: privinţa. limbii

„Elementul. latin

în

limba

i

pe

române,

română.

N

0. scară. mai

întinsă,

asigurându-ne

reprezintă

azi

a

că:

numai

a 5-a

parie din vocabular, pe când elementul slav e îndoit, sau Cam 2/quu.%

Și /mai departe : :

* „Elementele

a

turcești

reprezintă

Dularul român“.
-Cu

alte cuvinte,

limba

0'1/; latină, o :/; turcă
"E

mai

presus

Românii
turcă

n'au

de

fost

totodată,

„Strâns contact cu
. Dobrogez

locuind

|
.

la o

aritmetica

lui

vine,

Cihac

nu

voca=

Ma
Cihac,

din

de o 1/, cterogenă.

mare
de

din

după

nicăiri

și Otomanii.

română
iarna

afară

că

mai

acolo în curs

Bulgarii

N'am.eu
a

şi */; Slavice,

.

„o cincime

se compune,

orice îndoeală

lată o scurtă doină
Teodor Buradă ;
"Varu

română

expuși

a

aproape

ca

în

Dobrogea

influență

slavică și

câțiva

secoli,

Ei bine, nici

într'un -

chiar în

'se potriveşte.

dobrogeană,

culeasă

de neobositul

trece,

cine mai petrece

Și cu cine am avut, .
Vai de mine l-am perdut !
L-a mâncat negrul pământ,

La biserică 'n mormânt |

Luăm primul tom din dicționarul etimologic al
lui Cihac, cuprinzător de elemente latine, şi găsim acolo
că toate cuvintele

din aceste versuri sunt latine.
|

Câte

cuvinte,

atâtea

-

absolutamente nici unul!

fără

nici

o

PN
NI
N
.

|

latinisme,

„* Cihac a publicat un dicţionar. etim - ologic al limbii
vintele de pe origină: latine,
slavone, turce, etc.
.

*

N

.

.

ă

.

un

amestec

“străin,

|
”
Yy
româ
ne,

grupând

cu-

:
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Ar fi putut.oare
mânesc

Cihac

să ne

mai

scurt,

pe. jumătate

o frază românească de
fie numai

cinci

după

el —

tot aşă un cântec

măcar

şiruri, în

slavice, sau numai

de. vreme: ce —

găsească
sau

să

compună

care toate

turce, sau numai

elementul

turc

în

ro-

el. însuș

cuvintele să

slavice și turce?
limba

română

este

egal la număr cu cel latin, iar elementul slav este îndoit ca număr.
Negreșit, slavismele la Români şi chiar turcismele, nu sunt
puţine ; în circulaţiune însă,
graiului românesc, în mișcarea

-

adică .în activitatea cea vitală a
cea organică, ele se pierd aprdape

cu desăvârşire față cu. latinismele,

Chiar

dacă toate

derivaţiu-

„nile turce şi slavice alu lui. Cihac ar fi corecte, tot încă nu S'ar.
puteă zice că ingredientul slavic și cel turc, luate la un loc,
sunt egale-la Români cu ingredientul latin, necum a reduce pe
acesta din urmă la o biată pătrime în alăturare, cu' celelalte două.

Un

calcul serios în linguistică ca și în economia

politică are în

vedere nu unitatea brută, ci valoarea de” circulațiune.:
Să luăm tot din Dobrogea, pentru motivul arătat mai sus al
unei influenţe turco-slavice mai pronunţate, următorui bocet sau
cântec de. iale, în care sunt destule cuvinte nelatine:
Drăgujul meu bărbăţel,
Drăguful meu sutlețel,
Când ţi-o veni dorul .

Mă 'sculam
,
Şin grădină, mă duceam,
. Floricele semănarm,

.

Să iei drumușorul,

„Să

Să-mi stingi focuşorul?
Astă primăvară
Când ieşiai afară

|

*
i

In revărsatul zorilor,
In cântatul păsărilor, .
In şuerul

vânturilor,

Pe răzoare

Pin

litere cursive

noi

m'am

uitat,

Sufleţeiul mi-am strigat:
Spune-mi, dragă, un cuvânt
Să pot trăi pe pământ!

Aa

Am

Şi hais joian,
Hai cu tata nu vă daţi
Și la greu nu mă lasaţi.
Brazda toato răsturnaţi !
Eu când te auziam,
Cu gură nu grăiarmn,

Florile au înflorit,
.
Bărbatul mi-a putrezit;

Timpul coasei ca sosit
Şi la câmp. când am ieșit

.

Pluguşorul înjugai,
Neagră brazdă răsturnai
Și din gură tu ziceai :
Ta plevan

le poarte fetele,

Fetele, nevestele.

|

.

rămas

fără de sprijin

Singurică făr' de razim!
Valuri mari mă 'nvăluesc
N'am cum să mă sprijinesc,
Bătută-s de gânduri
Ca vântul de dealuri,
Ca apa de maluri!

am însemnat

cuvintele

nelatine, intrate”

în limba română prin amestec secundar, şi anume:
grecească, 3 vorbe maghiare -și 18 slavice.:
a

:

An

.

Ă

>

+

1. vorbă.

-
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.

Prin litere rărite noi am indicat 8 cuvinte, despre „originea
cărora nu e aci locul să discutăm, cari însă în orice caz hu sunt
Peste tot în cântecul

prin urmare numai30

|

-

nici slavice, nici turce.

întreg sunt

155

nu sunt latine;

de cuvinte

dintre

cari,

adică elementul latin în-

trece mai mult. decât de cinci ori pe toate celelalte împreună.
- Apoi nici un singur turcism la 155 de cuvinte, deși scena se
petrece tocmai în Dobrogea |...
Circulaţiunea relativă a elementelor linguistice se recunoaște

prin întrebuințarea

lor

mai deasă

sau mai

rară întruo text în

care orice elemente de câte ori se repetă, se cznsideră ca âtâtea
elemente deosebite. Astfel în cântecul de mai sus slavicul drag,
de exemplu, întâmpinându-ne de 3 ori,a trebuit să-i dăm va-

loarea de 3, faţă cu vprbele cele puse numai

câte odată

1. După

_Cihac, un asemenea drag nu este decât— 1 către predmet,

rătan,

„sădelcă, tripol şi cine mai ştie câte altele, pe care noi—Românii——le:auzim poate,.la zece ani ndată. Cele mai circulătoare.

însă,

adică cele

mai utile din

elementele slavice în limba ro-

mână, ca să nu mai vorbim despre cele turce, posedă totuș o
valoare mult mai mică decât cele. latine. Un și, un să, un că.
un cu, etc, fără cari nu e chip a construi o frază română, sunt
ca 100 ca. 1000 către 1, chiar în privința unui drag.
Principiul circulaţiunii în limbă, în sensul mișcării productive.
a valorilor, ma fost până acum niciodată formulat în linguistică.

DIALECTELE LIMBII ROMÂNE
Limba
toare,

pe

românească
un

întins

se

vorbeşte,

teritoriu

care

ca limbă

predomni-.

se

-împărţi

poate

în

|
două regiuni: în stânga și în dreapta Dunării. .
Regiunea din stânga Dunării cuprinde regatul român
şi provinciile” supuse Austriei, Rusiei și. Ungariei, adică
teritoriul. dintre . Tisa, Nistru, Dunăre și Carpâţi. Regiunea din dreapta Dunării cupriinde pe Românii din Serbia şi Bulgaria, din Istria şi din fostele provincii .
ale Turciei (Macedonia, Tesalia, Epir şi Albania).
„+ Dacă o..seminţie mică..ocupă un loc puţin: întins şi
dacă între locuitori există un contact continuu, atunci
se poate menţineă la ea unitatea de limbă. La o naţiune |
„mare însă, deosebirea între felul pământului ocupat de
deosebitele părți ale ei, împrejurările istorice diferite prin
cari trec ele, făc să se diferenţieze graiul şi să se formeze
dialecte. „Când, mai târziu se stabilește o deplină unitate
pentru acea naţiune, se stabilește și unitatea de limbă ; .
în acel moment unul din dialecte se ridică la rangul de:

limbă cultă, ajutat de diferite

împrejurări ; iar celelalte,

fără să dispară, se dau oarecum în lături pentru folosul
celui mai fericit dintre ele. Astfel, în Italia, dintre nume_- roasele dialecte, s'a ridicat cel din

Toscana ; în -Franța,

deși dialectul dela sud (Provence) aveă'o literatură proprie, totuş cel din nord a devenit limbă literară şi oficială. In limba română de-asemenea avem dialecte.
După teritoriul ocupat, deosebim:
a) dialectul: din stânga Dunării sau daco- -român ;
b) dialectul din Istria sau isiriano-român ;
|
Su.
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'c) dialectul din “Turcia sau macedo-româncu subdialectul megleno-român.
Chipul cum s'au format aceste dialecte
problemă pentru istoria limbii românești.,

Asemănările

este încă o

mari dintre ele şi faptul că se găsesc în

unele provincii ale teritoriului daco-român particularităţi
„caracteristice ale Istrienilor ori Maceoonenilor, ne silesc
a admite că limba română s'a format pe un teritoriu.

Chipuri. de: Români Megleniţi („Veigand, Viacho-Meglen“

comun

și, câtăva

vreme comună,

adică

una,

1892),

a fost limba

Românilor. A „trebuit. mai târ
. să.
ziu
intervină împrejurări
Cari să. silească la despărţire ramurile poporului român.
|
Care a fost acest. teritoriu şi cari au fost-aceste
îmEla ec întrebările cari. despart în mai multe
grupe:
invăţaţii cari s'au ocupat de- problemele istoriei
rie limbii
noastre.

a

“e

>

Su

: impi
. Cea mai probabilă dintre diferitele teorii
pare
a-i
aceea
are admite că limba româneascăîn forma
ei comună
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(adică aceeace numim limba română primitivă) a ocupat
un teritoriu

foarte întins:

la nord

aveă

hotarele

Daciei,

=

la sud ajungeă până la Grecia, la apus aveă marea Adria„tică. Intre. secolul VII şi IX, adică între aşezarea Bulgarilor în Moesia şi venirea Ungurilor, au urmat continue
mişcări de triburi ale acestei poporaţiuni romanice, unele
spre nord altele spre sud, și pe măsură ce popoarele
“barbare se așezau prin acele locuri, poporațiunea ro-!
manică se despărțiă în grupuri 'mai mici sâu mai mari.
Aceste grupuri pierdeau contactul între ele, deveniau ca:
nişte” insule în.marea de poporaţiune străină, și acolo |
unde- insulele erau mai mici ele dispăreau înnecate de
valurile năvălitorilor; acolo unde erau mai mari își: păstrau individualitatea, însă începeau a trăi într'o deplină

“izolare de restul neamului..

RE

Migraţiunile acestea şi așezările barbarilor determinară
„dela secolul X înainte. despărțirea poporului român în
mai

multe

şi formarea

dialectelor.

o

se vorbeşte azi la nordul

Dunării

gatul României, aproape 3.000.000 în Ungaria,
|
în Bucovina, 1.000.000 în Basarabia.

250.000

Limba
Ş

ramuri

de vreo

românească

10.500.000 de Români, din cari 7.250.000 în Re-

La sudul Dunării sunt vreo 180.000 în Serbia şi vreo

a
90.000 în Bulgaria.
Toţi aceştia vorbesc dialectul daco-român,cu oarecari
SE
zu
_ deosebiri după provincie. . “Tot la sudul Dunării avem.pe Istrieni, cari se socotesc
la 6.000 de oameni și vorbesc dialectul istriano-român.
In provinciile cari au aparținut Turciei şi în 1913 au

trecut la Bulgaria, Serbia, Greciaşi Albania locuesc mulți
români, dar numărul

lor nu se cunoaște exact. După unii

părți formează grupe

compacte, în altele sunt răspândiți

ar fi numai 200.000, după alţii până la 700.000. In unele

lor lse nuprintre popoarele de limbi străine. Dialectu
(a-Rlo]mâni),
meşte macedo-român. Ei îşi 'zic Armâni
iar străinii îi numesc Cufovlahi. Intre aceştia, Fârșeroții

trăesc într'o viață aproape nomadă, căci toată vara sa-.

tele lor sunt pustii și ei sunt în munți cu vitele. O grupă

_dintre ei în ţinutul Meglen au o vorbire ce se deosi,

.
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beşte puţin de a Macedonenilor şi se apropie de a noa„stră; subdialectul megleno-român. Intre ei, în satul Nănte,
“se găsesc Români de religiune mahomedană.
Sunt deci peste 11.000.000 de Români, pe cari soarta

vitregă nu i-a adunat la. un loc, ci i-a silit să trăească

cursul
a avut
şi culla lu-

izolaţi unii de alți, supuși la încercări grele în
ce națiunea română
veacurilor. Cu toate pierderile
“să încerce, cu toate stăpânirile străine, politice
_“turale, ea s'a păstrat şi a izbutit să iasă iarăși
mină, pentru ca să poată zice cu poetul:
+

a

Eu să pier! eu? Niciodată |
Vie o lume încruntată,

Vie valuri mari de foc,
Nici că m'or clinti din loc...
Căci Român sunt în putere
Şi Românu ?n veci nu piere.

Il
Din dialectul daco-român s'a născut /imba literară,
formată prin cărțile bisericeşti din secolul XVI şi XVII,
având mai ales particularităţile fonetice ale vorbirii din
"Muntenia. Vorbirea populară cuprinde însă multe deosebiri față de limba literară și unele din acestea se potrivesc cn. însuşirile particulare ale dialectelor celorlalte.
Se poate zice că toate caracterele deosebitoare
de natură
„fonetică şi morfologică ale dialectelor dela dreapta Dunării se “găsesc în câte un ţinut mai întins sau mai restrâns din teritoriul dela nordul Dunării sau în cărţile din
„secolele XVI și XVII.
1. În privinţa. vocalismuilui, observăm că cele două vo„cale închise (ă, â) nu au între ele deosebire aşa de bine
determinată ca în limba literară, în unele părţi sunt distincte, în altele se confundă în acelaş sunet, iar la meglenezi ă și â neîntonate

se pronunță

la un

fel, iar

înto-

nate se pronunţă altfel. De aceea filologii notează aceste
:Sunete cu semne deosebite.

d

Istrian: ân (in), cân (când), Jrike (frică);
- Macedoneau:

plândzem

(plângem),

cajtă

i
(caută),

scăpat

(scăpat),

-tbărbat), bâgă (băgă), câmeașă (cămaşă) ;
Meglenez: tâlo (tată), dico (ducă), cân (când), jungtig (junghiă)

bârbat

-
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Şi în unele judeţe din Regat.se găsesc la puţine cu
N
“vinte asemenea schimbări :
Sârbători

(până), mănăstire

(sărbători). pănă

(mânăstire).

In vorbirea populară din Regat însă, aceste două sunete. (ă, î) sunt mult mai dese decât în cea literară.
„Astitel, e precedat de s, ș, z se pronunţă în unele ju|
|
deţe ca d:
Sărvitor (servitor), prinsăse

.

(prinsese), șasă

„şease),

i precedat de f, ș, 2 se pronunță

zăce

(zece),

-

„(de vale), pă casă (pe casă), să zice (se zice);

dă vale

Ma

ca îi

Soţiie (soţie), fin (ţin),.şi (ŞI), ieșit (ieşit), zis (zis), clăcaşii (clăcași).

Unsle particularităţi din acestea se găsesc şi în dialecte.

Astfel,la .Macedoneni:

-.

dzie (zic), dințit (dinţii), fin (fin), dzăţi (zece).

a

2. Diitongul ea este înlocuit în dialectul istrian și în
subdialectul meglenez printrun'e foarte deschis; dar
acest sunet se găsește și în locul lui e simplu din limba”
literară. In această privință se aseamănă cu vorbirea populară

din

Dialectul

Oltenia.

macedonean

are pe ea.ca

-

diftong bine deosebit, dar are acelaş diftong și în cazurile
în cari în limba literată diftongul s'a redus la e saulaa:
(merge), vede (vede);
- Istrian: rgre
7

(leagă), vede (vede) ;
(beau), legă
Meglenez? beu
.
&
ere), feată (fată), câleaşti
Macedonean? veadi (vede), câpisteari (căpist
,
,
ză).
(scurtea
dză
șcurtea
(vedea),
videa
,
(căleşte)
, merge (merge), verde (verde),
(citeşte)
ceteşte
:
Vâlcea
Gorj,
! O

rumânește (româneşte).

Mi

7

3. Diitongul oa se găseşte în aceleaşi condițiuni ca în
limba literară, afară de dialectul istrian, în care s'a redus .
la o:
|
Istrian: pote (poate), omini (oameni), coza (coada).

4. La consonante

sunt deosebiri. mai. importarite.

Labialele sunt schimbate în dialectul macedonean şi în

subdialectul

modificate.

meglenez, iar în cel istrian se păstrează ne-

interme- -

In -unele. părți se găsesc și fazele

diare ale transformării. Modificările acestea se întâlnesc
şi la stânga Dunăriişi anume,

pornind dela Mehedinţi,
.
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unde labialele nu sunt alterate, spre centrul Regatului,
schimbările devin din ce în ce mai evidente. Astfel avem:
p—pch—ch—€ :: picior (literar,
|

_

meglenez,

istrian), pchistol (Prahova), chialră

(macedonean), &icior

(maced.)

;

b-—bgh—gh : bine (literar, meglen,, istrian), săbghioară (Prahova), cor gh? (ma|
cedonean, parte din Muntenia, Moldova) ;
„
-

î—h—5—Y:.

fiu (literar,

istrian), fie (maced.,

filioara (Neamţ),

v—gh—y—y—j:

Muntenia,

Moldova),

er p. fier (meglenez) ;

vin (literar, meglenez),

eh'ormi

p. vierme

silioara p.

,

(meglenez),

(maced.), blagesloyit (Putna), jin p. vin (Neamţ).

vin

5. In dialectele dela dreapta Dunării se găsesc păstrate:

două consonante
dela stânga

cari au dispărut

Dunării

cu

şi au fost înlocuite

totul

în

vorbirea

cu i; sunt / în-

muiat: şi n înmuiat: gă/ină (maced.), fil' p.. fiiu (istrian),
câlcânu p. câlcâiu (macedonean). In limba literară nu se
ailă aceste sunete în nicio condiţiune; dar în vorbirea.
populară se găsește în unele cazuri r' fie în locul unui

n Curat din limba literară, fie în locul unui mp.din limba
literară : bine p. bine (istr., maced. Ardeal), n'ari p. miere
(maced. meglen.), rel. p. miel (Moldova).

6. Altă schimbare de consonante este lui n între vocale în r (rotacism). Aceasta se găseşte:în dialectul is-

tian: mire (mine), bure (bun); iar în stânga. Dunării se

află în satele Moților din Munţii Apuseni ai Transilvaniei,
în unele părți din Maramureş şi în o serie de cărţi vechi
din secolul XVI. La-Macedoneni nu se află acest rotacism.
7. In dialectul acestora sunt alte două particularităţi .
speciale : schimbarea consonantelor c şi g în îz (fer p.

cer) și dz (dziner p. ginere); — punerea înaintea unor
cuvinte (mai ales cele ce încep cu r sau Il) a sunetului
a (cum este chiar în numele lor Armâni): arău p. rău,

„Qrâs p.. râs, alavdu p. laud, aumbră p. umbră.
-8. Mai Sunt și alte deosebiri mai puţin importante
în
fonetică şi unele în moriologie. Dar ceeace separă
mult
un dialect de altel este vocabularul. Influențele
cu totul

particulare
ce au suferit Românii din anume regiuni le-au
dat o sumă. mare de cuvinte deosebite de ale
celor din
stânga Dunării. Astiel, Românii cari vorbesc
dialectul ma-"

gedonean SA ee

dialectul meglenoromân

vinte
sârbești Ş unele
dela noi.

au foarte multe

tn
” sti cari.
i lipsesc
poarte, multe
cu
italienești
cu totul

A.

"Gh.

Adamescu

- UrERATURA RELIGIOASĂ

a

ai

Literatura română. cultă este de naştere foarte: recentă.
Toate documentele ce. se cunosc până acum anterioare sec.

" XVI, funt scrise în slavoneşte, limba slavonă fiind oficială!

a statului şi a bisericii. Tot în slavoneşte sunt scrise dife-l
ritele cărți bisericeşti, unele: manuscrise, altele tipărite,

deci nu putem socoti ca primă epocă a literaturii noastre

N

decât sec. XVI
românești.

când avem

de

manuscrise

şi tipărituri

BUCĂȚI DE LECTURĂ

a CODICELE

VORONETEAN

Prin codice (codex) se inţelege un text vechiu care conține nu numai o
singură lucrare, ci scrieri: de cuprins variat. Pentru lucrările de” scrieri sia- voneşti

se întrebuințează termenul: de sbornic.

Codicele

voronețean

este

un

manuscris

fără

incomplet,

sfârşit şi fără 'câteva file dela mijloc; E! a 'fost

început

și fără

descoperit la mânăstirea Vo-

oneţ din Bucovina de către d. G. Creţu în anul 1871 şi publicat de către d.
- 1. G. Sbiera, fost profesor.la. universitătea din Cernăuţi, în anul 1885. Ediţia
| "aceasta are la fine un vocabular

și un ștudiu asupra

textului.

Română.

Manuscrisiil se găseşte: acum la Academia

Scrisoarea este con-

“inuă, adică lipsită de intrepuncţiune: şi cuvintele sunt nedespărțite ; apoi sunt
9 „mulţime de abreviaţiuni, ligaturi și: aruncări de litere.

EI cuprinde fragmente
prima și a doua epistolă
Sunt diverse păreri în
- îl așează pe la începutul

din faptele apostolilor, din epistola lui Iacob, din
.
a lui Petru.
privința vechimii acestui codics ; : dar cele mai multe
secolului XVI. Este însă probabil că codicele nu

este chiar traducerea. primă, ci o copie după o traducere: mai veche din sla- voneşte, pentrucă sunt însemnate deosebiri între limba din acest text şi limba

din celelalte texte. despre cari știm pozitiv că datează din sec. XVI.
Pentru a se vedea limba din textul ce se consideră a fi cel mai vechiu din
câte cunosc până acum, dăm aci , două pagine în facsimil: cu transcriere şi
cu note.

.

"

.

-
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PAGINĂ

DIN

CODICELE

VORONEȚIEAN

„. (După ediţiunea lui /. G. Sbiera, 1855)

7 trimisa
e

"PIE pl mule ja iaie

pi

7.

moynai f SA: cdirib tu serii
pure n

7 non puagrutuinta |
aArcecă abur :
E„7 70ls
Spipagai
DCobzăTsanan. nngo
pppiztia |
Pancpideps,
7 psi Apr

ze

„8 Rs Stepan
agora ft -|
7.165 fc spru top teal
“(poor preia ză,
4 V448 9% uinape rin anați ag pă uz;
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ces Sanijicay Aia inaj d
ri
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- (Transcripțiune)

va amu?

1. Și. cinrei.

Dnzeu

lu

2. fie, 'vrăjmaşu

soţu lumiei3

se.

jaste. 3

3. Ay pare văs: că în deşertu scri-.
"4. ptura grăiaşte: cătră zavistu
cela

dhulu

3. jeluiaşte

ce

bunru?. e cela

6. iaşte întru -voi?. Mai

RR

sălăşlu-

se

7. ce dă bunrătate. Deaci grăiaşte:
In 8.'D-nzeu trufaşiloru protivea-:
e?

56 9. şte-sejA
“10,

smetițţiloru dă bunrătate.

Supureţi- vă 10

lu [sh(răsitul

amu

miercur(ei)]

şi protiviţi- vă dracu

II. Dazeu

12. lui şi fugi-va de la voi. Apro1

13. piiaţi- vă

şi apro-

voao. Curăţiţi-vă

14. piia-se-va

]gioi

Dnzeu

săptămână).
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1 Cinre = cișe, rotacism, grupni nr
înlocueşte pe n între 2 vocale.

> Ami
= acum.
* Lumiei
— lumii.

4
Articolul pus la

| sfârșitul cuvântului, dar încă necontopit, însă

numai

la

substantive fe-

minine.
+ Dnzeu= Dumnezeu

(prescurtat).

Dragii supureți- -(vă)]

5 jaște= este.
e Pare.yă= vă par
? Bunru = bunu. [i “de ia sfârşitul
cuvintelor se scrie întreg.E

8 Protiveaşte-se ='se
=
%E:

iar.

şi rotacism.

împotriveşte.

19 Supureţi-vă = supuneți-vă.

PAGINĂ

DIN

CODICELE

|

VORONEȚEAN

(mărime reală)
pr

ee

|

pa a peer

va
ierte, puneăicaj Da
tata

sp ar cdtapae

Lari ceru, i

aâicri muţi

e măgari. Pncea să

raiiraţ CY i

ochi, ui nsajie pf.

reayn pi: andțuțuea
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gt
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-

At,
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e
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e
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A.
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"
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*

. (Transcriptiune)

N

,

_

.

1

miănrule 1, păcătoşi, şi vă cu-

3

|

și Jăclămaţi! 5

te. Chenuiţi

2

E

sufle-

doao

rătiţi înremile 2 - de

qi

plăngeţi! risulu vostru în plânge- |

„re se întoarcă-se şi bucurii
întru

Supunreţi-vă

milcuire,

înraintia 5 Dnului $ şi rădica-vă-va.
No?
frați!

că cela ce

clevetiaşte

tele sau cinre 11 osăndiaşte N

nu

eşti

a

1 Mănrule = mănule = mănile. Cu-.
vântul mână aveă forma mânu (cu
terminare de masculin)

fiind însă de

genul' feminin ; mai târziu

din pricina

genului i sa dat şi terminare de feminin.A rămas însă în unele texte for-

ă
i

-

3

îi

12
13

făcătorul

ce giudeţu. Urulu

toriu legiei,

7

mi

leagia osăndeaşte; Deaci se 12 leagia

osăndești,

|

'9

fra-

fratele-său, leagia cleveteaşte -

şi

6

8-.

alaltu,

vă clevetireţi 5 urulu

E

2

14.

1 No = nu..
nu vă
= i
* Nu vă clevetireț

pe

5
cleve-

. tifi.O formă de imperativ negativ care

. a dispărut din uzul limbii literare...
.
:
9. Urulu = unulu,
1 Lipseşte prepoziţia pe la obiec-

Rema cea veche, cum este ; mănule, iar - tul direct. = cine.
AIE
11 Cinre
din cauza rotacismului avem : mănrule.
12 Se: dacă.In limba sec. XVI con.
2 Înremile= inimile.
juncțiunea proprie a _condiţionalului
ți.. Desigur
aţi
= lăcrăma
-3 Lăclăm
eră: se. Vorba dacă'a apărut rai
greşeală de copist.

+ Milcuire: amărăciune.
5 Inrainte = înainte. .
s.Dnlui =-Domnului.
1

târziu.!
13 Copistul

a scris de două

timele silabe ale cuvântului,

ori ul-

“

" TIPĂRITURILE
LUI CORESI
_ Coresi eră-un

diacon

cu cunoştinţe

tipografice

şi cu

ştiinţă

de

carte, UR

„meșter învăţat“. cum e numit de cățre Luca” Hrăjilă' judele Braşovului, care
a editat Cazania dela 1581.
Se cunosc

dela

Coresi

von şi cu text român,
"-

1$ lucrări,

dintre

cari 6 româneşti,

iar restul slavone pe de-a intregul.

una

cu “ext

sla-

Cea mai veche tipăritură este din 560, colecţiunea celor 4 evanghelii, Tetraevanghelul, tradus în colaboraţiune cu Tudor Diacul. Exemplarul cel
mai
complet se găseşte în biblioteca Academiei.
”
”
n
"In această lucrare sunt numai textele evanghelice ; Biserica
noastră insă a
avut totdeauna trebuinţă de explicări ale acestor
texte,
» : Ar fi fost de sigur de un mare interes pentru istoria
limbii şi a literaturii
" noastre ca explicările să se fi scris d'a' dreptul .în româneşte;
din nenorocire
ele sunt numai traduceri şi din această pricină au
și o importanţă mai mică.
Explicările evangheliilor formează ceeace se
numeşte « Cazanie. Cei vechi
întrebuinţau şi titlul de Tâlcul Evan heliilor sau
Evanghelie cu învățătură sau
Evanghelie învăţătoare,
Dela Coresi avem două

_

m

E

scrieri d e acest fel, cari sunt cunoscute de.
specialişti sub numele de Cazania
I-a şi Cazania 2-a, prima tipărită pe la 1564,
a doua la 1580—81.
-

În serviciul bisericesc, scrierea complein
entară a evangheliei este Apostolul,
Colecţiunea acestor fapte se numiă la
cei vechi Praxiu, Praxapostol sau
şi cu numele simpl

adică faptele ucenicilor lui Chris
tos.
u

de astăzi Apostol.

„ Coresi a tipărit o asemenea
lucrare pe la 1563. |
A
Pe lângă aceste cărţi pur creşt
ineşti, Biserica: noastră, ca
şi cea catolică, a
admis pentru Serviciuşi
din cărţile ebraice antecrești
ne. Cea mai importantă
este de sigur Psaltirea, adică
colecţiunea acelor minunate
imnuri ale lui Da-"
vid, cari mau fost în nici
0
veche Psaltirile sunt între' literatură ajunse până acum. la literatura noastră
cele mai numeroase lucrări.
Dela Coresi avem 3:
-una cu text r omân şi cu text
slavon, cunoscută sub'
numele de Psaytirea stavo-rom
ână, ti părită la 1577 şi reprodusă
Academiei de Hasdeu
în ediţiunea
; două numai e u text
românesc, una tipărită pe la 1568,
altă în 1570,
e
Se

Locul
-9cul. tipări
tipăririi a fost
5t Braş
Brașov:
a
ovul pentru oala
A
textele românești,
pe când
redea că unele lucrări,
ale lui Coresi

S'au

până aci

tipărit la Sas-sebeş,
P
impa
omul
imba
aveghier
slavonă Coresi
ăşi .un fiu A
un: Litur
numit ŞeSerbanIn. Acesta a “tipăr
i la 1588
tipăriţ
588 îîn
—

.m.:

di

E PILO GUL.

TETRAEVAN GH ELULUI

(După Bianu şi Hodoș,

tă

Bibliografia

românească veche, 1898)
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35. ie să isTĂTE AEpANORL'E

Epilogul

Tetraevanghelului „din

1560.
a

4

Cu vrearea tatălui și cu ajutoriulă

'

fiiului şi cu sfârşitului dhului
sfântii, în zilele Măriei lu Ianăşii .
Crai, eu jupânul Hanăşii Beagnării de
în Biaşovă - ami avutii jelaniet pentru:

sfintele

cărți

creştineşti

şi amii

scristi aceste

”

Tbtroeva(nghelul)

sfente ? Cărţi

de

-

:

învăţătură, să fie popilor rumâneşti

N

„să înţeleagă, să. înveaţe Rumânii cine-sii3.
creştini,—cumili 'grăiaște şi sfntulii:

Paveli Ap(o)st(o)lii

cătră Corinteani

14

cape-

te £; In sfânta besearecă mai. bine e.a grăi
cinci cuvinte cu înţeles de câtii 10
mie de cuvinte neînţelease în limbă striină. După aceaia- vă rugămii toţi sfen- |
ți părinţi, -oare 5 vlădici, oare episcopi,
„oare popi, în cărora mână va veni aceastea cărți creştineşti, cumii mainte să ce:
tească; necetindii, 'să .nu judece, neci să să-

duiască 6 Și cu zisa jupânului Hane- .
şii Beagneriă, 'scris-amii eu diiaconii Coresi ot? Târgoviște şi Tudor Diiacii.

"7
a

Şi s'au începutii în luna lu mai: 3 zile
şi
s'au sfârşită în luna lu Ghenuarie
30 zile 8
mie

699

ÎN

în: cetate

la „Braşovii.

E

*

1„ Melanie : cerere,
Sfente. Grupul en: în loc
de. in.
5 Cine pentru care,
4
Cătră Corinteni 14 cape
te
14 din E pistola lui Pavel. Către: cap
Corinteni.
5
|
|
Oare= ori,
-6

Sădniască = sudueasca:

Trască.
i

|
o

„ocă-

2,

2 Ot: din.
S 84 akro: în anul, Diă aceste două
Cuvinte slavone sa format . cuvântul
-românesc veleat.
> Anul 7069 este: dela facerea
* luSă se scadă 5508 ca să se afle
mii,

cata dela Hristos.

EPILOGUL PSALTIREI SLAVO-ROM. 1577
* (După

Bianu. şi Hodoş,. Bibliografia româneasca

veche,.1898)

.
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“ Epilogul
Cu

mila

psaltirei slavo-române

lu Duninezeu

cu diaconi

Core-

si, deaca văzuiu că mai toate limbi-

.

| le, au cuvântulii lu dumnezeu în lim„ba. numai noi rumânii navămilt şi hs?
zise matheiu 1093 cine ceteaşte să înţe-

“leagă şi pavelii apslă4 încă scrie la cointii 1555 că întru băsearecă mai vâr-:
»_to(s)$. cinci cuvințe cu înţelesulii mieu să
grăescii ca şi alalți să învăţii de căîntralte limbi . dereptii aceaia frati. untunearecă7 : de cuvințe neînţelease
„ste psaltiri cu otveații8 deamii scosi de

În

psaltirea

sârbească

pre limbă

scă să vă'fie de înțelegătură

rumânea-

şi gră-

măticilori şi vă rogii ca fraţii miei
-să cetiţi şi bine să socotiți că veţi ve-

dea

Li Navăm

înşivă

că

e cu

adevării

== n'avem,

3 Matheiu 109: Eyanghelia luj Mateiu, 109. Eşte ogre eală ; țrebuie
citit 99 (e) nu j
(oo). Aceasta. Corespunde a cap. 24 dela sțih
13
inte, unde se găseste fraza citată, îna+ Apslu = apoştol.

3 Corintu 155:

epistola

7085.

s Gruput format dintr'o consonantă,

2 H$= țristos.

zinteni.

. vleato

către Co-

din

vocala d și din consonanta r şi [se

scriă, în cărţile vechi, punându-se întâiu cele 2 consonante și apoi vocala
(vră).
“ untunearecu== întunearec : :

fime.

3 otveatu: tălmăcire.

mul.

-

a

LECTURI AUXILIARE

|

LIMBA DIN PRIMELE

TEXTE

ROMÂNEȘTI

de

N.I

In alegerea

cultură

şi de

cuvintelor

viață

ORGA)

prin

cari se exprimă noțiunile de

socială. din

Scriptură,

se

cercul

vede

“ sătesc, țărănesc, conservativ şi înapoiat în .care trăiă traducătorul. El ştie de satu, sau de [satu — mai zice coafsă pentru.
— în veacul.
— de case, ale căror stăpâni se zic căsători
coapsă,
al XVIII-lea orânduelile de bir numesc, pe gospodar, în Mol--!
dova: „căsariu“. El are muiare—mult mai rar fomeaie, iarăși.
formă ardeleană, luată dela Saşi, — feciori, sau feţi, şi feate,.
- şi rude, semențe. Casa, al cărei păzitor la ușă se zice ușariu

cuprinde stratul, adecă patul, scaune, masa sau tabla. Cei .mai.

— în traducerile din 1648 şi
bogaţi au în - faţă un comarnic
1688 ale Bibliei: „cerdac“ , „foişor“. —-, la care se suie, nuj
pe „scări“ sau „trepte“, ci- pe spife. Irod are la palatul săut
“tinde. Vinul se ţine în celariu. Se iea, de sigur, „prânz“ şi cină:
la prilejuri de

botejune. sau

nuntă

se dau. uspețe,

de

uspetito-. |

riul bucuros de oaspeţi, sau rudele şi cunoscuţii se adună la.
prăznuirea tristă a unui, cumăndari, — cuvântul e întrebuințat
şi în înţelesul de jertfă adusă idolilor, —a cumetrii şi fârtă-.
— buciume, din cefere, dar mai ales.
ciuni. Se cântă din bucire

— se lucrează cu plugul de boi;
din cimpoaie. Agrul — ogorul

„semănăturile se coc spre 'secerăciunea răsplătitoare. Pământul.
moştenit se zice ocină; acel ce îl aree moştean. Uneltele casei.

sunt: conobea, căldarea de arame, în care se va fi făcând mă-

măligă de meiu, sticlele,

blidele, solnița. Vesmântul e alcătuit:

- din cămaşă mai mult;. brânele sunt pline de arămi; în picioare
se poartă

călțuni,

cari

trebue

să fie opinci legate

cu

oajde,

1) Din- „Istoria literaturii religioase a Româsilor până la 16884 Buc. 1904*
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curele;

numele

de. „căciulă“

sau „pălărie“,

n'a găsit

loc în

traducere. Oamenii bogaţi se îmbracă în fire şi în camhă—
„camocato'“, — ştofă. orientală, —dar aceia nu stau prin fsafe.
Femeile lucrează din pânză şi mâreşterguri, ştergare de şters

pe mâini, la spălatul din toate zilele. sau. la o Zăutoare. Moara
se chiamă râşnița: satului. Sătenii au focifoare.
“La băsearecă i se zice şi sfăntutoare, vre-un
tic —;

preutul, popa,

fermecător.

de

piscupi

cuvântului

Vlădicii

şi

se

sunt numai oameni

episcupi,

piscup

neologism

numeşte 'sfentitor, ceeace mai

cari

sunt

puternici,

dar se ştie

catolici —acesta

în Moldova
— şi

cărora

țăranii

ere-

înseamnă

e sensul
sunt

totuși

siliţi, înainte şi după răscoala dela 1437, a le da dijmă! Dar
“în afară de Scriptură.şi de rugi, omul aleargă şi la descântă-

zori, cur suntşi vracii, medicii. Adunarea sătenilor se chiamă

zbor. La ea se fac giudeațe, de mai marii satului cari sunt giudecii — de fapt, cei mai vechi stăpânitori din Românime; pe

cari viața organizată din Principate-i găseşte în decădere —;.
ei ascultă, la dziua tocmită;în giudecătoare
— Biblia dela .1643
are „scaunul giudeciăţii“,
—ca giudecători,: pe oamenii ce se
pârăsc, şi-i pun la gloabă sau în verigi, în închisoare, în legădură, „în prinsoâre“, se va zice mai pe'urmă în temniță, Aici

„se mai află şi bătrânii şi mai marii. Pârâtul stă între feafe.
„a săli te vadă vina. Judecata se zice: leage, iar cercetarea

- întrebâtul

legii.

Se

poate

şi răsgiudeca

cineva,

după

o

pâră

nouă. Ca despuietori
— mai mici peste despusuri, se văd pârcălabii “de casă şi vătahii. Carte ştiu numai cărțularii
cari pot
număra

scripturi — pentru

că 'au

urmat

învățături;

odată

„găseşte şi diaci, poate un adâus mai târziu.
NE
” Scriitorul cunoaşte domni, cari au pământul, voevozi,

se

sa „led mamare, Boan, care e trecu prin pa

“urmă,

Moldova. Lai răsboiu Aa

a

me

ca

sferturi d e veac în

(carc: sunt cuvinte fabiicate e
ea ip di sutași sau miiaşi
hiemon e'simpla reproducere a un iat eu Io Precum

ducător), ci supt aceşti vocvozi i tab cuvânt neinșeles de tra-

celelalte Biblii au
.
„a
A

una: „și
i: aa se, cheamă gloatii—
una: „șireag“,ce alta
„pole“ —; sunt căfărasi

săgetători; la un loc, toți luptătorii se chiamă '0inici.
Păzes”
-sraja. Armă;e şi spata. *
a VOLnici. „Păzeşte
,

Din loc în loc stă câteo cetate, al cărei locuitori
'se chiamă
x

îi

sI

A

cetățeni, câte un târg, unde stau fârgari,— nu: „târgoveţi“,
cum
„s'a zis mai târziu —; cuvintele ungurești „oraş“, „orăşan“ lipsesc. La târg şi cetate sunt oameni bogaţi, zărociți: ei au avere
şi dau bani cu aslam, camătă. Ei au șerbi cari îi slujesc. Mai

mare decât toţi e Chesariul, Impăratul
— e vremea ui: Sigismund; regele-impărat,— la visfiariul căruia se dau banii, /lorinciorii, filearii, argintul în deobşte, ca dajde, căci el zeciuiaşte

după

obiciuite.

Numai

oamenii

lui: hotărăsc

cine

e :„des-

toinic morţii“, vrednic de moarte.
Din lucrurile mai depărtate, tâlcuitorul ştie marea, genunea,
unde nufă cu veantre curăbiile, luntrile, îndreptate cu cârmuioare, cu năsul! şi ţinute la: înălțimea potrivită cu căfușe. Carele cu farul, povara mărfurilor, merg, pentru negof, în multe:
“locuri, adecă în multe /aturi, la multe /imbi străine, oprindu-se
acolo unde cărmariul, cârciumarul, dă vin de auă, păstrat în
foale, şi vipt pentru cale. Banii şi-i duc în sumi, „pungile“ obişnuite în Răsărit. Săracii merg „pe jos - numai cu punga Şi
traistra, adecă traista.

Lunile

se zic în forma

rile au vechi nume

populară: Priere, Brumar.

latine:

Cincizecile pentru

Sărhăto-.

Rusalii.

-

'

CORESI ŞI LUCRĂRILE LUI
de

”

”

N. IORGAY
In 1558 Mircea Ciobanul 'se întoarse în Scaun după moartea
acelui ce-l gonise, Petraşcu-cel-Bun. El veni însufleţit de
patima răsbunării: din porunca lui pieriră fruntaşii boierimii,

“Mitropolitul Anania şi unul dintre cei doi episcopi. Cellalt şi i
alți boieri fugiră

în Ardeal,

luându-şi- şi oamenii

de casă

și

ocrotiţii. Cei mai mulţi se optiră, după datină, la Braşov.
Intre ei se găsiă diaconul Coresi. Coresi eră aiurea un
- de familie, şi prin Galiţia umblau negustori greci, din
cu acest nume. Dar acest nume grecesc se prefăcii la
- nume de botez: se numia cinevă Coresi, cum se numiă
PO

a

O

1 Nasul: fundul corăbiei.
: Din. „Istoria literaturii religioase a Românilor

,

,

EI

nume
Chios,
noi. în
Paisie !
N

până la 1688“. Buc. 1904.
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.

sau Anastasie

Un scriitor de

Protasie.

sau

hrisoave

Coresi—

grămătic, diac, piseţ sau pisar, logofăt, cum îşi zice —,-se în-

tâmpină. între 1527 şi 1538 sau 1544, la care dată fiinţă biserică făcută de el;.apoi în 1560 apare alt Coresi diacul, care
se poate urmări până la 1581, când moare lăsând un fiu,
Bunea.Ei nu vor fi fost rude între ei. Tot deosebit de ei pare

a: fi Coresi diaconul.
căruia nu se ştie nimic alta decât

Coresi, despre”viaţa

„Acest

diacon,

şi a rămas

că a fost

că

se

pricepeă

a avut'un fiu Şerban, se găsiă la Braşov
Hannes

acolo

Benkner

cel tânăr:

foarte

la tipar,

şi că

în 1ş60. Jude eră
dese

ori

în legături

cu "Țara-Românească;, el eră 'de aproape înrudit şi cu anume
persoane duhovniceşti din biserica nouă. E1 ţineă să răspânprintre. Români

dească

cărţile

sfinte

pe limba

lor,

nu cri

dar

acesta singurul sentiment care-l făcii să iea asupră-şi cheltuelele unei

tipăriri

a.vechei

E vanghelii.

,

- Eră şi nădejdea de câştig, fără îndoeală, căci, abiă mântui
Coresi cu Evanghelia românească, şi Benkner îl puse să

lucreze,
aceasta,

în 1562, la o alta în slavonește, arătând, de data:
că 'a fost îndemnat „de dragostea Sfântului Duh ŞL

de iubirea 'sfintelor şi dumnezeeştilor biserici“.
îvanghelia
lui Coresi eră o carte care nu puteă fi îmbrăţi-

șat ă de-a dreptul şi pretutindeni, cu toate că ca nu cuprindea.

nunic eretic decât forma ei românească; Şi tipărirea ei la Bra-.
șov, în centrul propagandei luterane săseşti, puteă să
dea de
gândit

multora;

de

aceea,

în epilog

»Jupânul

Haneş,

adecă

-Benker, se roagă de cetitori să nu respingă cartea
fără. a o
ceti:
„după aceia vă rugăm toți sfinţi părinţi, oare
vlădici, oare

epli]sclo]pi, oare popi, în [a] cărora-mână va veni aceste cărți

creștineşti,

cum, mainte să cetească,

neci să săduiască““,
Chiar popii din Arde al o

necetind

să nu judece,

respinseră, cei mai mulţi dintre
dânşii.
Ia
Evanghelia românească nu pătrunde
nici dinco ace de Carpâţi, cu toate că în -Moldova domriiă un grec
protestant, loan-

pod

Heraclidul, Despot de Paros şi S

Care at
*

Până

amos,

care

se află

la

i 55 S-ŞI tipăriă acolo genealogia fantastică prin

laa „moa
moartea :C râiului
aiului iniţiator
initiate
ala tăf.
reformei “pi
printre

Ro-

.
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-

mâni,

Coresi, rămas în curând fără ajutorul 'său, diacul Tudor,

La:
mai scoase de supt teascul :săuo singură carte slavonă.
zile
dintâiu
cele
la:
at:
schimb
fusese
1568, Domnul muntean

Cioale lui Iulie; Alexandru-Vodă, fiu din flori al lui Mircea
Iulie
luni
acestei
ale
12
banul, luă locul lui Petru, Șchiopul. La
culegere a
1568, diaconul începeă să aşeze: slovele pentru o

să fi
slujbei câtorvă. sărbători, publicaţie al cărui folos' trebue

. El nu
fost foarte simţit. Volumul ieși în ziua de Sf. Niculae
muntean şi
mai poartă numele lui Benkner, ci al Domnului

al Mitropolitului

Eftimie

Eftimie.

Vedă, după uciderea, în 1558, a
celor dintâi urmași ai acestuia,
Daniil. Poate dela Eftimie. sau
Ecaterina, o Perotă, care ţinea

numit -de

fusese

Mircea-

lui Anania, şi după răposarea
Simion, Efrem, Mitrofan, şi:
dela Doamna lui Alexandru,
mult la ortodoxie,să fi venit

porunca. de tipărire către Coresi.

o sumă de
In acest răstimp însă, diaconul dădi la- lumină

cărți româneşti:

el alcătui

un fel de ciclu al acestora. Ciclul

însă de cel slatipăriturilor religioase româneşti se deosibeşte
e pentru forma travon prin aceea că grijea de căpetenie nu
cărți:
cari

cuprind

cuvântul

Aceasta

Dumnezeu.

lui

alte

pentru

ci

şi a cântărilor,

dițională a rugăciunilor

se. explică,

de

de a pune în:
almintrelea, pe deplin prin norma protestantă
poporului
limba.
în
mâna oricărui credincios cuprinsul Bibliei
liturghiarele, molitveşi de a lăsă la o parte cu desăvârşire
şi penticostarele, cari
nicele, sbornicele, octoișele, trioadele
decât orice altă
fusese până atunci privite'ca mai folositoare

e

ID

|

tipăritură.

cu cărţile sfinte, cu Cuvântul

lui Dumne-

Coresi începuse
înfie întâiu acela de a le da în
zeu, şi gândul său trebuiă să
dânsul
care
pe
e de o Psaltire românească,
tregime.

Se vorbeşt

ar fi publicat-o încă din anul

" plar

din

şi e foarte

această carte,

există nici un exem-

1 568: nu

puţin

de

crezut că,

dacă

în acest an, ar fi fost
Psaltirea românească ar fi ieșit
ediţie pentru scurtul. terde nevoie, să se dea o nouă
„en

de

doi ani.

Căci

avem

astăzi

exemplar. din

un

Psaltirea

pentru acelaş cuvânt pentru
Im Coresi, dată la lumină în 1570,
ră: pentru că „mai
care se tipiriseră şi alte părți din Scriptu
numai
toate limbile au Cuvântul

noi Românii n'avem“.
Gh. Adamescu

-

lui Dumnezeu

|

în limba lor,

i
!

A

|

|

9

Până la 1581, teascul lui Coresi nu mai lucrează deci pentru
cărţi româneşti.
seră

în lume,

multe

greșeli

Cele mai folositoare părţi ale Scripturii ieşiîntr'o

de

slovă

tipar,

cam

grosolană.

ce e drept.

Dar

şi

ele

şontită,

au

cu

adus

totuș un mare folos: gândul
că pot fi cărţi românești se răspândisc acum pretutindeni, odată cu volumele diaconului din

“Braşov.

Cetitorii lor se deprinseră a deosebi cuvintele unele

de altele şi căpătară norme ortografice.
Marele merit al acestor cărți e poate acesta că, trecând hota-

rele, au adunat sufletește, prin viaţa culturală, pe toți Românii
la olaltă. Prin ele mai mult decât prin vechile manuscrise,

cari -circulau
meiat o viață

greuşi se copiau puţin, nedesăvârşit, s'a înteliterară comună a tuturor Românilor. Prin cele;

aceste cărțulii urâte, păstrate astăziîn puţine exempla
re ferfeniţoasc, prin găurile cărora se plimbă cariul,
s'a întemeiat
cevă nepreţuit pentru orice popor, căci cuprinde
în sine ceeace

va da forma gândului
dimbu literară.

şi simțirii generaţiilor
cari se vor urmă:

a

SECOLUL XVII

ro

—

BUCĂȚI

-

DE LECTURĂ

SIMION ȘTEFAN

Mitropolitul Simion Ștefan din Transilvania a dat mare îndemn tipăririi Ș
“traducerii de cărţi în timpul cât a păstorit.
Voind să facă un Nou Testament, după îndemnul

lui George Racotzi, prin-

<ipele Transilvaniei, se adresează leromonahului Silvestru, care, în țara Românească, tipărise şi tradusese

mai

cărţi din slavoneşte.

multe

Murind Silvestru, a cercetat lucrarea şi găsind greșeli

ori a pus pe alţii să le înurepteze

PREDOSLOVIA
Din

şi apoi

să completeze

le-a îndreptat insuș
lucrarea.

1) NOULUI-TESTAMENT?
prefața

către cetitori
pe

Cetitorilură

*

într'această

sfântă

carte,

milă, pace şi sănătate

dela Tatălii, Domnulii nostru Isus Hristos.
„Incepeniia ceştii sfinte cărţi, trebuiaşte să ştiţi şi să înţeleageţi despre ceaste lucruri carele sănt scrise. pre răndii.
.
e

1 Predoslovie: “prefață,
tare.

precuvân=

„Noul testament sau împăcarea
cu leageaâ noao alui Is. Hs. Domnului
„nostru izodită cu-mare socotință den
izvodu grecescu şi ' slovenescu pre
„ limba rumânească cu îndemnaria şi .
purunca denpreună „cu toată cheltu-"

iala a Măriei Sal. Gheorehie Racofi,
Craiulu Ardealului iprocia.. Tipăritusau întru a mării sale “Typografie den"tăiu noou în Ardealu în cetatea! Belgradului, anii de întruparea domnului

şi măntuitorului - nostru

luna lui Ghenariu : 20.

1s,. „Es. 1648

pe

-

52

I. Acest Testament l-au început a-l izvodi Ermonah

Selives-

tru den porunca şi chelșuguli 1 Măriei Sale. Şi el s'au ustenit 2 cât s'au' putut și curând îi: s'au tămplat 3 lui moarte; iară
noi, socotind şi luând aminte, găsit-amii multă lipsă și greștale
în scriptura lui pentru neînţelesulii limbieii și cărţii? gre-

„ceşti. Pentr'aceia noi amit începutii dintăiu a-l posledui“ și
unde n'au fostii bine, amii isprăvitit şi ami împlută? şi ami
tocmită 8 din câtu amit pututii.

"Ce

numai

aciasta să ştiţi că noi n'amii

socotit numai

pre un

izvod, ce toate câte am putut află, greceşti și sărbeşti
şi lăti-

neşti carele au fostii izvodite de cărturari mari le
am cetitii şi
le-am socotitii. Ce mai vărtosă?
ne amii ținut
de izvodul gre:

„cescu și ami, socotită și pre izvodul lui Eronimili
10 carele au
izvoditii dintăiă din limbă greciască şi e tipăritii
în ţara Mos:
cului!!

şi,

socotindii

aceastia

toate

varecareal?

au

îmblată.

mai aproape de cartea greciască despre aceaia
am socotiti,
însă de cea: greciască
nu ne amii depărtatiă, știind că duhuliă
sfântii

au îndemnatii evangheliștii şi apostolii
a scrie în limbă
greciască “Testâmentulii cel nou
şi cartea greciască
aste:
izvorulii

celorlalte... ,

...

i

3. De aciasta încă vomti să ştiţi,
că 'vedemii că unele cuvinte
unii le-au

izvodit într'un chip, alţii într'alt;
iară noi le-am
„lăsati: cum au fost în izvodul grecesci,
văzândii că alte limbi
încă le ţinii aşia,

cumu-i synagoga şi poblicanii
şi gangrena şi
pietri scumpe, carele NY să
Ştiu rumăneaște.ce săntu nume
de
oameni și de leamne 13 şi de
veşmente și altele multe...
NOE.
încă le ami lăsată 'Sreciaște,
pentrucă alte limbi însă le
au
lăsat aşia.
”
e
4. Aciasta încă vă rugămii.să
luaţi aminte, că Rumănii: nu

ÎN

eamane

|

“
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i.

= înlocui şi np ini

” Vărtos: Aci nu
se mai serie

: Sf. Ieronim

autorul” ediţiei orgi
,
sub numele de Vulgata,

ase

“tori

331-—420

întelege

de

de

Tara

vechii

scrii-

tori Rus
„212
ia care==oare-careVare
din

„Care“

cu

Ruse

dela: valef.-

iîn se- |

(831420),

M n Moscului : Sub num
ele

Cărții : articulare. ca astăzi.
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e:cu duiform
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consonante,
ca

_voare-

Oare este 'vare tre-—
Cut. prin' forma uoare, ..
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grăescu în toate țărăle într'unn chip, incă neci într'o țară toți
într'un chip. Pentr' aceala cu nevoe poate să scrie cineva să.
înțeleagă . toţi, grăindii un „lucru unii într'unii chipit' alții
într'altii chipii. Au veșmânt, au vase, au altele multe, nu.le
numescu într'un chipii. Bine ştimă că cuvintele trebue să fie
ca banii:-că banii aceaia sânt buni carii îmblă în toate țărăle, .
- aşa, şi cuvincele acealea săntu bune carele le înțelegii toți.
Noi dereptii aceaia ne amii silit de încât-am putut să izvodim
aşa cum să înţeleagă toţi; iară să nu vorii înțeleagel!!. toți, nui
de vina noastră cei de vina celuia ce-au răsfirat Rumănii
-printr'alte țării de ş-au mestecat cuvintele cu alte limbi de nu
grăescu toți într'un chipu.

MITROPOLITUL VARLAAM |
între

Mitropolitul Varlaara, născut

1590—1595,

este unul

din

cei

mai

în-

semnaţi prelați ai Moldovei. Ocupând scaunul între 1632 şi şi 1653, el a lucrat:
a fost
a limbii românești. Când Vasile Lupu
mult pentru introducerea în biserică
mâla
retras
s'a
şi
mitropolia
părăsit
a
Varlaam
răsturnat de: Gheorghe Ştefan,
”
năstirea Secu, unde a stat până la moarte, adică în 1657.
Mergând în țara Românească, cunosci, prin Udrişte Năsturel, catechismul
„calvinesc al lui Racotzi și întorcându-se în ţară convocă un sinod şi publică

|

„Răspunsurile“ sale;
”
„Două lucrări ne-au rămas dela dânsul:
1. Carte românească de învățătură duminicile preste an,

tradusă din 'sla-

voneşte, numită pe scurt Cazania' lui Varlaam ;
2. Răspunsuri la Catechismul calvinesc, lucrare tipărită la Suceava (1645);.

din care se cunoaşte numai un exemplar (în bibl.
menită și în a doua

ediţiune

a catechismului

Academiei). O

găsim po-

calvinesc,

lată ce zice Varlaam în prefaţă, între altele:
„Tămplăndu-mi-se estimpă a fi în părţile Țerei Româneşti şi vorbind mai
“vărtos cu oare-care boiarinu Udrişte Năsturel 'carele . in mijlocul altor cărți
noue. ce mi-au arătat, adusu-mi-au și o cărțălue mică, Catechismul creştinesc,
carea o am aflat plină cu otravă de moarte sufletească... pentru care lucru.

am chemat sobor dintr'amândouă părţile şi din țeara Românească şi din ţeara
„ Moldovei... Am socotit că am .0 datorie mare să fac. respuns și 'să' arăt strâmbătura şi talcul cel rău al lor ce tâlcuesc” rău
sfântă“.

1 Să nu. vor înțealege
— dacă

nu vor înţelege.

şi. strâmbează

scriptura

.

e
r

54

Ă

|

.

" Din prima edițiune a Catechismului calvinesc nu'se cunoaşte nici un exemplar. Din a doua (tip. 1267) este la Academie un exemplar. S'a retipărit intr'o-

ediție” modernă culitere latine.

.

Acest catechism cuprinde două părţi:

şi 2) catechismul propriu zis.

|

1) replică la răspunsul

lui

7

Varlaam

„ Replica este intitulată: Scutul Catechismușului. cu răspunsul de scriptură
svtă împotriva răspunsului a doauo fări Jără scriptură svtă“. Se adresează
lui Varlaam şi soborului adunat la lași zicând că: „nu se cuvine să lăsăm
- fără răspuns orbiciunea şi neînțelepciunea celora ce au judecat catechismuşul
nostru,. neînţelegând dulceaţa și luminarea scripturii sfinte“.
”
”
„La

finele catechismului

sunt

CAZANIA
„Smeritulă
De

Archiepiscopii

mare

cândii

Varlaam

Cuvântu

jale:şi

de: mare

toate

faptele!

şi: mârgu. toate: careşi

înțelepciunea

rugăciuni.

LUI VARLAAM

Moldovei.

toriu,

câtevă

şi “Mitropolitul "de
lucru

ceriului

sămnul

său..

şi

şi la

cia: veacinică le-au făcut,

-_tescti” nice greşesciă

Tara

cătră cetitoriu.

minune

la. sorocul

1643.

iaste,

a

o iubite

pământului

marginia

sa,

şi nice puţin

Numai

sănguri

ceți-

îmblă

la

carea,

nu

smen-

amărătulti

omu, ce-ii făcut” pre obrazul şi pre
chipul tvoreţului'? său, cu
mente şi cu graiu dela dânsul cinstit
ti domnşi biruitoriu pămăntului şi mărei, . păsărilor ! și
dobitoaceloriă, peştilor şi
tuturor fierilori,

cum

îlu micşură pri însii mai

grăiaște

și proroculii

că cu

micu de câtii îngerii, adecă

puţinelu

pre omii,
numai căci-i cu trup, iară cu suflet
ul iaste fără de moarte ca

Şi îngerii.

|.

aa

e
”
Pentr'acea diîntru întăiu, ci-au
fost bărbaţi purtâtori de
duhulii svăntii unii după alţii
şi până acmu toți au ustenitti
eriinăi d tălcuindi sventele
scripturi de-au învățatii omulu
i
in
toate chipurile
ia.
ă
Şascâ hieși-te-cin
făcută.

pur
ur!tâtori

e mania
gi Sera
Cătrâtr-acea ş- .ş-altâ ustenință
ință
de duhul

—
1

Faptele — făpturile.
2 T'vorej : creator...
*

svă
vannti
tă

î

e carii

s-au adaos acelo
Prri care
bărbale
ţi
cărei câ măr
căci
ărg
â du de. susiiui în
gân
î _gio
i s
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"TITLUL CAZANIEI LUI VARLAAM. 1643
_
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=

Bibliogratia

RĂ,
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veche

1896)
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Carte românească de învăţătură dumenecele preste -an şi la praznice înpărăteşti şi la svenți mari, cu :dzisa şi cu toată cheituiala lui Vasilie Voivodulă.
şi domnulii țărâi Moldovei, di în multe scripturi tălmâcită di în limba sloveE

niască

pre limba romăniască

tipar ul domnescă în laşi,

în

a

de Varlaam

mânăstirea

Mitropolitulii de țara

a trei

Moldovei

Stiteli (—Sfetitele)

de

în

la

„56
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"oamenilori păn'au începutii a scoate aşeași cineşi pre limba,
sa, pentru ca să înțeleagâ hiecine să sâ înveaţe şi să mărtu-

-risească, minunate lucrurile lui Dumnedzău.

?

Cu multi mai vârtos limba noastră românească ce n'are
carte pre limba sa, cu nevoe aste a înţeleage cartea alţii!
limbi, şi pentru lipsa dascalilor ș-a învățăturei; căt a fost

"învăţăndii mai de multă vreame, acmu nice atăta nime nu învaţâ.

Pentr'acea

de

nevoe

mi-au

fostii, ca

uniti

sintii lui dumnedzău. cu talantulii ce mi-au

datornicii

datii să-mi

ce

poci

plăti datoriia macarii de căti,? până nu mâ duc în
casa cea,
de lutit a moşiloră miei. Adunat-am
din toţi :tălcovnicii 3
sventei evanghelii
dascali
besearicii noastre ; şi deac'amii

scris, arătat-ami măriei sale pravoslavnicului Domni
Io Vasilie

Voivodul cu mila lui Dumnedzău Domnul țărăi Moldove
i.

Mâriia sa; ca unti domnu creştin şi 'blagoce
stiviă + şi jubitoriu de besearicâ, &rijindi ca un stăpâni
bunu de folosul oi-

lorii lui Hs.,nui numai pentru ceale trupești,
ce și pentru ceale su-

fleteşti, de unde sângurii Dumnedzău

cu. mâna

sa cea puterni

că
au arătatit măriei sale spre acesta lucru
îndreptătoriu, preaosvenţitulii părinte Petru Mogbhila 5 feciorii
de domnu de Mol*dova,
Arhiepiscopi _Și
Mitropoliti. Kievului,
Haliciului şi
a toată Rosiia, carele pre pofta mărirei
sale au trimisii tipariul cu toate meşterş
măriia sa

ugurile
ce „scrie

domnul

'căte trebuescă; spre care lucru;
mai susu Io6 Vasilie Voevodul

cu darul lui Dumnedzăii 'aomnuliă

„Resocotită î: spre

totii . lucrul

darul lui Dumnedzău

car de,

dati,

Și

așea

cu,

după începutii am vădzutii şi
svrășitul Ă

2 AlpAl i= alței. IP
. P
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cât E pât i
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Ă
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A
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Mărturisirea
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ortodoxă.
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cuitorii, traducă- .
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MITROPOLITUL DOSOFTEIU
cu câţi-va ani înainte de 1630,
născut
Mitropolitul Moldovei Dosoiteiu sa
Huși (1658). Se crede că se
la
p
episco
vedem
îl
când
anul
căci cunoaştem
tirea Probota..
mănăs
la
r
călugă
făcut
s'a
şi
Bărilă
„numiă Dumitru

Dosoiteiu. Mitropolitul Moldovei, 1670-1686
EI ţineă de partidul polo

n şi eră amic

personal

al lui Petriceico.

i
La

1671

căderea lui Petriceico — fuge cu acesta
ajunge mitropolit, dar peste puţin — la
de
nou păstoria şi nu se mai o cupă
din
te
i
primeş
e,
ându-s
Intorc
.
îi Polonia
mir, pleacă cu Sobietzki la
Cante
antin
Const
de
cutat
perse
,
fiind
politică dar,
la Moscova şi, prin stăruința paZolkicw, lângă Lemberg. De: aci, se duce
ui. Se crede însă că ma primit Azovul
al
op
episc
numit
e
”
triarhului de acolo,
în 171],
la 'Taganroc
această demnitate şi a murit retras
mare de opere, din cari cităm:
- Dela Dosofteiu avem un număr
“
=— 1683).
Parimiile preste anu... (tipărită la 7191
|
:
.
(1673)
Uniev
t.la
tipări
tul,
Acatis

Dzeiasca liturghie... tipărită !a laşi 1679.
Molitvănic, tip. la laşi pe la 1679— 1680. română. laşi" 1680.
Psaltirea de înțeles sau Psaltirea slavo
NR
Psaltirea în versuri 1673. .:
o
Viaţa Sfinților, 1682—86.

:

sg

IE
|

DIN PSALTIREAIN VERSURI

a.

Si

.

Psalmul

e

XI.

oc

Folosiaşte-mi "Doariane, şi. mă sprejiniaște
Cu a ta putiare de mă mântuiaște;
Că
scăzură. cei buni şi se "mpuţânară
De nu-i dereptate nice într'o “țarâ.
Deşert cătr? aproape tot "omul grăiaşte
Și cu "nşelăciune” va de-l păgubiaşte.
"Cu budze vicliane din inemi adânce
Grăesc răutate şi cuvânt de price.
Des: 'pilarde! -vei Doamne : budze nşel
ătoare
:A limbâ- sâmaţă 1 de 'rău. grăitoar
e.
Să fălesc pizmaşii că: ș vor mări
limba
„ In cuvânt de svadă să mulţ
ască scărba.

|
Ai

că

budzele

voastre

sînt

Nu

ge

cu

noi

de

faţi,.

băgâm.. de samâ Dumnedzău
ce “mvaţâ...
Vedzi mișelătate,. vedzi suspin
cu jiale,
A lipsiţi şi measeri3 vedzi
de durorit griale;
“Acmu, pentru dânşii 'scoală,
'Doamne svinte,
Să-ţ împli. cu izbânde: svin
telia Cuvinte
'Și Să-ţ râdici sămnul cel
de. biruire,

'Să cutedzi. cu dânsul fără
de. 'ndoire..

|

Că

cumu-i argintul” lămurit
cu focul : ci
"T-sînt.ssvinte cuvinte curat
e cu totul,
0
“Tu, Doamne, ne scoate
şi ne socotiaşte
|
Ra De ruda aceasta
Şi "n viaci ne feriaşte,
Si
Că» „Mpregiurul nost
ru sînt gata s'aliarge
„Cu rău necuraţii cei
fără de liage.
Precum iaste ceriul
mare de nălțime,

Pre pământ adaogi
de oameni | mulţime.

Îi

di
n

anna

reale

O

'

serale

-

4

mă, Păstrată

secolul trecut (at. miser).

,

,

Durori: plur.
. dutoare (do'lorem), cuvânt dispdela
ărut

""țează

azi rar ca

.

dialect”

intrebuin

i

ai
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||? Rr neuduutaia

Vaniţiseae

1. Ki ropiara

39

3 RR PRPRRE PEPE RDRRRE

A piine e posi Arie Wripaă unea psi Ctun ejnpianei

tipărite întru bl(agoslov)ite dzâlele“
Viiaţa şi petriaceria. svin iloră. Acum)u loanu Duca Voevoda cu mila lui Dums(tos
H(ri)
Is(us)
întru
prea luminatului
Sale şi cu
a
' Mării
nei şi cu porunc
nedzău Domni țărâi. Moldovei şi UcraiDosot
ei, în tiparSuclav
ul
polit
Mitro
hei
lui
a
re
posluşeniia a smereniei noast
tiparniţă ne-au agiutorită dela Moscă
niţa Svintei Mitropolii în lași, la care toachimă. Harrw dela începutul lumii
Svinţia:sa Părintele nostru patrarhulă
Domnului. și” Mântuitoriului nostru
- 7190. mcua warokau 27.Anu Dela naşterea.
|
1s(sus) H(ri)s(tos) leat 1682.

|

.
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DIN

VIAȚA

SFINȚILOR“:

Cătră. inbibulu cetitoriu sănătate.
A. sinaxariuluii: Dumnedzăiască
"pre

din

greciaște

şi eliniaşte din.

şi svăntâ

12 miniae?

carte scoasâ

asvintei

cărţâle vistiariului3 ' besiaricii. pre limbă

besiarici

rumânească

de
și

cu

lungă nevoinţâ şi cu lexiconet deagiunsii tălmăcită, cu pohta
“blagoceştiviloră5 'şi lui Dumnădzău iubiții Domnii ţărâi Mol-.

dovei

Ioun

- Voevoaa

Gheorghi

Ghica

Voevoda

şi Evstratie Dabija. Voevoda

Iliiașii. Aăcxandru

Voevoda

şi Ioan Ştefanii

Vasile

și Ioan Duca! Voevoda

şi loan. Ştefanii

Petru *Voevoda

şi

şi

"Ioan: Dimitrie Ca[njtâcuzino Voevoda şi: Măria Sa loanii Anto-

nie Ruseiii Voevoda; şi cu: pofta” domnilor
sale cinstiţiloriă
boiarii țărâi într'atâta lungă vriame scriindi
şi tălmăcindii câte
am. pututii birui. în aceştii viaciii grei a
ţărâi abiia cu mult
greu am scrisii şi acestâ svăntâ carte...
Caria iubiții lui Dum-

“nedzău 'și cinstițiă cetitori cu dragii să o
priimiţi şi să o <etiţii
fără

urâtii, că nu spune într'insâ de petrecaniil
e și puterile
împăraţâlorii şi a chăsarilori și a
crailorti ş'a domnilorii, nice
de. vitejiileşi izbânzile hatmanilorii,
nice de nevoinţele vitiajilor, ce de nevoinţele şi biruinţele
şi 'izbânzile a vitiajilor
împăratului
şi domnului
cerescii,
deacărora
nevoinţe
în- gerii sc minuneadză cum ei

putură .de se nevoirâ și biruirâ a
bate războiu așia de minunatii preste
toatâ minunia și cinstitii
preste toa:â cinstia.
Carile dumneavoastră

|
cetindu-le,

în toate

dzâle,. veţi

'
îndulci

| sufletiaşte ca în raiulii adevăratii
a svinții sale Ș i întăi să poIneniţ și să mulțumiţ blagocestiv
iloriă Domni

uitaţi dela svăntâ ruga dumnilorii-voastre.

11 SinSi axariuî, cuvânt Brec:
calendar;
"Prin extensiune:
vieți
e:
zate= Mint
după
ae calendar
= mine, țile
cuvaSfinților aşe-

d
lecţii de bucăţi de 'citit la Safta șa

şi pre noi încâ nu

«
cursul
lunilor. Sunt deci 12'min
„lui
ce.

> Vistiar= comoară,

Lexicon : neologism interesant.
Blagocestiv = evlavios, pios,

-
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BIBLIA LUI ŞERBAN

1688. -

.

mare însemnăLa finele secolului XVII se face în Muntenia o lucrare de
în acelaș timp
eră
mari,
i
ambiţiun
şi
visuri
cu
domn
in,
„tate, Şerban Cantacuz
-

.

se traduse aşă nuşi .mare susținător al literaturii naţionale. Sub domnia lui
. literar şi din
vedere
de
punct.
din
şi
tă
mita „Biblie a lui Șerban“ importan
o
eanu.
Brâncov
lui
timpul
în
tipări
se
care
şi
cel ortografic,

ai

Din prefața domnitorului

mieu.
Şi auzândi eu smeritul Domnii den gura Domnului
:
nostru.
Domnul
- adease aice: privegheaţi că nu ştiţi în ce ciasii
a...
de
vine, cunoscutu-mi-am datorie nepărăsită, mai nainte,

'sosi sfârşitul nemerniciei meale, după

darul ce mi s'au dat

ne-.
- den mila lui Dumnezău să neguţitorescii duhovniceasca
tanoastră:
rea
-asculta
suptă
guţitorie şi să dau celor ce sântii
,
landulii care m'âu încrezut Domnulii. .

am

Şi aciasta
făcândii multă
puindii dascali

făcut

la tălmăcirea

aceştii sfinte scripturi,

|

nevoinţă și destulă cheltuială. Despre o parte
ştiuţi foarte den limba elinească pe prea înţe-.

Jeptul cel dențru dascali alesii şi arhiereu Ghermano 'Nisisii
şi după petreacere lui pre alţii care s'au întâmplatiişi despre
altă

parte

ai noştri oameni

ai locului

nu

numai

pedepsiţi 2

întru a noastră. limbă, ce şi de limba elinească avândiă ştiinţă.
ca să o tălmăcească. Carii luândii lumină şi dentr'alte izvoade
- vechi şi alăturându-le cu cel elinescii al 'celor 70 de dascali?
cu vrearea

iui Dumnezău

o au săvărșit precum

se veade.

Şi

.
măcarcă la unele cuvinte să fie fost foarte cu.nevoe tălmă-

-citorilor pentiu strimtarea limbii româneşti, jară încăş avândit
aceaia.
i
pildă pre tălmăcitorii latinilor şi sloveanilorii, precumi
aşa şi ai noşeri le au Lăsatii precum să .citescii la cea elinească...
4

1 Arhiereul Ghermano de Nisa” (Niş).
3 Pedepsiţi: învățați. Cuvântul â'
_rămasîn limbă, dar și-a schimbatin.
Me
“ţelesul.

-

!

2 /svodul cel elinesc a celor 70 de
dascăli: ediţia biblică numită Sep-,
tuaginta. .

.

TITLUL.
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Biblia adecâ dumneze iasca scri ptură ale ce 1 Vec h i și
Titlul
a le ce 1 noao leage, toate care sau tâlmăc it dup re limba
elinească s pre înţelegerea | im bii rumâne și i CU porunca prea bunulu creştini și lumi ina tului domniă loan 3 Şărban ă Ca(n)tacuzino Basarabi Voevod î.şi cu îindemnarea dum nealu ŢA Costa(n)d ină Brăncoveanul u mare le logofâtu de sor u alu măriel sale,
carele du pă prestăv irea a cestu i ma i sus pomeni t domnu, p uterniculu Dumnezău den alea gerea a toate i țări i rum ânești, pre
dumnealui lati coronat cu. domn ia-şi s tăpân irea a toată țara U(n)grovlah ici şi în tru zilele măriei sale s "au săvârşitu acestu
duninzăescu lucru. Carele și toată cheltu iala cea desăvârşitu oau rădicatu. Tipăritusau în tâi în scaunulu mitropoliei Bucureștiloru în vremia păstori ie i prea si in țitului părinte chyru Theodos ie m itropo! tulu țării şi exarhu laturiloru ş pentru cea
_de obşte priință sa u dăruitu neamului runi ânescu la anulu dela facerea lumii 8197 „iară dela span ..ua lu mii 1688 în luna lu i

(După un exemplar din colecţia Academiei)

LECTURI

AUXILIARE

SCRIERILE LUI DOSOFTEIU
i

.

armor

|

N.

|

Inaintea

lui

Dosofteiu

..

de

PD anii
N

I1ORGAY

a stat

dela

începutca

un

model.

Mitropolitul “Varlaam, răspânditorul de carte românească.
Iuându-se după acesta, Dosofteiu traduse Vieţile Sfinţilor.
Dar el.nu alese ca Varlaam, dând într'o singură carte cu slovelex destul de mari ceeace socotiă mai frumos în povestirile
despre minunile acelora cari, crezând mai mult decât ceilalți
- oameni, au câştigat şi puteri mai mari decât “ale lor. El voiăi
să dea. Românilor întreagă povestea Sfinţilor, şi, dacă na
luat în adevăr tot: din originalele greceşti şi „sârbești“: pe care le adunase nu fără oarecare osteneală, el a strâns «de
sigur partea cea mai însemnată din cele douăsprezece Mineie,
sau citiri despre sfinți din zilele sau „praznicele“ fiecărei luni.

Pe rând, dela Gheorghe

Ghica (1657) încoace, toţi Domnii îl-

indemnară să lucreze cu stăruință la această mare şi grea
operă. Căutând harnic prin „lexicoane de agiunsu“, alegând
cu mult simț de limbă cuvintele. potrivite, el mântui abiă după
întoarcerea sa din Polonia ceeace începuse cu multă vreme

în urmă; în „aceşti veaci grei ai ţării“, de care se plânge, el
găsise totuş destul timp şi destulă: odihnă de minte pentru a
da neamului său o astfel de lucrare, cum n'o aveau nici vecinii
pre limba lor. Dar

„Viaţa

şi petriaceria

câţiva ani până ce ajunse la tipar.
Dosofteia

credeă

că

limba

poporului

Svinţilor“*

așteptă

pt

poate fi primită

E

în

Biserică şi odată, răspunzând cărturarilor munteni, cari erau
de altă părere în ceeace priveşte slujba, el pomenește cu- .
vintele lui Marcu de Alexandria în favoarea limbii înţelese.

- Altădată, ei recomandase citirea, Psaltirei românești, aducând”
înainte acea autoritate a Sfântului Pavel care se află aşa de
dese ori citată în prefața publicaţiilor luterane şi: calvine”

Ardeal, in veacul.al XVI-lea.

.

din.

e

„Dar din Sfânta Scriptură însăş e] nu făci o traducere com:

“1 Din „Istoria literaturii religioase“. Buc. 1904.

ia

|

în Ardeal

se făcuse

pletă, precum

un veac

cu

înainte

și cum

al
se făcii diu' nou, poate de Varlaam, la începutul veacului
XVII-lea. Gândul lui Dosofteiu nu eră întru atâta îndreptat la
mirenii cari ar puteă citi, cât la. preoți, cari vor trebui să folo-..

'sească lucrările sale. Astfel, în loc să dea un Testament Vechiu
şi un Testament Nou, sau acesta din urmă întreg şi celalt în

numai

răzlețe, el adună

bucăţi

în „Parimiile

de

an”,

preste

în Biserică, mai ales
lui e cu totul nouă.și

acele bucăţi de Scriptură care se citesc
în zilele postului celui mare. Traducerea

de o frumuseţe deosebită. |
îndreaptă

îşi

el

Dar

luarea

acelei părți din Scriptura -Veche
Alegerea

întâiu din

lui veniă

la toate popoarele,

deosebire

cu

aminte

asupra

”

care e Psaltirea.

răspândit

destul: de

obiceiul,

de a se da

de când cu Reforma,

Psalmii

“pe înţelesul tuturor:-în Polonia, poetul Kochanowski prelucrase această parte a Bibliei în nişte versuri vestite, care se
tipăriră adeseori şi vor fi fost citite multă vreme cu plăcere,
nu 'numai de Dosofteiu, ci de toată boierimea cu știință de

carte. care învățase
așă

de telurit

peste

al Vechiului

să. se poată mai mult

Nistru.

Pe

din tot cuprinsul

urmă

Testament,

nu

e nicio

potrivi pentru nevoile,

carte

pentru

care

durerile

şi nădejcile fiecăruia ca Psalmii; nici una nu poate sluji mai
bine, cu toată împărăteasca-i strălucire, ca veșmânt pentru

orice simţire umilă care nu e în stare să-şi găsească însăși
vorbele. In cele o sută cincizeci de mărturisiri, de rugăciuni,
de imnuri, de tânguiri se află tot sufletul omenesc în înttoarcerea lui asupra

sa însuşi și în avântul

plin de sfială şi de te-

mere către puteri mai mari decât dânsul.
Dosofteiu

Deci
mulţi

ani,

el

traduse

căută

Psaltirea.

ajutându-se

de

!

:

„Cu lungă
multe

osteneală,

tâlcuri,

să-i

în

înţe-

leagă bir.e cuprinsul, învăluit adesea de aluzii al căror" înţeles,
aşă de vechiu, s'a pierdut de mult. Astfel, el ajunse a da acei

text în prosă care fu, împărtăşit apoi cetitorilor în Psaltirea
slavo-română din .1680. Apoi el începi altă muncă, aceasta.
ui

» î

ai

»verşului

EI voi să dea Psaltirei forma
ziceă

nouă a ver-

el românește..

In această nouă osteneală, el întâlni o mulţime.de piedici,

71). Scunimea sutat ei irei ptimt
cincinţăani o (1666
face ,de
cu. neputi
prefa-:

"65
îi

cere a ei în poezie fără: adausuri şi schimbări: o Psaltire versificată exactă ar fi adese ori neînţeleasă; ea n'ar vorbi inimii
mai niciodată. Trebuiă prin urmare o prelucrare.
Dosofteiu avi îndrăsneala să caute poezia aiurea, acolo unde
.
floarea ei se înalţă de veacuri, bucurând un şir de oameni
ţară.
.dela
om
bietului
a
după altul, îmbălsămând 'viaţa "grea
EL nu se cobori în grădina îngustă a cărturarilor, ci, călugăr
cu mintea deschisă pentru frumuseţea ce. nu stă în cărți, el .luă drumul deschis prin mijlocul ogoarelor. Ce spuneau lău- . tarii şi flăcăii la horă și la şezătoare, nu eră întru oate pe
înțelesul lui, dar el prinse cevă din această frumuseţă nesi_lită, care nu suferă nici o piedică, ci se desfăşură limpede şi,
cutezător: Astfel, Psaltirea lui în versuri se desface în două
părţi: una, în care scriitorul nu vrea să se coboare, ci-și înşiră
solemn silabele după datina celor învăţaţi, şi alta, partea cea
mai, întinsă, în care el. uită mândria volumelor răsfoite și se
lasă furat de ritmul ușor, săltăreţ, vioiu al cântecului popular. De multe ori, el a nemerit tonul așă de bine, încât da
"aici înainte, băieţii ce. străbat stradele încremenite de ger
purtând steaua soliei vesele a nașterii lui Hristos au tăcut
să sboare în recele aer de noapte cântări de psalmi pe care
nu le ştiau, săracii, din ce sfântă gură de om învăţat şi. de
cucernic, Mitropolit au izvorit într'un ceas fericit |
.

Gh: Adamescu.

SECOLUL XVIII
BUCĂȚI

DE

LECTURA

——

ANTIM

IVIREANUL
——.

Dintre deosebiţii
bisericeşti, cel mai

“Antim sa

"

născut

episcopi şi mitropoliți care s'au ocup
at
cu
însemnat este Antim Ivireanul.

în

provincia

Caucasiei

tipăriri de cărţi

numită

Iviria. In tinereţe căzuse sclav la Turci, dar prin
inteligența şi talentele sale,
deveni
liber şi
ajunse la oarecare pozițiune în
Constantinopol prin arta tipogr
afiei.
Pela 1690, Const. Brâncoveanu
voind să perfecționeze tipografia
Mitropaliei, aduse în Bucureşti pe Antim
, numit atunci Andreiu. Acest
a se călugări
aci .şi organiză tipografia scoțâ
nd ucenici români. In acest
timp s'a ocupat
şi cu Studiul limbii patriei sale
adoptive, pe. care ajunse în
cele din urmă
s'o cunoască întocmai ca
un Român.
a
După-ce fu egumen

al Snagovului, unde

stabili o nouă tipografie, ajuns
la 1706 episcop al Râmnicului
e
şi peste câțiva ani, murind
mitropolitul Teo- dosie, fu chemat la Scaun
ul Mitropoliei,
,
EL ură domnia turcească
j
şi făcea Parte din partid
dul care simpatiză cu
Rusia. Din această prici
nă avea mulți duşmani
în Țar

|

i

, venind la tron Nicola
lui Antim deveni foarte
e Mavrocordat,
critică. D
|
de dânsul, Răsp
ândi

ndu-se

vorba
dat fugi la Giurgiu,
iar Antim ră;

Poziţiunea

GT
Domnul

— care aflase că

ştirea eră

exagerată

şi

şi 200 de “Tătari —.

avea

Patriarh degradarea lui şi-l exilă.
acuză pe Antim de 'conspirator, obţinii dela
omoriră (1716). .
îl
domnului,
porunca
Pe

drum,

păzitorii, din

olari

, (Antim.„lvireanu _ -

ii

Pictură Tiida acla UISETica Antim.
(După : Gibescu,

Istoricul

|

Ungro-Vlahiei,

Mitrop.

însemnat.
„Antim a fost un orator bisericesc foarte
ținute la
i
predic
de
sumă
o
e,
tipărit
afară de cărţile

|
19%)7).

„

Dela el ne-au rămas
diferite ocaziuni, cari

Romanului Meischisedec
Sau publicat mai întâi de către răposatut episcop al
o
a
" sub titlul „Didahii“,

CE ESTE DREPTATEA.
(Din

Predica

la. dumineca

a

doua

a: lui: Luca).

„Precum vă este voea să vă facă
vouă oamenii, faceţi şi voi
“
lor aşijderea“.

Cea dintâi

milosşi firească voe a prea bunului și întru tot

tivului Dumnezeu,

au fost şi este ca să se facă omul cât este

faptele cele bune.
cu putință asemenea lui Dumnezeu la toate
dreptatea are putere
Și de cât toate faptele cele bune mai mult
iarăși nedreptatea
a face pre om Dumnezeu, după dar, precum
om dela Dumeste cea mai mare răutate, care desparte pre
" mezeu,. şi-l face tovarăş cu Satana.

68

“Dreptatea
- tatea

este

o măsură

lui Dumnezeu,

ca

să

pi

aleasă,
ţie

pusă

toată

şi aşezată

lumea

în

din

starea

ei;

drepeste

o cale dreaptă pe care cine va umbla şi va alerga nu se teme
să se poticnească nici într'o parte şi îl duce tocmai în raiu;
este o cumpănă potrivită, în care nu priimeaște nici mult nici

puţin
de cât se cade; precum este proţapul la car, așa este și
. dreptatea la om, iar mai mult la creştin, căci creştinul ce nu
va umblă, nici va face dreptate, acela nu se chiamă creștin.
Socotiţi acuma dară câtă putere are dreptatea, "că pierde

toate păcatele, şi îndreptează viața omului la bine; iar vedeţi

acum

câtă

putere

rea

are

şi nedreptatea,

că

şterge

celelalte

bunătăţi ce le are omul şi îl duce pre om la pierzare. Pentru
"unii ca aceştia scrie Isaia marele glăsuitoriu prin duhul sfânt
şi zice: „înfricoşată este: urgia. lui Dumnezeu pentru ceia ce

nu fac dreptate; toată jertfa şi tămâiaşi laudele voastre
le-am |
urât, şi când veţi ridica mânile voastre cătră mine,
eu mă voiu

întoarce, de cătră voi“,

SE

Ă

/

Şi ce este pricina de nu priimeaşte Dumnezeu

jertfele noro-

„dului? Este că nu păzim cuvântul care
ne învaţă: »„dreptate—
vă învăţaţi pre pământ“, Nevoiţi-vă, zice,
a face dreptate pre

pământ, izbăvind pre cel năpăstuit, ajutând
cu lucrul şi cut
» cuvântul aceluia ce 'aze dreptate şi n'are
ajutoriu, celui sărac
şi nemernic, care este străin şi caută să-l înşăle
și să-i ia munca,

"lui, tu, putând, făi dreptate şi
nu-l lăsa.

| „Acesta este cuvântul care zice sfânta
Evanghelie: „Precum
Îţi este voia să-ţi facă oamenii, așă
fă şi tu lor“, Nici priimeșşti,
NICI pohtești

să-ți facă cinevă nedreptate, nu
face nici tu altuia;
aceasta este dreptatea lui Dumnezeu,
cu care voeşte Dumnezeu
sa ne asemănăm

lui,

E

.

-

CARACTERIZARE. GENERALĂ) a
Influenţa: slavonă şi greacă. Limba română în Biserică,
Caracterul şi importanța literaturii. religioase.
Am văzut că foarte târziu după întemeierea statelor TO-

mâne încep a se produce. scrieri în limba română. Acest
fapt eră o consecuenţă a organizării politice şi bisericeşti

a “Românilor. - Creaţiunea statelor române s'a întâmplat
după o lungă împreună-vieţuire a Românilor cu Slavii.
Limba slavonă a fost cea dintâiu limbă întrebuințată . În
biserică şi în întocmirea statului, iar limba. strămoșească. -

- vămăsese numai pentru uzul zilnic. în relațiile dintre parti-

culari. Situaţia aceasta a fost identică cu ăceea a popoarelor romanice din apusul Europti, la cari acest rol îl aveă
BR
limba latină.
prin.
slăbi
a
începe
slavone
limbii
a
Această stăpânire

„Secolul XVI, mai ales din două pricini: -

Ă

ii

a) pentrucă slavonismul, fiind o formă străină de înichinare trebuiă susţinut şi alimentat și această, susţinere scade
pe măsură ce se împuţinează mânăstirile slavone şi încetează imigrarea călugărilor sârbi în principate. !
D) pentrucă! relaţiile. culturale cu Grecii încep cu mult
înainte de domnia lor politică şi ele dau prilej Grecilor să
lupte pentru dărâmarea influenţei slavone, iar din această
luptă limba română se alese cu o puternică ajutorare Şi

numai mai târziu, după înfrângerea slavonismului, el. își
impusetă influenţa lor.
o
După

căderea Constantinopolului,. se. întâmplă şi în pă.

„rile române imigraţiune: de Greci, ca şi în Occident. Influența lor se exercită în. primul rând îîn politică, înconjurând pe domni, apoi în Biserică. Aci însă avură, să. lupte -

70

cu puternicul

curent

slavon

-

şi, din

.

lupta

rezultă un ajutor pentru limba română.

ca să-l dărâme,

-

Această slăbire a curentului slavon făceă negreşit, din
ce în ce mai grea întrebuinţarea limbii slavone între Români, iar numărul Românilor ştiutori de slavoneşte se îm-

puţină din ce în ce. A trebuit deci să se nască în lumea,
preoțească, în care eră pe atunci închisă toată învăţătura

"vremii, ideia unor

traduceri,

iar realizarea

ideii o vedeni

în cele mai vechi manuscrise româneşti, cari s'au scris în„tâiu pe la. finele. secolului
XV .şi au ajuns la noi în copii
cevă mai târzii. Această mișcare s'a produs în nordul Mol- dovei; în mânăstirile

de acolo s'au găsit: „Codicele

voro-

neţean', care cuprinde parte din faptele Apostolilor şi din

epistolele lor; Psaltirea numită „Scheiană“; Din nenorocire, ea n'a avut nicio urmare și rămâne numai
prima li- -

cărire a desvoltării limbii româneşti
-

„Al

doilea

moment

ca limbă scrisă.

este pe la mijlocul

secolului

XVI,
: când apar şi primele tipărituri românești.
In această vreme
(între anii 1508—1588) se vede că s'au
produs stăruinţe
mari:
din partea Slavonilor pentru a-şi mai întări
influ

enţa
| lor: în ţările române şi de aceea vede
m că, se tipăresc numai cărţi slavoneşti în prima jumătate
a secolului AVI.
“Dar în această -vreme

reforma religioasă pătr

unde în Ar-"
deal, pe deoparte prin Saşii luterani,
pe de alta prin Unguri calvini. Şi unii şi alţii se siles
c să facă prozeliţi printre. Români. In acest scop se
tipăreşte la Sibiu în anul.
1544 un Catechism,. cunoscut
sub numele de „Catechismul
românesc“. Încercarea se vede
că nu face să se prevadă
nici O izbândă, căci altă carte
nu se mai tipăreşte:la Sibiu,
Tocmai

peste

20 de ani o nouă

ieşire în luptă se
produsese la Braşov, aci însă
cu o mare forţă şi stăruinţă.
l
,
kner stabi
ipogalic, aJută „pe * tipograful
Diaconul Coresi, ee ae

„e Eee tie că, Fi trinee ai apare
o1563
cunoseaşte
m ări
până acuma: : cate
tip
u heli
es e Ea
iaa dela
vang

Pere

1560. La
lpăreş
la 1 570, a doua -P postolul,. la 1568 se tipăreşte Psaltirea;
slatire.

-

11.

„In acest-timp' Calvinii încearcă să revină la atac, și,
tot prin Coresi, Forro Micloş tipăreşte un Tâlc al Evan:
|
pc
gheliilor la 1564.

Aceste lovituri date limbii slavone nu produseră însă un
efect prea mare; suntem departe încă de introducerea limbii române în Biserică, pentrucă chiar aceia cari loviau

slavonismul nu îndrăsniau să fie prea radicali şi tot ei ti-

o
păriră în aceeaşi vreme şi căfţi slavone.
- Astfel între anii 1508—1588 se tipăriră în ţările române
38 de cărţi (atâtea se' cunosc), dintre cari 28_slavone, 2;
slava-române: şi numai 8 românești pe dea'ntregul. Oricăt de mic să fi fost însă succesul luptei contra slavonismului, mişcarea aceasta are o importanţă foarte mare: că
mare parte din traduceri.și tipărituri s'au făcut de către
Coresi, care veniă din Muntenia să trăească în Transilvania; care făceă cărți destinate â se citi şi în Transilva- .
nia şi în celelalte țări române; -prin aceasta se întemeiază
îi

dela început unitatea de limbă.

A

treia epocă de activitate literară. se începe toemai pe.

la 1633. Este momentul unui nou atac al Calviniştilor; dar

acumaei găsesc în față opoziţia ortodoxilor şi o reîmpu-

ternicire a slavonismului. Este epoca lui Mateiu Basarab
(1632—1654) şi a lui Vasile Lupu (1634-—1653). Nici a-

cum

nu se poate

mâne

în Biserică.

vorbi despre

Mateiu

voniă și, prih "Petru
la

Govora,

face

limbii ro-

apel la lumea

sla-

câre eră “Mitropolit la Kiev,

întemeiază tipografii” la Câmpulung,

tipografi,

aduce

Basarab

Movilă,

introducerea

Mânăstirea” Dealului

și la

Târgovişte;

la .

este

iiitat în activitâtea sa de către Vasile Lupul. Și unul și
altul
din
dela
_In
cărţi,

tipăresc cărţi slavoneşti, luptă în contra propagandei
Ardeal şi sub auspiciile lor se ţine sinodul ortodox
Ia
e
Iaşi (1641).
epoca dela 1633 pânăla 1656 se tipăresc şi de.
din cari

8 slavone,

şi una grecească.
şi el. drum.

“După

|

3 slavo-române,

Iată cum grecismul
DI

,

19 românești

începe să-și facă
a

vreo 20 de-ani de 'amorţire urmează

a

epoca lui

72

Dosofteiu

(1671—1686),.mitropolitul

Moldovei, „a

cărui

acțiune însă sa mărginit
mai ales în Moldova și a fost
cam risipită din pricina evenimentelor politice, cari l-au

influenţat direct şi pe el.

|

"Când această activitate eră aproape să se stingă, se începe în principatul vecin o „mişcare și mai puternică. A-

cum ajungem la momentul culminant al luptei limbii românești pentru'a deveni. stăpână în ţara românească.

Este epoca lui Şerban

Cantacuzino (1678—1688)

şi a

lui

Biâncoveanu(1688—1714); este epoca Mitropoliţilor Teo-

dosie și Antim. Aceştia
au avut gloria ca în timpul lor să

se. desăvârşească

introducerea

limbii

româneşti

ca limbă

oficială a bisericii. In timpul lui Șerban se introduce citirea

în româneşte

a Evangheliei

şi a Apostolului,

iar_la

„1713, pentru prima dată se citeşte, în bisericile Munteniei,
„Litirghia şi Molitfenicul în limba țării. In vremea
a„ Ceasta,
se întemeiază tipografii
„Râmnic, 'la: Bucureşti. - -

"In epoca

dela

1673—1716

la

Snagov,

.

se tipăresc

la Buzău,
|

117

la

cărţi,

dim
cari 46 româneşti, 20 slavo-române şi numai
3 slavonești;
însă şi 2 "greco-române, iar 41 greceşti
pe de-a'ntregul. //eeatea

„4
—

sunt

fazele prin

cari

a trecut

chestiunea

întro.
ducerii limbii române în biserică.
„De aci se vede lămurit-—zice d.
I.. Bianu, care a sta„bilit acest nou punct de vedere—că
scoaterea limbii slave
„din Biserica Românilor şi ridicarea
limbii naţionale ca
“limbă liturgică în locu-i, s'a
îndeplinit numai în întâiele
3 decenii ale. secolului XVIII.
Această
„de însemnată în istoria noastră! culturală, schimbare atât
nu s'a făcut de-

„odată, nici prin: porunci. domnești, . nici
prin hotărâri
" „de Sinoade şi de prelați, ci cu
încetul, prin trebuinţele din
„ce în. ce mai mult simţite
de toți şi după ce încetarță
sdoxiei“,
.

ai fiare este valoarea
cărților religioase ce
ne-au ră
| acele vremuri? Constitue
sc ele. literatură române mas
ască?

13

Negreşit că prima condițiune a. unei literaturi este originalitatea: nu poate există o literatură numai din tradu„ ceri.

Şi-—literatura

religioasă_a_secolilor

VIII

e...

pre:
numai prin_traduceri.și.prin.prea.puţine
rep zentaă
Xucrări.. Originale avem numai prefeţele şi epilogurile. În
acestea autorii, ne mai fiind legaţi de fraza din originalul
Btrăin, vorbesc mai liber, cugetarea este a lor şi expresia

este tota lor.

|

.:

E

|

Dar pe de altă parte pentru existenţa unei literaturi se
!
“cere să existe o limbă literară.
Ea a stabireligioase.
literaturii
Aci stă însemnătatea
Românii
pentru
şi.
traduce
om
lit unitatea limbii. Acelaș

şi” pentru cei din principate. Adese ori
diaTransilvaniă
acelaş manuscris servă spre a se tipări o ediţie în “Ţara.
Românească şi alta în Transilvania. 'Teromonahul Silves:
tru:a tradusşi Biblia publicată de Mitropolitul Simion
Ştefan din Transilvania şi Cazania tipărită la Govora de

Ai
a
Mateiu Basarab.
cu pufie
să
texte,
de
Pentru ca asemenea comunicări
tință, se, cereă ca limba în care se traduceau

să fie înțeleasă de Românii

aceste

texte

din diferite. provincii. Spre

acest scop au lucrat scriitorii bisericeşti în mod

conștient

chiar, căci Simion Ştefan zice că a avut în vedere să facă
un text pe care să-l înțeleagă Românii ori unde ar fi risipiţi.

.-

|

.

LITERATURA

ISTORICĂ

BUCĂȚI DE LECTURĂ

GRIGORE

URECHE

Grigore Ureche sa născut pe la 1590 dintro veche familie
boierească.

ocupă

diferite funcțiuni

mare vornic. al. ţării. de

dânsul.

-

însemnate

jos.

”

în țară,

Dela

a

1646

ajungând - pânăla

nu se mai

e

demnitatea

pomeneşte

EI.
de

nimic despre

|
Grigore Ureche e autorul unei importante lucrări, socotită
-drept cea mai
veche cronică scrisă româneşte in Moldova şi intitul
ată : „Domnii țării AMoldovei și viața lor“,
”
a
“ Ea e făcută după scrieri Străine,cu deosebi
re polone, după cronici interne
scrise în. slavone
Stilul este

vonisme.

şte şi, într'o mică măsură, după
tradițiune.
plastic şi colorat, limba destul de
curată şi cu prea

|

|

„
Lucrarea lui Ureche no cunoaștem în original
,
ci
în
copii
mai însemnați

puţine

sla-

ulterioa

re. Cei
dintre “aceşti copişti, cari făcură şi
adnotări— unele foarte interesante — sunt: Evstratie. Logofătul,
Simeon Dascălulşi Misail Călugărul.

- DOMNII

ȚĂRII MOLDOVEI“
Predoslovie

Mulţi scriitori s'au
nevoit de. au scris rândul
şi povestea
țărâlor şi 'au lăsat
izv od pre :unmăşi bune
şi-r
ăle să rămâie
ficiorilor

şi nepoților,

,

ȘI

să le

hie1

cele

bune

de

învățătură,

.

1 Hie
= fie. înc
secolu
l XVI
Săepesea obs
fie

t

peccă înî

i area | Iabiialel
| genimb
or

în textele
in

mol-

|

”

15

şi celor
iară cele răle ca să se poată feri şi să se socotească:
scriind,
şi
ând,
însemn
și
bune să urmeze. Şi alţii pizmuind,

cum

şi eu Grigorie Ureache,

care din mila. lui Dumnezeu

şi

ă am
“a Domnului meu am fost Vornic mare, cu multă nevoinţ
şi am
cetit cărţileşi izvoadele, şi ale noastre şi celor străine,
şi
aflat cap şi începătură moşilor de unde au izvorât în șară

s'au înmulţit, şi s'au Lăţit, ca să nu se înece anii cei trecuţi a

toate țărâle; şi apoi să nu să poată şti ce au lucrat, să să asemine bhierelor şi dobitoacelor cealor mute şi fără minte. Aceea:
le.
urmând, şi măcar că .se află şi de alţii însemnate lucruri
şi
țărâi Moldovei, apucatu-m'am! şi eu a scriere începătura
âdaosul, rai apoi şi scăderea, care să vede că au venit în zilele

noastre, după cum au fost întâiul țăzâi şi pământului nostru
a Moldovii. Că cum se tâmplă de sârg? şi adaoge pohoiul

apei, şi iarăşi de sârg scade şi se împuţinează, aşă s'au adaos
.și
şi Moldova, care mai apoi dela alte țări s'au. descălecat

Sau lăţit de sârg şi fără de zăbavă: Aceale cercând, le-am îndreptat cu nevoință, că nu numai leatopiseţul nostru, ce şi

cărți străine am cercat ca să putem află adevărul, ca
- mă aflu seriitor de cuvinte deşearte, ce de dreapte;.că
piseţul nostru cel moldovinesc așă scrie de prea. scurt,
de viața Domnilor cari au fost toată cârma nu aleage,

lucrurile

denlăuntru să aleagă, și pre

'să nu
leato- .
că nice
necum

scriind şi însem---

scurt

|
nând' dela început până la Domnia lui Pătru-Vodă Rareș, și
s'au 'stâns; că

de

aici

încoace n'au

mai

scris

nimeni.

Nice

este a se mirare, că scriitorii noştrii n'au avut de unde strânge
„cărți; că dela lăcuitorii dentâi n'au aflat scrisori, că n'au.
lăsat, ca neşte oameni neaşezaţi şi mai mult proşti și necăr-

”. turari, ce şi ei au scris mai mult den

basne?

și den poveşti, *

prea.
ce au auzit unul dela altul. Iară scrisorile străinilor scriu
numai
nu
ți
hierbin
şi
ri
largt şi de agiuns, cari au fost râvnito
ale sale să scrie, ce şi ceale străine. Și de acolo luând multe

şi am. scris
şi lipindu-le cu ale noastre vreami şi potrivind,
acest leatopiseţ, carele de şi nu se va potrivi pre la multe lo-

de
_curi, cel ce va hi cu minte, gândesc că nu-mi va vinul; că

multe ori omul însuş ceale ce veade cu ochii săi nu poate să
: De sârg: repede.
3 Basne= basme : tradițiuni.
+

|

Prea larg=—
pre: larg. :

Side

.
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le puc pre rând şi multe sminteaște şi au spune mai multe au
mai puţine; dar ceale de demult şi răsuflate de atâta- vreame

de ani! Ce eu, cum am aflat aşă am arătat.

Invăfătură

şi mustrare.

celor

mai

mari

„În Moldova, au cei mai mici despre cei mai mari acest obi-

ceiu,

de pier fără giudeţ,

mai rhari giudecători;
Și 'de acest

fără vină

şi fără

samă.

Singuri

cei

singuri „Pârişi' și singuri plinitori legii!

obiceiu Moldova- nu scapă,că

mai

mulți

dintre -

capete sunt iubitori a vărsare sânge nevinovat. Apoi
dau vina
*Jăcuitorilor că sunt vicleni. Dar cine -ar iubi să moară?
Cine

nu doreaşte să vieţuiască? Cu-drag este celor
mai mari să aibă
viaţă; cei mai mici încă nu o-ar lepădă. Crez,
mai bine ar fi

den dragoste decât den frică să-i slujească.
Și de s'ar învăţă
cei mai mari de pre riște muşte fără minte,
cum se ţine domnia!
că toată albina

şi cu veninul
vatămă,;

său;

îşi apără

căscioara Şi hrana

iară Domnul,

adecă

ce toate de învăţătura ei ascultă.

bine pentru blândeţe

matca,
Cum

lor cu acele

pre nime

nn

dară ar fi mai

să, asculte pre cel mai mare,

și

să-l iu-!
bească și cu dragoste să-i slujească;
decât de groază şi dq
frică să; i se plece. Pentrucă ceala
ce pohtește să se teamă de
el atâta norodde om, trebuiaşte
și aceala să se teamă de toți.
Că tot vărsătorul de sânge de frică
face, ca să-i ia spaima și
sd se teamă toţi de el, ce ar putea
face cu blândețe.
De
“In

anul

7012, nu

moartea lui Ştefan-Vodiă
multă

vreame

dacă s'au întors Ştefan
-Vodă
dela Pocuția, la scaunul
său, la Suceava, fiind
bol
nav
şi: slab
de ani, ca un om .ce eră
într'atâţia ani, în patru-ze
ci. şi: şeapte,
tot in răsboaie şi ost

eneleşi neodihnă, în toat
e părțile, de se
bătei Cu toţi, şi după mul
te răsboaie cu noroc
ce au făcut, cu
mare jăle au răposat Mar
ţi, Iulie în 2.
|
Eră acest Ştefan
Ie

" grabă

văssă

sânge

fără giudeţ;
eră
să-l acopere; ;

în

1

,
-

văsboaie meşter; unde eră nevoie, însuși se vâră, ca văzându-l

ai: săi să nu îndărăpteze.
+ biruiă.
Aşișderea

şi unde-l

Și pentru aceea, rar răsboiu de

biruiă

alţii,

1
nu

pierdeă

nădejdea;

nu,
că

|

ştiindu-se căzut jos se rădică deasupra biruitorilor.

Eară după moartea lui şi fiul său Bogdan-Vodă urma lui
luase de lucrurile vitejești, cum se tâmplă din pomul bun și
roadă bună se face. Ingropat-au pre Ştefan Vodă în mănăs-"
tirea Putna, cu multe jăle și plângere tuturor, lăcuitorilor.
- țărei, cât plângeau toţi ca după un părinte. al lor; că cunoşteau toţi câ s'au scăpat de mult bine şi apărare: Ce după
moartea lui îi ziceau sfântul Ștefan Vodă, nu pentru suflet,
că este ip mâna lui Dumnedzeu, că el încă au fost om cu

păcate, ci pentru lucrurile sale ceale vitejești,' care “nimeni
din Domni, nice mai nainte, nice după aceaia nu l-au agiuns.
Fost-au

mai

'nainte de moartea lui Ştefan-Vodă,

într'acelaș

cât n'au mai fost iarnă ca aceea

an, iarnă grea: şi geroasă,

-nice odată. Eară preste vară au fost ploi greale și povoae de
ape, cât s'a făcut multă înecare.
Domnit-au Ştefan-Vodă 47 de ani, 2.luni și 3 săptămâvii;

şi au zidit 44 mănăstiri şi bisearici;şi eră.însuși țiitor preste
.
|
toată țara.
Eară înaintea săvârşirei sale chemat-au Vlădicii şi sfetnicii
săi, boieri mari şi alţi toți câţi s'au prilejit, arătându-le cum
nu vor puteă ţine ţara precum o au ţinut e]; ci, socotind de
cât toți mai putearnic, pre

Turc

tură să se închine Turcului.

şi mai

înțălept,

au dat învășă-

MIRON COSTIN
Născut la 1633, Miron Costin.a ocupat sub mulţi Domni diferite fun.ţiuni
însemnate şi a exercitat o înrâurire. directă în conducerea afacerilor publice.
"+ In timpul lui Petriceico, Costin fu trimesîn interes diplomatic în tabăra
Turcitor dela. Nistru şi «cu acest prilej rosti către vizir acele faimoase cuvinte:

„Suntem noi Moldovenii bucuroşi să se lățească împărăţia în toate părţile
| cât de mult, iar peste ţara noastră
.nu ne pare bine'să se lățeasșă“.
Tot sub Petriceico, Turcii intră în luptă cu Polonii şi Domnul voeşte să

treacă în partea acestora.din urmă.

Costin însă convinge

pe ceilalţi boeri şi

-cu toţii se opun Domnului, pentrucă vedeau că eră mai bună unirea
cu Turcii,
iar nu cu Polonii, cari au şi fost învinși.
Se înţelege că Dumitraşcu Cantacuzino, care vine la tron îndată
după acest
"eveniment, —: în urma căderii lui Petriceico, — caută
.să ia lângă sine pe

Costin. Acesta deveniă din ce în ce mai influent, eră agent de
frunte în tra-

“tativele diplomatice între Turci şi Poloni şi izbuti să răstoarne
pe Dumitraşcu,
:socotindu-l un uzurpător. Anton Roset, care urmează
în domnie, încarcă pe
Costin cu cele mai mari onoruri, dar din motive
pe cari nu le putem ști —
"vedem că e răsturnat tocmai de Costin şi înlocuit
cu Constantin Duca. Acest

Duca, după spusa tuturor

cronicarilor,

eră

un

domn

foarte

rău,

şi

Aliron

"Costin a avut să plătească Scump greșeala, de
care se căiă acum. După ce
Duca se întorsese dela împresurarea Vienei (1683),
fu atacat de Poloni şi
luat.prizonier împreună cu Miron Costin
şi cu alți boieri.
Costineșştii stau de aci înainte retrași în
Polonia şi numai pe la începutul
“domniei

lui Constantin

Cantemir se

întorc în țară, şi vedem că atât Miron
şi fratele său Velicico Vornicul ocupă
funcțiuni.
Intrigile dela curte, neînțelegerile
dintre Costineşti şi Roseteşti, cari
aveau
mare influenţă pe lângă Domn, făcură
pe cei dintâi să devie adversari
ai lui
Cantemir. Povestesc

cât

cronicarii că Miron îi zicea : „Mai des
cu paharele şi
mai rar cu. orânduelile, că-i vrea
să-ţi dai Măria-Ta seama odată
şi n'ei
putea n curând Costineștii fură scoşi
din funcțiuni şi Velicico, luând parte
laşi bătutişi

iriise
teze

la

0

soţia—

omori!
Miron

„O

ni avea ae Scop răsturnarea Domnului,
fu prins, adus la
i
„
Crez n
a unci că şi Miron va fi amestec,
Cantemir
şia acestuia să-l prindă
— când se dusese ca să-și
înmormânşi
as
n

Şi

Costin

astiel

în Decembrie

a scris şi proză
Cel
„Cel
însemn
Let
opieeseţmai
al Mol
dovate
ei lucrări î n|

1691

acest

şi versuri,

prozăă sunt: :€Cart

mare

bărbat
.

ea pri
primului i

al țării

fu

descălecat

șii

N

19

„Cartea pentru descălecatul de “ntâiu a țărei. Moldovii şi neamului moldovenesc de Miron Costin, carele au fost logofăt mare. în . Moldova“ este o
operă de polemică. Adnotatorii iui Ureche explicau. colonizarea Daciei intrun
chip foarte ciudat. Pe baza: ziselor unui cronicar. ungur, spuneau că țările .
„române au fost colonizate cu tâlhari din temniţele Italiei.

/

e

Data

ana
e
m

Pa

n

mamei

a

- Miron Costin
(După:

V. A. Urechia, Operele

“
lui Miron

i

Costin)

În contra acestei. păreri insultătoare-se ridică Miron Costin în lucrarea. de
care ne ocupâm şi '0 respinge, spunând că „între Traian și între Laslău Craiui
opt sute de ani sunt“ şi declarând că asemenea idei sunt „basne şi scornituri“.
„Letopisețul-țării Moldovei dela' Aaron “Vodă, de unde e părăsit de Ureachi:

Vornicul de țara de g:os, izvodit
7

de

Miron "Costin

'biv-vel Vornic

fării de

80
8'0s..“ este cea mai însemnată scriere a lui Miron

Costin

şi

cuprinde eve-

himentele dela 1594 până la 1662. Se 'ocupă. în primul loc cu istoria patriei
sale, atingând din timp în timp şi faptele din Muntenia şi Transilvania. Miron
Costin voiă să scrie o istorie completă a „Moldovei, dar imprejurările nu

I-au lăsat să-şi fealizeze planul.
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Document

din

sec.XVII

cu

semnătura

(Din colecțiunea “Academiei

lui Miron

Române)

Costin

3I .

“(Transcripțiune)
mea la slugile

scriem Domnia

1. Noi Duca Voevod....1
A

o

2. la Istratie Pârcălabul de Târgul

şi la Pătraşco

Frumos

Buznea 'şi la Vasile

|

|

-

-

' noastre.

domniei
3. Hăbăşăscul dămu-vă ştire dacă veţi vedea cartea
tră,
avoas
Dumne
__meale iar
r şi
regiu
4. să strângeți oameni buni îneagieaşi de premp
împreună cu toţi să mergeţi
despre
5. la sat la Criveşti şi să alegeţi hotarul Criveştilor
hotarul Petrihotarul
6. şului şi despre hotarul Movileanilor şi despre

Căcăceştilor |
înblat
7. şi despre a Hăbăşeştilor şi precum viţi afla c'au
j

|

,

acela hotar

a Criveşti-

tră .
8. lor prin semnele ceale bătrâne să hotăriţi dumneavoas
pentru acele semne
precum s'or
şi să ne faceţi şi o mărturie la Domniia mea
acelor
lea
semne
hi aflat
Pe
s'or
ce
megieşi
10. hotari dela dumneavoastră şi dela acei
afla acolo
|
|
|
.leat 7189
lași
„în
11. aceasta scriem domnia mea
Săptoemvrie *

9.

Pecetea

Miron

domnească

Vei Logofăt.:
-

a Dom1 Aci este titulara slavonă 'mila
lui

nilor, care înseinnează: Cu
Duninezeu, Domnitor al Moldovei,când
-a Dela Hristos anul 1681 pe
domniă Gheorghe Duca a treia oară
1677—1683.

Gh. Adamescu

|.

N

,

Semnătura lui Miron Costin Mare .

Logofăt. Domnitorul nu este semnat,
se află pe act numai pecetea. .
a
"
-

82
In limba polonă a scris un poem
în care vorbeşte
despre colonizarea
Daciei şi despre fundarea principatelor şi o carte în proză cu acelaș
subiect,
Costin a mai scris şi „Viaja lumii“ o lucrare poetică, în
care desvoltă

vorbele Eclesiastului: Deșărtăciunea

deşărtăciunilor,

toate sunt deșărtăciuni.

Miron Costin eră un om foarte învăţat, ştiă limba polonă,
latină şi ungară.
Judecata lui Dimitrie Cantemir, care făcea pe Miron
Costin cel mai mare
istoric al Moldovei, o .aflăm şi azi întemeiată, căci
în adevăr el e cronicarul
cel mai însemnat, cu care numai Neculcea se poate
alătură, dar acestuia ii
lipsește cultura pe care-a avut-o Costin.
-

CARTEA

DESCALECATULUŢ:

N

Inceputul

Predoslovie

ţărâlor

acestora

şi neamul

moldovenesc

şi muntenes: și câţi sunt în ţările ungureșt
i cu acest nume rumâni
şi până astăzi: de unde sunt şi
din ce seminţie, de când şi
cum au descălecat întru aceste părți
de pământ, a scrie multă
vreame la cumpănă au stătut
sufletul nostru.
Să înceapă. osteneala aceasta după , atâtea veaci
, dela descălecatul țărâlor
celor

dintâiu, dela Traian împăratul.
Râmului, cu câteva sute
de ani peste mie trecute, se sper
ie gândul. A lăsă iarăşi ne:
scris, cu mare ocară înfundat
neamul acesta de o seamă de
- Scriitori, este inimei durere.:
această osteneală:- să

scot

Biruit-au gândul să-mă apuc
de
lumii la vedeare feliul neam
ului,

din Ce 1zvor şi seminție sunt
lăcuitorii

şi

țării

Sau

Munteneșşti,

pomenit

mai

şi

Rumânilor

au

ţării noastre Moldovei

sus,
— că tot un neam

| sunt, De unde sunt veniţ
i strămoşii

e nume

din

fost întâiu la descăli

țările

ungurești

şi odată

cum

descălicaţi

lor pre aceste locuri? subt

i de
câ
osebit și au luat numele
3?
cest de cane Ma if
d
Si
Min i?
In ce ae
parte de. lume
toac
.
liste Moldova? hotarele
pai unde
ei i până
undeau
lost
:
(in şi până acum? cine
au lăcuit mai
pământ şi subt ce nume
? scot la
se vor

puteă

şti poveştile

a să ştie neamul țărâlor
acestora.
rziu estel După sutele
de ani, cum

adev

ărate de atâtea veacuri?
lăsat-au putearnicu
Răsl
Dum
nezeu iscusită oglindă.
omenești : Scriso
minţ
ei
area, dintr u care
dacă va nevoi omul,
ceale
punz:

"33

v

numai
trecute cu niulte vremi le va putea şti şi oblici, şi.nu

lumii, ce şi sinJucrurile lumii, staturile şi începuturile ţărilor
după cuvântul.
gură: lumea, cerul şi pământul, că sunt zidite

|

|

-

lui Dumnezeu celui putearnic.

şi sfânta: creCrez din scripturi, ştim, şi din scripturi avem
ă, cu coborirea,
dința noastră creştinească şi mântuirea noastr
tului cel mai .
cuvân
a!
ițare
„Fiului lui Dumnezeu şi împel
den păcat). *
afară
(den
înainte. de veaci, în firea omenească
nța pre
credi
cu
em
Scriptura ne deschide: mintea “de ajung

şi neajuns de firea
Dumnezeu, Duhul cel nevăzut şi necoprins
face

ochii noștri “ne
noastră. Scriptura depărtate lucruri 'de
. Să nu pomenim de
de le putem vedeă cu cugetul nostru
au scris Leatopiseţul:
marele Moise carele după 2090 ani
Dumnezeu

dela

că acesta au avut

zidirea lumii,

pre

singur

scris după
către rost.. Omir în 250 de ani, au
„dascal, rost?
în patru
rchu
vs3. Pluta
risipa 'Troadei, răsboaiele lui Achile
t în
împăra
e vestitului
sute de am au scris viaţa şi faptel
a
cursul
Titus Livius
a lui Alexandru Machedoni.
lume
după
şi mai bine, au scris
toată împărăţia Râmului, în 700
istorici cercând deamăruntul
urzitul Râmului. Și alţi mulţi

scrisorile,

cursul

a

multe

veacuri

şi cu

cu' osârdie

multă

-

istorii,
osteneală au scos lumii la vedeare
de ştiinţa, începutului
lipsa
mult
Indemnatu-m'au mai
ei cel dentâiu, toate. alte țări
acestei ţări, den descălecatul
he. Vornicul
ştiinct

începăturile

sale.

Laud

usârdia-'lui

Ureac

ţării Leatopiseţul său; însă aceală
carele au făcut de dragostea
cel al doilea5. al. ţării
dela Dragoş Vodă, de descălecatul descălecatul: cel dentâiu
iară de
aceştia din Maramureș scrie;
nu pomencaște,
adecă cu Râmleani, nemica
de Romani,
odată)
cum că au mai fost ţara.
numai ameliță6 la un loc,
avut
ori că nau
de Tătari!;
descălecată şi s'au pustiit

II

Intruparea.

In

sec.

tului Moldovei.

.

ÎN

s Ameliță : pomeneşte : aminteșie.
. Cf. expresla
pu“XVI peliță însemnă trupîmpe
1 S'au pustiit de Tatari. Preadespr
lițat.
e e
Urech
la
aflâm
te
familiară de azi: drac
“ține cuvin
,
al
ul
lecat
descă
de
e
înaint
2 .Rost=— gură.
starea ţării
s : liada.
Costin face" aluzie la pa3 Răsboaele lui Ahilev
Aci
.
doilea
120)
50—
,
or: „Află-se această țară
+ Plutarh : scriitor grec
aţilor celebri “sagiul următitşi alții intrinsa înainte de
a scris biografii ale bărbVief
locu
fie
'să
.
i paralele
din vechime sub titlu de de descăleca- . „noi... ce, fiind -în calea răutăţilor şi
su5 Ureache Vornicul
călcând-o ostele... m'au mai putut
Cronica, lui
.
iit“
pust
s'au
şi
- dul cel al doilea scrie.
“feri
ea principache începe cu fundar
1 Impelițarea:

Ure

.

84
„cărţi,

ori că

i-au: fost

destul

a scrie

de

mai

scurte

veacuri,

- Deştul şi atâta, cât poate să zică fiește-cine că numai lui de
această ţară i-au fost milă, să nu rămâie întru întunericul
neștiinței. Că celelalte ce mai sunt adaoseturi scrise de un
Simion Dascălul şi al doileade un Misail Călugărul, nu
leatopiseţe, ce ocări sunt, care şi acealea nu puţină îndemnare
mi-au fost. Cât mi se pare,
— bine nu știu, că n'am văzut leatopiseţul lui Istratie Logofătul,
— dar cum am înțeles «din
câţi-vă boieriși mai ales din Niculae Buhuş, Istratie J.ogofătul l-au fătat cu basnele lui, şi Misail Călugărul dela Si-

mion

au născut,

cela fiu, cestalaltu

nepot.

Și mult

ce

fi lucrat,

mă

mir

de unde au luat acaste basne? Că şi Ureachie Vornicul
scrie
"şi el: patruzeci
'şi cinci de ani, la domniile cele dentăiu' nici o
scrisoare

nu

se

află

de

lucrurile

lor

s'ar

şi nici

străinii n'au știut nemică de dânşii până la Alexandru-Vodă
cel jMarc şi Bun8. Deacii au început istoricii
leşești a serie,
mai ales Bielskie? şi Martin Pașkovskie,10
pre cari. i-au
urmat răposatul Ureachie Vornicul. Deacă
nau fost deară

dentâiu

scrisoare

în ţară, şi nici străinii n'au ştiut” și nemică

n'au scris, de unde .sunt aceste basne,
cum că să fie fost
moşii ţărei aceştia din „temnițele Râmului,
daţi întru ajutorul
lui Laslău craiul unguresc;şi Românii
acum eră în Maramureş, în zilele. acelui craiu, cești
dincoace, unde este acum
Moldova, iar cei de colea unde este
acum țara Muntenească,
iar în munți pre Olt, unde și acum
se pomeneaşte ţara Oltului,
și Românii cei descălecați de
Traian în Ardeal, acum eră

„în Ardeal.

-

|

Eu, iubite cetitoriule,
neci Latin, neci Leah,

„hezeu

această

nicăiri n'am aflat, neki la un
istoric,
neci Ungur, — şi viața mea,
Dum-

ştie cu ce dragoste
vârstă
. acum

şi

pururea

la istorii este

slăbită; —de

—

aceste

şi până 'la

basne

să

dea

„Că
„Că
şi Ureachili e scri
și
p u ,
zeci şi cinci de ani... etc. e: : patr
Costin se
raportă la următorul pasa
giu din Cronica lui Ureche: „După
Roman-Vodă

că poate au fost neaşezati
si de curând şi n'au avut cine
ii
nici vecinii, cari nemic mau lăsat
neinsemnat
mau
ştiut ne
au stătut la domnie Ştefan
A
Scris“,
âu, , avut doi feciori și au -Vodă, care
mie. despre dânş
i
dom
nit
n
i
t
şapt
ş
a
e
, ? Bielskie. , E vorb a de i să fie
ani. ară ce se va fi lucr
at în zilele - Bielski (15
|]
i
estor
30—1599) care a presei
Domni (adică dela Dra
goş
o Scriere a tatălui său.
până aci) ) nu nu se-afl
scri
> s nemică cât
Ă
au domnit ei 46 deă ani;
0 Marart
ti,in P,
,
cunoaşte-se
i
(pela

1550). * apkovski, cronic
ar polon,
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şi:de această

seama ei

Neci

ocară.

este șagă a scrie ocară

veşnică unui neam; că scrisoarea este un lucru veşnic; când .
ocărăsc într'o zi pe cinevă este greu a răbdă, dar în veci?
cu voiu da seama de ale mele câte scriul.
Făcutu-ţi-am izvodIi dintâiaşi dată de mari şi vestiți isto-

rici, martorii a cărora trăesc și acum. scrisorile în lume,
în veaci. Și aşă' am

vor trăi

şi

fie grijă, dear

să nu-mi
nevoit

cădei această carte ori pre a cui mână, şi din străini.cari
de amănuntul caută smintelele istoricilor; pre. dânşii am urmat
„cari-i vezi în izvod; ei pavăza, ei sunt poveața mea; ci răspund .şi pizmaşilor neamului” acestor ţări şi zavistnicilor. : Şi
întâiu unui Enea Silvie!? şi cu următorii lui.: Insă acest

istoric .nu 'aşă greu neprieaten

acest nume

este, cât numai

Vlah de-pe Flac hatmanul: Râmului că este scrie;
lunecat şi săracul '"Ureachie Vorniculi3. Credem

omeneşti!
kie,1+

Iară este “altul, de neamul său Leah,

uride s'au
neputinței

Ion Zamos-

carele orb năvălește zicând că nu sunt Moldovenii nici

Muntenii din Râmleni; ci trecând pre aici, pre aceste locuri,
Traian împăratul, şi lăsând slujitori de pază, au apucat o
seamă de Dachi limba râmlenească. Vedeă-vei apoi cuvintelor lui răspuns și ocară, nu dela mine, ci dela istoricii po:
veaţele mele, la rândul său. : să-ți
cetitortule,;
iubite
şi
cinstite
Dumnezeu,
Putearnicul

dăruească,

după

aceste . cumplite

vremi

a

anilor

noștri,

când-vă şi mai slobode veacuri, întru care, pre lângă 'alte
trebi, să 'aibi vreame şi cu 'cetitul cărţilor a face - iscusită
„zăbavă; că nu este alta şi mai frumoasă şi mai-de folos în.
toată viața omului zăbavă, decât cetitul cărţilor. Cu cetitul -

"pe Ziditoriul nostru Dumnezeu; cu ceticărţilor, cunoaştem

/zvod: listă. E vorba de lista de

autori consultaţi, pe care o pune Cos-

tin după prefață.
1 Enea

Silvie.

.

Exact:. Eneas

Syl-

vius Bartholomeus Piccolomini, numele Papei Pius [| (intre 1458—1464),.
'3 S'au lunecat “și Ureche. Pasagiul la care se raportăM. Costin este
următorul: „Chematu-o-au unia şi
" Flachia, de pe Flach, hatmanul RâmleNesc.., dece
4

schimbând

şi schimbân-

-du-se

numele, din

Viachia“.

Flachia

i-au - zis

-.4 Ion Zamoschie. Sub . acest nume

(Zamoischy)

aflăm

pe. marele

|.

Cance-

lar al Poloniei (1541—1605), dar nu
ştiu în ce anume scriere a-spus cuvintele pe cari. le „raportă Costin. V.
A. Urechie crede că „ar fi,vorba, de
Stefan Zamoisky, care a publicat în
1593 o, carte despre Antichităile din .
Dacia.

-
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tul laudăîi facem, pentru toate a. lui cătră noi bunătăţi; cu
cetitul pentru greşelile noastre milostiv îl aflăm; din scriptură înţelegem minunate și veaşnice faptele puterei lui, n&
„facem fericită viaţa, şi nemuritoriu agonisim nume. Singur
'Mântuitoriul “nostru Domnul și Dumnezeu Hristos ne învață

zicând: „Cercaţi
ochii noştri

ne

scriptura“. Scriptura 15
învaţă,

ceale viitoare.

:

„ “Cetește. cu..bună
goste

De

osteneală..

toate

cu

.

acele

depărtate lucruri de

trecute

vreami

sănătate.şi priimeaşte

- :-.

fericiri

să

pricepem

..
:

CI

a: noastră

a

şi daruri: dela

DA

Dumnezeu

cu

dra-

-

'voitor 16.

Miron Costin
*- Care

CRONICA
Voroavă

Fost-au

în gândul

piseţul .țărei
tâiu,

carele

au

fost

logofăt

în

Aloldova.

MOLDOVEI
iubite

Moldovei
de

mare

către cetitoriu

meu,

noastre

a fost

Traian

cetitoriule,

den

să

fac.

descălecatul

Împăratul,

ei

şi urzisem

Leatocel

den:

.şi

înce-

pătura L.eatopiseţului. Ce . sosiră asupra noastră
zumplite
- aceste vremi de: acmu, de nu..stăm
de scrisoare,
ce. de
grije şi, suspinuri. Și la acest fel de scrisoare gând slobod”

“tă ră valuri trebueaşte;
jcumpănă

mare

15 Scriptura

1 Pasagiul

iară noi. prăvim cumpli
te
- vremi
şt
„pământului nostru și noauă. Deci priimeaşte

înseamnă

din

istorie.

Eustratie

|

Logofă-

tul, la care face aluziune Costin
în
prefața cărţii -sale, este o adnotaţiun
e

la cronica

lui

Ureche,

aci o parte dintr'nsul.
„Scrie letopisiţul cel

Reproducem

ungur

“că
oarecând pre aceste locuri a esc
fost
1ăCuind Tătari şi' înmulțindu-se aceşti

Tătări Sau tins de au trecut şi
peste
„. Munţi:lac Ardeal,
cal : praslău,, craiul un- gure
£ sc, s'au
uiat
de s'au d
împărâtul Râmului de-au
corgut gta
într
y

agiutor. Dece împăratul
RAmului .
i-au zis: „Eu sunt jurat când
am stătut
- “la împărăție, om de giud
eţul mieu să
nu plale. Pentru aceea
.mulți oameni

răi S'au

făcut

și câte temnițe toate
dânşii. Ți-i voiu da ţie
izbândă cu dânşii. Iară tu în

“sunt pline de

să faci
țeara

mea

până

astăzi

să nu-i

mai

aduci, că ţi-oi

dăruesc ţie“, Și de sârg învăţă de-i
strânseră pe toţi de-i au ars împregiurul capului, care semn trăeşte şi
în“ ţara

Moldovei

şi

la

Maramoruş de se cehluesc pregiur
cap. Dece Laslau dacă au luat agiutor
tâlhăresc au sălit la ţeara ungurească,
s'au apucât
a-i gonire.

de
Şi

Tătari a-i batere și
aşă
ponindu-i
pren

munţi, scos-au şi pre aceşti Tătari
cari au fost lăcuitori în Moldova de
rau gonit până i-au trecut apa Sirei“.

Se
această

atâta

dată

den

87

|

noastră,

truda

“

ca să nu se uite lucru-

rile şi cursul țărei; de unde au părăsit a scriere răposatul
Ureachie Vornicult. Află-vei 'dela Dragoş-Vodă den descăle:
catul ţărei al doilea, la Leatopiseţul lui, pre rândul său scrise
domniile ţărei, până la Aron -Vodă a doua domnie. Iară
dela. Aron-Vodă încoace, începe acest Leatopiseţ, care ţi l-am!
scris. noi,

nu

cum

S'ar

toate,

de-amănuntul

căde,

că „Leato-

pisețele 'cele străine lucrurile numai cele însemnate, cum sunt
„războaiele şi schimibările, scriu, a ţărilor megiaşe; iar de

ce

se lucrează

deamănuntul

în casa altuia,

lucruri de. casă

n'au scris, și de a lui Leatopiseţ de Moldovan scrise nu se
află. Iară tot vei află pre rând scrise toate. Şi priimeaşte

a noastră

această dată această trudă

care

făcut'să nu.

am

se treacă cumvă cu uitarea; de unde este părăsit; cu această
" făgăduinţă, că şi Leatopiseţul întreg să aştepţi dela noi, de
vom: aveă zile, și nu va hi pus prea veaşnicul sfat al putearni| cului Dumnezeu ţărei aceştia țeanchiu* şi soroc "de săvârşite,
„

p

“Miron
Biv- -vel

Rădicatu-s'au

boiarii

țărei

asupra

Costin

Vornic

Ţărei

|
de jos

.Tomşei-Vod

„Domnia lui Ștefan-Vodă 'Tomşa* precum s'au început, în
vărsări de sânge, tot aşa au ţinut. Aveă, un ţigan calău, ce se-.
'zice perzător de oameni, gros şi mare. de trup; acela strigă
de multe ori înaintea lui, arătând pre boieri: „S'au îngrășet,
Doamne, berbecii, buni sunt de giunghietl““ Ştefan Vodă râdea
la aceste cuvinte. şi dăruiă bani ţiganului.
Ce cum a tuturor tiranilor adecă vărsătorilor de sânge la
toate ţările din lume,. urâtă este stăpânia, aşă şi a TomșeiVodă. Il urâsă şi boiarii, măcar că eră mai toți de casa lui
“anume:

Beldiman

Logofătul,

Bărboiu

Vornicul,

Sturza

Hat-'

că nice ei fără groaza morţii nu
manul, Boul. Vistiernicul;
eră, ce îmblauîn tot ceasul, cum se zice, cu zilele a mână ;şi;
hie când, unde este frică nu încape dragoste. Pentru aceea

întrebând

un

Impărât "pre un

dascal,

cum

ar' hi Impărat

aaa
1 De unde au părăsit Ureache:dela 1594. .
: Teanchiu : termen. Aceiaş sens ca Soroc,
.
-.
"3 Prima domnia a lui Ştefan: Tomșa între 1611—1615.

,

.

|

|

.
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să hie drag tuturor, au răspuns: „De nu'vei hi Impărat groaz:
nic. nimerui'i. Fericiţi sunt aceia domni cărora: ţările lor le

slujes= den

dragoste,

nu de

frică, că frica face urâciune;

urâciunea, cât de târziu, tot izbucnește.
Aşi s'au prilejit şi la Tomşa-Vodă:

.

”
toate

în

zilele

și

a
petre-

când boiarii tot cu prepusuri, tot subt grijă, s'au vorovit?)
cu toţii şi au tras slujitorii toţi în partea sa, și pre Mârzeaşţtii
cei dela

Mihaiu-Vodă;şi într'o noapte

au

eşit cu toţii la sat

la Cucuteni, şi de acolo au poruncit lui Ștefan-Vodă
cu bine din scaun, că nu
atâtea vărsări
de sânge.

poate

nime

suferi
-

să casă

domnia
|

lui

cu

“Se spăriese Ștefan-Vodă de o tulburare ca aceia, ce imbărbătându-l cine eră pre lângă dânsul, au strâns: dărăbanii?
cari tot pre cuvânt eră cu ceilalți slujitori. Ce, deacă au văzut
bani vărsându-le. Ștefan-Vodă, au stătut ei cu domnia, şi au,
strigat şi târgulîn leafă
1: -'şi s'au strâns din târgoveţi şi
slugile neguţitorilor și oameni nemernici câtăva gloată și la
Ștefan-Vodă ; şi s'au prilejit atunce 'de venise şi den ținuturile
den .gios. nişte steaguri5
de călăraşi la căutare, și eră descălecaţi la “Tomeşti. Au răpezit Ștefan-Vodă şi la aceia, cu

leafă, și i-au tras în partea sa.

|

Slujitorii ce eră cu boiarii, auzind

leafă, măcar

că giurasă

boiarilor,

|

că strigă Ștefan-Vodă

ce

pre

obiceiul

în

neamului

nostru,au început mulţi. a se rumpe dela boiari și
a venire
la Ștefan-Vodă, și în loc au început a slăbire partea
boiarilor.

Deacă

au auzit

bunăvoie

den

boiarii
că nu

scaun;

inainte Ştefan-Vodă

au

venit

cu gloatele

va “să iasă

cu

Ștefan

răsboiu;

Vodă

de

au

eşit

cărora

sale, de laturea

rârgului, de

asupra fântânei lui Păcuraru şi scoase
și tot târgul Ştefan„„ Vodă cu arme, cine cu ce aveă; şi despre
vii au orânduit de
_au

lovit

călărimea

ce

aveă

pre

gloata

boiarilor

den

dos.:

, F ără zăbavă au. început a să risipire
gloata boiarilor; deci,
Ic
cari în cotro au putut au plecat
fuga, din cari în
pre Bărboiu Vornicul, ŞI apoi și pre
feciorul
În

o

O

„2 Sau vorovit: sau consultat

.

2 Daraban
omnito
din garda
rul uii: Soldaţii
+ A strigă iârgul în leafă: 2 choiaa

ă

5

Steag:

|

i

Brup moder
pare Steag:
de soldaţi.
înțelesul
Să comn şi versul
ui
Eminescu din Satira III: „Şi gonind

gemeni căi să fe îmeigfig, ÎGlgma — biritoare tot veniaaa ări seâgur,

s9
lui.

cel. Bătrân

Bărboiu

pre

Dece,

a
de

înțăpat,

îndată l-au

l-au spânlaturea. târgului; iară pre feciorul lui au trămis de

şi Sturdza.
zurat în poarta casei tătâne-său. lară Beldiman
tot n'au hălăşi Boul năzuiră în ţara Muntenească, ce şi aci
vei vedeă povestea la rândul

duit, precum

a

său.

mustrarea ce
„Pre câţi şi aduceă prinşi pre toţi îi omoriă cu
cap mare al acel
cu
zeu
- aveă el obiceiu: „Să nu te ierte Dumne
tău!“ Tuturor această mustrare făcea.
A

ION NECULCE
i însemnate. S'a
_lon Neculce a fost boier mare şi a ocupat diferite funcțiun
de spătar
rangul
la
până
înaintat
a
r,
Cantemi
născut la 1672. Sub Antioch

mare hatman, de către
şi, după ce a stat retras .câtăva vreme, a fost făcut
cel mare, şia luat
Petru
lui
partea
în
Dimitrie. Cantemir, la trecerea acestuia

a trecut
parte ia răsboiul Ruşilor cu Turcii. Pierzând Ruşii răsboiul, Neculce
întorcându-se
1719;
la
până
ani,
câţiva
acolo
stat
a
şi
a
in.Rusi
r
Cantemi
cu

odată, sub Constantin Ma„apoi în patrie, a trăit la moşia sa, ocupând numai
Păi
Sa
|
1744,
după
murit
A
vornic.
vrocordat, funcțiunea de
l-a prețuit mult și i-a
mare
cel
Petru
și
distins
militar
un
fost
a
e
Neculc
de familia lui: Cantemir și . arătat o deosebită simpatie; Tot așă eră privit şi
în țară, cu multă
întoarcă
se
să
voit
a
când
aceea,
de
de ceilalți boieri ;

să-și vază.
greutate a scăpat de stăruinţele lor. El insă a ţinut: cu. orice preţ
patria şi nu.s'a temut

că i se va întâmplă vreo nenorocire, vreo persecuţiune,

l-a scăpat.
ci— precum insuș zice-— şi-a pus nădejdea în Dumnezeu, care din toate
r ante- :
cronicilo
rea
compila
de
afară
—în
Neculce
lui
a
e
căpeteni
de
Lucrarea
domnia
la
până
Voevod
Dabijadela
rioare—este „Letopiseţul țării Moldovei
2
ela_166
ntele.d
.
e
rdat
până la 1748,
Voevod“ Cuprind evenime
lui Ion Mavroco
la caria fost.mai

totdeauna

părtaş

aproape:

cari le-a cunoscut de

sau pe

seamă de cuLetopiseţul este precedat de câte-va file ce poartă titlul „O
în letopiseţe
şi
bătrâni
şi
vechi
oameni
de
om,
în
vinte ce sunt auzite din om
nu sunt scrise...“ Acise

cuprind o

sumă

de

relative

tradiţiuni

la

diferiţi

eanu şi
domni și cari au format subiectele poeziilor istorice -ale lui Bolintin
cu
Sihastru,
Daniil
cu
area
întâmpl
,
exemplu
de
ale altor pocţi. Aci se află,

: Aprodul Purice,ş. a.

nu era prea

: Neculce

E

e

învățat, dar eră om

simţ,

cu mult bun

cu

pricepere

— şi
statului,
de a judecă lucrurite, câştigată prin amestecul direct în afacerile
o
povesti.
a
de
talent
deosebit
un
-_<u

DIN
|

Acest
oameni,

| |

L.
„LETOPISEŢȚUȚĂRII
Precuvântare

pământal Moldovei

MOLDOVEI“
|

n'au fost aşezatde demult

să fie fost trăit întrânsul cu: pace; ce în câteva

|

de
rân+
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!

duri au fost şi pustiu. Deci pentru. aceea

scrise de pământeni
Cc

s'au

vechi.

dela 'o vreme dela

apudat

Urechi

nu se află letopiseţe

,
descălecatul

Vornicul

de

istorici leșești şi l-au scris până

au

lui Dragoş-Vodă,

scris

din

la domnia

târziu

istotiile

a doi

lui Aron-Vodă.

Apoi au mai făcut după Urechi Vornicul şi un Simion Dascal
şi un Misail Călugărul şi un Evstrati Logofătul şi iar l-au scris
cât l-au scris Urechi Vornicul până la Aron-Vodă. Numai
aceştia
la

poate. fi, au fost oameni

istorii,

tălhari;

că

au

pentru

defăimat

aceasta

pre

dar

neînvăţaţi

Moldoveni,

nimenea

de -n'au cetit bine
scriind

din

că

sănt. din

scrisorile

lor,

nici

cele ce: ar fi fost adevărate, auzite sau văzute a lor.nu le
pot oamenii a .credere. Iară pre urma acestora s'au: apucat.
Dumnealui

Miron

Costin vel Logofăt

de au făcut

şi-cât n'au putut iistovi Miron, Logofătul
» Nicolai

Costin

biv: vel

Logofăt.Și

l-au

un letopiseț

l-au istovit fiiu-său
scris

din

începutul

lumii, arătând cine au' trăit pre acest pământcu mărturii a
| istorici străini și l-au scris până la Dragoș-Vodă şi dela Dra-

! goș-Vodă l-au. scris depe
Aron-Vodă;

Miron

până

însă

Logofătul

mult

izvodul
l-au

şi fiiu-său

mai

lui

Urechi

Vornicul

împodobit

Nicolai

Costin.

mai

Iară

la Dabija-Vodă
s'au mai “scris de Miron

până

frumos

mai

la
şi

înainte

Logofătul.

Iar

măi departe nu sa găseşte scris: poate fi, de
or fi şi scrise
mai nainte de Nicolai. Logofătul, dar or fi poate tăinuite şi.
până acum la ivală n'au .eșit.
”
|

Iară. dela..Dabija-Vodă înainte îndemnatu-m'am

| Neculce,

biv vel Vornic

nirea domnilor;

de țara de sus,

a scriere

și cu Ioan
întru Dome+

însă pânăla Duca-Vodă cel bătrân
l-am
scris de pre niște izvoade ce am aflat la unii
şi
la
alţii
şi
din
auzitele celor
bătrâni boieri; iară dela Duca-Vodă
cel bătrân
înainte până unde s'a vedă la domnia
lui Ion Vodă, Mavrocordat, nici de pre un izvod al nimărui,
ce am scris singur dintru

a mea ştiinţă cât. s'au tâmplat de au fost în
viaţa mea. Nu
mai trebuit istoric .străin să cetesc
și
să.
scriu, că au
fost scrise în inima mea.
„Deci vă poftesc, cetitorilor,
pre unde

mi-au

ar fi greș

it: condeiul
meu să priimiţi, să nu gândiţi că doară pre
voia
cuiva sau în
Pisma cuiva, ce
doar niscai veleaturi!
a

7

Mai socotit-am şi din letopiseţul
a lui Simion Dascalului. şi a lui.
cuvinte câteva, de nu le-am lăsat
scris, măcar că dumnealui Miron

_

i

|

ai

lui Evstrati Logofătul și
Misail Călugărului niște
să nu le scriu; ce le-am
Logofătul și cu Nicolai.

scă,
fiiu-său nu le-au scris, şi-i ocăreşte, şi se cade să-i ocărea
unde face că sunt Moldovenii

iu

reşte şi zice că sunt basne.
Iar pentru

Dumbrava

bine face că-i ocă-

din tălhari;

Bogdan-Vodă.

au ârat:o

roşie cumcă

uceca zic
cu Leșşii, Miron Logofătul au lăsat de n'au scris, dar
să nu

fie basnă.

numit

acest nume

Pentru

dintru

Ștefan-Vodă

nu-i basnă; şi altele multe n'or
nească

şi cum

Movileștilor

neamul

cel Bun

li s'au

Moghilă

iar

fi știut istoricii ca să le pome|

toate.

lăsat să nu
Deci o samăde istorii mai ales şi noi nu le-am
pus des'au
ce
le scriem; însă nu le-am scris la rândul lor,

oparte, înaintea domniei Dabijei-Vodă

s'au scris; ce cine va

le va crede iarăși
vrea să le creadă, bine va fi, iară cine nu
“face. Că mulți
bine va fi: cine cum îi va fi voia așă va
se fac într'alt
câte
toate
ştiu
istorici străini de alte țări nu le
străini...
cei
decât
pământ; tot mai bine ştiu cei de loc
ă a cetire
îndemn
Deci, fraţilor cetitorilor, cu cât vă veţi
ferire de
vă
a
şti
pre acest letopiseţ mai mult, cu atâta veţi

la sfaturi.
primejdii” și veţi fi mai învăţaţia dare răspunsuri

ori de taină ori de oştire ori de voroave
noroade de cinste.:

Caracteristica

|

lui

la Domni
i

şi la
|

Dosojteiu

"(La Domnia lui Constantin Cantemir

1685)

felul Juiș
Acest Dosofteiu Mitropolitul nu eră om prost de
elinește,
de mazil, prea învăţat; multe limbi ştiă,

eră neam

şi deplin
lătinește, slovineşte, și alte. Adânc din cărți ştiă,
aceste vremi
călugărşi blând ca un miel; în țara noastră pre
a îl puneă
Jolcf
la
mers
“nu se află om ca acela. După ce au

scumpe și
Craiul Sobieţki 'de se îmbrăcă cu veșmintele cele.
la zile
hie
odoarele Mitropoliei. ţării noastreşi slujiă liturg
l ţării,
şi Iordan la Bobotează cu țeremonie după obiceiu

mari

lăudă frue .
noastre și se miră Craiul. şi.toţi domnii leşeşti şi

moasu

țeremonie ce eră în biserica ţării noastre.

Da

a

|

.
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Uciderea
(La

Deci

7

lui Miron

Domnia

Cantemir-Vodă,

Costin

lui Const. Cantemir

cum

au

înțeles

1685)

acel

sfat

a boierilor,

"din Ilie Frige-Vacă1, au și răpezit într'o noapte boierinaşide
ai lui şi cu slujitori să-i prindă
scăpat

în ţara Muntenească;

pre toţi

aceia. Deci

unii au.

iară pre -carii i-au prins i-au dus

la Iași şi pre Velicico Vornicul după ce l-au dus la Iaşi, eră .
zavistia mai mare. despre Cupăreşti; înponcindu-se cu vorba
mai dinainte vreme. Atunce în grabă Cantemir-Vodă în mânie
l-au bătut cu buzduganul şi l-au închis în beciu... şi l-au scos
noaptea de i-au tăiat capul...
a
|

Aflară atunce neprietenii vreme de ziseră lui
Vodă: Acum de vreme ce ai omorit pre Velicico,
prinde

şi pe frate-său

„Vat ori nevinovat,

Miron

Logofătul

să nu scape,

de tine şi de noi..
- Deci Cantemir-Vodă

Cantemirtrimite de

de-l omoară;

că apoi

ori vino- '

încă a hi mai

|
nu și-au socotit

rău şi

viața lui că eră trecut

cu bătrâneţile, om de șaptezeci de ani, de. numai
cât nui
sosise ceasul morţii şi lui; ce s'au potrivit neprietenilor
şi

nu

și-au

cruțat

sufletul

său,

ce

ca

un

tiran

au

trimis

pre

Macri, vătavul de păhărnicei, cu slujitori din
Roman de l-au
luat de acolo dela casa! lui dela Bărboşi de
l-au dus până la:

Roman

şi i-au tăiat capul.

„Și când

E

l-au găsit Macri

|

acolo la Bărboşi, atunce îi murise
nu ştiă de sfatul fraţine-său sau de

; Si giupăneasa şi nimic
a celorlalți boieri, că nu eră amesteca
t
sfat...
|
N
Zisu-i-au. slujitorii când

nu-i departe în Neamţ,

l-au

găsit la

cu

ceilalți boieri

la

e
Bărboși,

să

fugă,

că

iară el n-au priimit » ştiindu-se drept:
„ gândiă că l-or duce la Iaşi
şi se va îndre ptă, Iară după ce.
au venit Macri şi viin
d zapciu după za pciu? să piară,
nu
l-au mai î ngăduit și au
pus de L-au tăiat la Roman. Şi mult
"S'au rugaţ lui Macri să-l
du că până la Iaşi; iară Macri ca
un
om rău şi de nemică,
nu i-a u fost milă de sufletul
stăpână-său
ȘI
s'au grăbit

*
S

de 1 -au omorât,-că

s'ar. fi- îndreptat şi
n'ar fi pierit.

de l-ar fi dus

|

+ Lie

în

laş i,poate

Frige Vacă a denun
a -Zapciu
! : agent de
țat e,un complot în contra lui
Cartei
execuţiun
trimis special.
“ Cantemir.
1
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Cantemir-Vodă

după

!

aceea mult

s'au căit de ce au

făcut

şi de multe ori plângeă între toată boierimea şi blestemă pre
cine l-au îndemnat de au grăbit de i-au tăiat, că, după aceea.
n'au trăiț un an nici Cantemir Vodă şi au murit.
Tradițiuni

,

"ară Ștefan Vodă mergând dela cetatea Neamţului în sus:
spre Moldova, au mers pre la Voroneţ, unde'trăiă un părinte sehastru, pre anume Daniil, şi bătând Ștefan-Vodă în ușa.
sehastrului să-i descuie, au răspuns sehastrul să aștepte Ștefan-Vodă afară până şi-a isprăvi ruga; şi după ce şi-au isprăvit sehastrul ruga, l-au chemat în chilie pre Ştefan-Vodă şi |
s'au spovedit Ștefan-Vodă la dânsul; și au întrebat ȘtefanVodă pre sehastru: ce va mai face, că nu poate să se mai
bată cu Turcii. Inchina-va ţara la Turci'au ba? Iară sehastrul
au zis să nu o închine, că răsboiul este a lui, numaidupă ceva.
izbândi, să facă o mânăstire acolo, în numele sfântului
-.
Gheorghe să fie hramul bisericii. Deci au şi:purces Ștefan- -

Vodă în sus, pre la Cernăuţi și pre la Hotin, şi au strâns:
oaste fel de fel de oameni și au purces în gios. Iară Turcii,
înțelegând că va să vie Ştefan-Vodă cu oaste în gios, au,
lăsat și ei cetatea Neamţului de a o mai batere, și au început,
a fugire spre Dunăre; iară Ştefan-Vodă au început a-i gonire
în urmă şi a-i batere până i-au trecut'de Dunăre. Și întor-

cându-se înapoi s'au apucat de au făcut mănăstirea -Voroneţul
şi au pus hramul bisericii sfântul Gheorghe!. |
Ştefan-Vodă cel bun când s'au bătut cu Hroit Ungurul.
precum: zic unii la Caşin, iară letopiseţul scrie că s'au bătut.
la Şkee, pre Siret, au fost căzut calul cu Ştefan-Vodă în

răsboiu; iară un Purice aprodul i-au dat calul lui; şi nu puteă

în grabă încălecă Ștefan-Vodă, fiind om mic. Și au zis Purice
aprodul:

„Doamne,

eu mă

voiu face-o

te suie pre mine și încalecă!“ Și
Vodă și au încălecat pre cal; şi
„Sărace Purice, de oiu scăpă eu
numele din Purice Movilă“. Și-au

ă 1) Aci este izvorul, lui Bolintineanu pentru
Li
-

.

moviliţă, și

vino

de

s'au suit pre dânsul Ștefanau zis atuncea Ştefan-Vodă:
şi tu, atuncea ţi-ei schimbă
dat Dumnezeu și au scăpat
|

poezia
.

„Daniil

Sihastru“,

:

N

IN
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armaş marc, pre Purice, şi
amândoi, şi l-au şi făcut boier,
neamul Movileştilor, de
dintr'acel Purice aprodul s'au tras
Dară şi aprozii atuncia nu
“au fost şi Domni dintr'acel neam.
feciori

eiau

tot

ce erau

acum,

sunt

cum

proști,

din oameni

slujească

afle slugi să
de boieri. Aşă trebue şi acum să. se
slugă aşă ?.
stăpânului, și stăpânul să miluiască pre
vrând

bun,

cel

Ştefan-Vodă

la

meargă

să

într'o

biserică

la Vasluiu, și eşind
Duminică dimineaţa la Liturghie, în târg
e de dânsul, au
făcut
la curțile domneşti ce erau
în pălimari

strigând să aducă boii la plug. Şi

auzit un glas mare de om

mirându-se

„trămis

în

acela

'este

om

ce

ca

părţile

toate

să-l

Dumineca,

ară.

că

pre

găsească

acel

îndată

au

om

să-l

aducă la dânsul; şi l-au aflat pre om în sus pre apa Vasluiului
cale de patru ceasuri, arând.o movilă ce se chiamă acum
“movila lui 'Purcel; că pre acel om îl chiemă Purcel. Și
pre acel om la Ştefan-Vodă, l-au întrebat Ștefan=
«ducându-l
Vodă: el au strigat aşa tare, şi pentru ce ară dumineca? E

au zis că au strigat el să aducă boii la plug,
meca,

că este

om

sărac

zile n'au

și într'alte

să-i deie plugul, şi acum dumineca
Vodă au luat plugul fratelui celui
telui celui 'sărac să fie al lui?.
4

şi ară dumi-

vrut

frate-său

i-au dat. Deci Ştefan:
bogat şi l-au dat fra-

"DIMITRIE CANTEMIR
_ Dimitrie Cantemir, născut la 1673. a fost fiul lui Constantin Cantemir,

care

, -a domnit în Moldova. între. 1685 și 1693. După ce învăţă în ţară cu un das-că!, renumit pe timpul acela, leremia Cacavelas, îu_trimes la Constantinopol

_<a ostatic în locul fratelui său mai mare
văţaţi veniţi

din

occident,

învăță limba

Antioh. Aci
turcească,

ascultă o sumă

la Turci și compuse chiar cântări religioase foarte preţuite-de
.cest chip îşi câştigă

multă

simpatie -printre

de în-

introduse notele de muzică

oamenii

sus-puşi

Turci. Cu adela “Poartă

La moartea tatălui său fu ales domn de boieri, dar nu fu confirmat de
Poartă şi continuă a şedeă la Constantinopol. Când, la 1710, Petru cel mare

i lee ară răsboiu Turciei, Cantemir primi domnia
toinic

în conducerea armatei cât şi ca om

Moldovei,

socotit

ca des-

de încredere al guvernului otoman.

Ra
Isvorul
"2): Subiectul
:Aprodul Purice.
ge lui lui Negruzzi:Acra
sa naraţiunei

ui aȘubieetul se găsește în poezia poporană „Movila lui Burcel“ din colecţia

CI

-
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Contrar tuturor obiceiurilor, în loc să-i ceară bani, Turcii i-au dat un ajutor
bănesc spre a se stabili în domnie.
.
El n'a fost însă mult timp devotat Turcilor, ci se uni pe ascuns cu Ruşii.
Pe când lucră la podul ce i se ordonase să facă peste Dunăre, el îndeamnă

pe& Petru cel Mare să treacă cu armata în Moldova; se vede însă că acesta
"nu

l-a ascultat şi a trecut mai

târziu. Câtăva vreme. Cantemir s'a părut prie- :

Dimitrie Cantemir
(După o stampă

* ,

din colecţia Acadeziiei)

ten ambelor părţi, dar în curând a trebuit să ia pe față partea Rusiei, după *
ce făcuse un tractat prin care îşi asigură pentru familia sa domnia ereditară în Moldova.
,
“Soarta armelor dete victorie Turcilor. şi Cantemir, cu. o sumă de boieri
partizani, fugi în Rusia, unde împăratul îl primi cu toată cinstea, îl dărui cu.
câteva, moşii, îl învesti cu: funcțiuni şi titluri înalte. . Aco!o rămase el. “până
,
la 1723, când muri.

96
limbi europene şi
Cantemir a fost un om foarte învăţat; cunoştea multe
Europa, astiel că
toată
în
cunoscut
făcuse
se
sale
lucrările
orientale şi prin
Academia din Berlin îl: alese membru la 1714.
Cantemira

număr

mare

lăsat un

dintre

opere,

de

"scrisă

în românește

era

când

şi greceşte,

cari

mai insemnate

cele

”

„
sunt următoarele :
" 1) Divanul lumii cu înțeleptul sau gâlceava

sufletului

tânăr,

cu

trupul,

lucrare

1698;

2) Hronicul vechimii Romano-Moldo- Vlahilor ;
3) Istoria creşterii şi scăderii imperiului otoman,

|
,
scrisă latineşte, dar pu- .

blicată mai întâiu în traducere engleză după moartea lui. A fost cunoscută
-şi renumită în toată Europa şi nu şi-a perdut însemnătatea de cât după ce
Hammer, istoric german, a publicat monumentala sa operă (Istoria Turcilor),
1743, 1745, 1756;
.
4) Istoria ieroglifică este. şi o lucrare istorică şi o satiră politică, scrisă
|
,
româneşte;

.5) Viața lui Constantin Cantemir (scrisă latineşte) povesteşte originea fa- .
__miliei sale şi dă însemnate detalii asupra celor petrecute în timpul domniei .
tatălui

p

:

său;

6) Istoria Cantacuzinilor şi a Brâncoveanului scrisă întâia oară rusește,
povesteşte în paragrafe scurte intrigele și luptele dintre aceste două familii;
1) Descrierea

Moldovei

(scrisă

latineşte)

operă

scrisă

pe

la

1716,

după

îndemnul colegilor săi din Academia dela Berlin.. Este alcătuită din trei părți.
Prima -cuprinde noţiuni despre geografia fizică şi economică a Moldovei. Cea
„Wa doua se ocupă de forma de guvern, datinele, legile, finanţele ţării. A treia
" tratează

despre

religiunea

Moldovenilor

şi despre

literele

de

cari

se serviau

în scris. E o lucrare care până azi îşi păstrează valoarea pentru multe puncte
dintr'insa.
„Afară de acestea,

Cantemir

Ă
ne-a

lăsat multe

scrieri

asupra

iunii turceşti şi două scrieri filozofice după filozoful olandez

muzicii

.
şi reli-

Van Helniont.

*

DIN
Sub formă

de

„ISTORIA

alegorie

ni se descriu

I1EROGLIFICA*
intrigile

politice

dintre

familiile

toie-

-reşti din Moldova şi din Muntenia dela finele secolului XVII şi începutul
| secolului XVII. Muntenia este numită împărăţia vulturului, iar Moldova a
eului; între acestea se începe o luptă, pe care. autorul o povesteşte
în 12
părţi, inşirând un mare număr de fabule,a căror deplină înţelegere este foarte
grea, de şi pune la urmă o listă, în care diferitete. nume alegorice sunt explicate.
Eu
explica
| Lareaînceput
pe (EUIe
azĂ
figurea
ză o listă d et ermeniiii noi noiiintroduşi i de el înîn limbă,
îi
greoaie, mai ales din pricina sintaxei, 'care se
prezentă cu multe inversiuni.
Academiade Română
i
ez
a
Moscova
ociia Publicat
Istoria: leroglifică
după manuscrisul aflat la
'

.

Si

“Armăsarul

şi Lupul

“Ocânăoară era un boiar carile avea câtăva herghelie de
ape şi un hergheligiu, carile-precum era de bun păzitoriu
pre atâta: era la vin tare băutoriu. In iapet era şi un armăsariu prea frumos, carile cu cât era la chip de iscusit, încă
"mai mult era cu vitejești duhuri împodobit.
Căci atâta de
tare nu numai al său ca şi acelorlalți armăsari cârduri păziia .
cât hergheligiul din toate vredniciile . numai cu beţiia.. îl
întrecea.: [Că mai vreadnic se poate. numi un dobitoc, carile
slujbele firii sale: păzeaște de cât un om carile ceale pre
mână-i crezute? cum să cade nu le otcârmuiaște)... ..Armă-

sariul... pre lup-cum: îl videa
pră-i să răpeziia

cioarele

şi de multe

îl stropşiia...

îndată

fără

ori mai până

Hergheligiul...

fără

nici

o frică asu-

la moarte

nice

cu pi.

o grijă maj,

de multe ori de drojdiile vinului ameţit de pre cal să răs-.
turna...
„Deci armăsariul și hergheligiul într'acesta chip să .avea.
Acum să vedem. şi lupul ce face.
Intâiaș dată,: cunoştea când hergheligiul de bat răsturnat
şi când triaz de somn culcat era.
Deci odată aşași de tot: în mormântul drojdiilor îngro-

pat... fiind, lupul îndată la herghelie

și la armăsariului” MoO-.

nomahie 3 sosi. :
Lupul dară: de departe prin iarbă şipurindu- -să t şi pre pântece târâindu-să,.
ca doară armăsariul nu: l-ar simți, 'spre, herghelie să trăgea. Ce în deșert; căci armăsariul precum ochiul.
pazei totdeauna deşchis avea, cât de cii5 şi apropiiarea. lupu:
lui simți şi fără nici o zăbavă asupră-i se răpezi. Că acum

aşea cu lupul se. deprinsease cât nici
[Că. deprinderea: din toate zilele nu
„minte îi coace, ce și pre dobitoace mai
„cătoare le întoarce.] Lupul în războiu
tele armăsariului:

tare

se

cum: în samă îl băga.
numai:pre oameni la:
omenite şi: mai cunos-:
pre cât' puteă de copi-

păziia,. dară.

şi cu

meşterşug

ca

1 În ape: între iepe.

: Crezute : încredințate.
3 Monamahie : luptă între ei singuri

+-Șipurindu-se = şupurându-se : strecurându-se.
5 Câtde cii=— cât de ce: îndată.
Gh. Adamescu

i

„7

.

doară
_

_%8.

de

bot

l-ar

putea

apucă,

în

toate

chipurile

se

silira,

„Carea până. mai pre urmă o și făcu. [Că neinică în lume aşea
de cu greu între muritori nu să află, căruia nepărăsita nevoință mijlocul și modul lesnirii vreodată să nu-i nemerească).
Că armăsariul oarecum mai mult decât pravilele vitejiii poftesc, asupra lupului cu picioarele de nainte ca să-l stropşească şi cu copitele osul capul în crieri să-i prăbuşască.
Lupul

cu iute fereală

lovitura

colții prin nări pătrunzând,
cu

falcă

își

încleştă...

siială capul. în sus

Iară

ş-au

în deșert

îi scoasă

Şi vrășmaş

dinte cu dinte îşi împreună, falcă
armăsariul...

ridicat

cât

pre

aşa

lup

de

mai

cu

sus

mare

de cât

“sine l-au aruncat, apoi așea de sus, atâta
de tare în pământ
l-au buşit cât ca o căldare crăpată, de
foame deşert coșul
lupului cu sunet au zvânhănăit... 6 şi aşea
lupul de botul armăsa-

7

Tiului lăsându-să,
Întristării

capul

puţinteluş

într'o

slobozindu-și,

spre

parte

să deade...

chipurile

în sinul

meşterșugurilor

chiteala 7 îşi aruncă şi singur cu sine
vorovindu-să, într'acesta
Chip să socoti, zicând:
e
Eu de acum de atâtea zile flămând
și deatâtea nopţi de
privigheare obosit "fiind, oarecum
vârtutea 8 mi-au scăzut.
„Şi aşea lupul socotindu-să la un
mal să dusă și cu toată
- Pofta ţărna, ca -cum came de cârlănaș
cu

atâta

lut

să; îndupă

cât

“tare şi de greu să îndesă..
.
Ă „Aşeă

dară

lupul,

dacă

cu

ca

cum

ar fi, înghiţiia

ar

fi

un

sac

peste

şi

tot

atâta

de multă țărnă tot coşul
îşi împlu, de cât armăsariu
l mai greu să făcu și
deacii
deabiia Clătindu-să iarăși cătr
ă herghelie asupra. armăsartu
lui

purceasă...

Armăsariul, după deprinsul
obiceiu,
Lupul acmu de țărnă
îngreuiat... pre

culcă, Picioarele

.

-

”

îndată înainte-i
eşi.
coaste într'o parte: să

țapene înainte îşi lăsă, ca
cum ar fi mort.
Ş Armăsariul.. întâi de depa
rte pre nări forăia, apoi
indrăzneală de lup să apr
mai cu
opi

a; deciia din. coace şi
din colea:
a-l adulmeca incepu.
Lupul, cu moartea min
ciunoasă, hirişă 9
_S şi adevârată prostului i
armăsa
ăsariu
riu moarte acmu,
acmu zătiia....
* Zvânănăi

unat
1 Chiteală: i :chirăs
bzuinţă.

” Vârtute, sensul
” Hirişă : firească. vechiu:
. îi putere,

|

N

-9y

=

E

IN

'

Atuncea lupul... de năprasnă! pre: săracul armăsariu de nări
apucă. -Carile şi de spaimă şi de dureare, macar că peste
putearea sa să sii și cu. picioarele în toate părţile azvârli,
“dară cu aceasta puțin lucru spori... Cătava -vreame - lupul

altăceva

nu făcea

fără

numai

ca

o piatră

în gios

tot 'îa,

„pământ să trăgea, Armăsariul acmu....din toate- mădularele
să slăbiia.... Lupul în pripă de nări lăsându-l... îndată bârdă“hanul Spărgându-i maţele la pământ îi vărsă.
După ce lupul cu acesta meșterșug pre armăsariu a în-

toarse în țințariu, îndată țărna... a vărsa începu. Intra câriia,
loc cu mare veselie carnea

armăsariului

ai

pusă.

Ms Academie No. 321 : fila 61— 64

Din „Hronicul vechimii Romano-iloldo-Valahilor“
" Arată-să

ciudat

chipul

basnii

scornite

pentru

Laslăul

cel

scornit, și minciunos.
Ol omenite cetitoriule! Cat de cu greu este adeverinţa minciunii a afla; şi încă după ce o afli, mai cu greu cade ştiinţa,
ei, că aflând nu afli şi ştiind nu ştii; că precum viind întunerecul, altă nu putem află, fără numai că lipseaşte lumina,
aşa aflând minciuna, altă nu ştim, făr cât că este lipsa adevărului, care nici ființă, nici supstare poate avea. Râde-va,
poate, cetitoriul, de surdă osârdia noastră, căci chipul, a Căruia ființă, în lucrurile firii nu se află, a zugrăvi; ne apus

-căm,

şi corăbii în aer,: stânci pe apă plutind:

Lei și Zmei,

“plugurile pre arături
trăgând;
şi altele ca
aceste fos- .
turi de chiteală (lucruri, pe cari le zămisleşte părerea) .

a arăta ne nevoim.

Ce precum noi slobozenie la râs îi dăm,

aşa şi el icoana, ce-i vom
pede, care măcar că de

şerul, trebue,
altă trebnică

nu de tot să o lean'ar fi; însă: râsul

poate să clătească ; și oare care chip de trecerea vremii, să-i
„dea. Pocitania aceasta a lui Laslău (ce-i zice Simion Măzacul Craiu Unguresc, și în: Predoslovia Hronicului lui Ureache

o au

adaos),

în

_+ De. năprasnă : deodată.

capetele

trecute

atâta

am

înfruntat-o,

100

şi la gol am

scos-o;

cât mai

mult, mai

mult

a o scutura,

n'ar .fi trebuit; ce căci. prin multă vreame prin auzul ctitorilor, ştim că s'au tăvălit; şi oare. ce.chip de istorie adevărati,
au 'luat pentru aceia şi mai tare a o scutura, şi din toate în:

cheeturile

a o deznoda

și a o

destrăma,

foarte de

treabă

şi în adeverinţa istoriei de folos, a fi am socotit. Că precum
cât este întunearecul mai des, atâta lumina să luminează mai
tare, şi mai departe își sloboade razăle; aşa pe cât sc dovedeaşte minciuna mai tare pe atâta ştiinţa adevărului se cură“ţeaște şi se luminează. Pocitanie acesta, zice dară, Simion

să o fi luat din istoricul cel Unguresc;

iară din care istoric,

anume, nu arată, zice” că în: hronicul lui Ureache,
scris, iar el socotind-o pre semne 'că va fi adevărată,

să nu

o scrie,

“căruia

(o ce frumos

zicându-i

unul

să

giudecătoriu

găcească

ce

ține

nu
na

este
vrut

asemenea

uceluia,

strâns

pumni,

în

el au răspuns că de-i va spune: numai forma lucrului uceluia,
atunceava putea să giudece, și anume să. găcească ce ţine
în pumn. Celălalt spuindu-i că ţine în pumn un lucru sătund,
și în mijloc găurit, găcitorul, după multă chiteală, i-au răspuns zicând că altă nu poate fi fără numai o piatră de moară,
| căci. aceaia iaste rătundă și în mijloc găurită. Tocmai așa
iaste şi „socoteala giudecătoriului Simion socotind numai că

este rătundă și găurită, iară nu ce poate pumnul

Aşişderea zice

că

acel

Laslău

să

fi fost

Vâlhovnic,

cuprinde).
care

de

„pe limba slovenească, se înțeleage vrăjitor, căutător. în steale;
zice c'au fost în leagea Papistăşească, şi dela: dânsul întâi,
au început

Ungurii

a

lăsa

săc

Marţea,

şi altele,

câte

nui:

3 fe din ora ereu s'au dovedi iar cl de de mu
Siaște,

tuturor sunt ştiute.
Ce acestea

cât de crude minciuni.

et ae miop Bere, bazam să fe un Sne
după

multă

te da

ară

incepătura, şi părintele baznii aceştia

S'au_ numit Crai la Bolgari; ao b Se
ii a
i
precum. acel Laslău să fic luat apuau acsasta. in izvorul Ca

lui: nu. scrie, nici ceva | entzu | că por dela împărațul Râmumai cum și în ce ta :.
pt
omâni pomeneaște ; ce nu:

singur, cu mâna lui să-l fi omoăi răsboiul, cu, Baţie şi cunt
vesteaște,
precum
a i
aa
Siza noi. în cele ea e, E
pe larg aam şeruit-o,
AS

101
şi cu negreaţa ei, nu puţină hârtie am muruit, însă acolo câ-:
te-va neatinse de dovadă trecând şi nepomenite unele lăsând,

aicea şi cele pomenite,
+vom

adaoge;

basne
„arate.

iertare

iară

pe: scurt poftorim

cetitoriul pentru

ne . dea,

căci, noi

socotim

adese

și cele nepomenite
pomenirea

că. cine

aste

acestei

numai

o-

102
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Nate

Cantemir din

1698

românească

1398*)

veche

(Transcripțiune).
“Divanul
-

sau

, Gâlciava

a

înţele-

.

”

__ptului cu lumia sau giudeţul s(u)fletului cu trupul
"printi

de truda şi de ostenință iubirea a lui
“
Ioanti Dimitrie Con- :
stantinii Voevod
întăiu izvodit și de. iznoavă din
„vechiul și noul Testamentii
în slava şi folosința Moldovenescului

niam,în

vremile

a

Măriei sale blagocestivului. Prea
minatului Moldavii Oblăduitoriu

loan

Antiohit

_tinii Voevodii,

Turma

lu:

Constan
alcătuit.

a pravoslavnicului

moldove-

“nescului nărod de Prea Osvinţitul
părintele Savva Arhiepiscopul şi

Mitropolitul Suciavii

2

Otcărmuindu-să.
Iară cu' osirdiia și epitropiia
Cinstitului şi blagodorodnicu-

lui Boiar Dumnealui

Lupul Borda

Hatmanul s'au tipărit în'0-...
rașul scaunului Domnii
. îni laşi
Vleat dela. Adami 7106
iară dela mântuinţa lumii

1698 M ţa (mseaţia.:. luna)

August

7

30

Şi s'au „tăpăritii prin osteniala smeriţi-lor şi mai micilor Athanasie Jeromonahulii
şi

Dionisie

monahulii

Moldoveanii.
PI:

LECTURI AUXILIARE

LOGOFĂTUL
-

MIRON
-

N.

COSTIN

.

de

i

BALCESCU!

|

Numele: lui Miron Costin este vestit atât prin Istoria
Moldovei, ce ne-a lăsat, cât şi prin tragica lui moarte.
Căci, ȘI!
„el asemenea a cinstit ştiinţa, și a dat frumos exemplu
în

acele triste timpuri, pierzându-și viața pentru binele omenirii.
» Cronicele: Moldaviei pomenesc de dânsul mai
întâi la anul
1673

în Domnia

lui

Dumitrașcu

Cantacuzino,

când

el, fiind,

Vornic mare de ţara de jos, fu trimis în două
rânduri în
Polonia pentru trataţii de. pace. Un an după
aceea Moldovenii
se mântuiră

de

Dumitrașcu

Cantacuzino,

îmazilindu-l

Poarta,

şi Antonie Russet se turcă pe tron. Acesta
eră un om bun și
milostiv. Miron Costin însă în domnia
lui se aruncă în. opoziţie,

și, la

1678; după! întoarcerea

Domnului

din expediţia
din Țehrin din ţara: căzăcească, unde
însoţise pe Vizirul cu
oștirea turcească, el împreună cu Buhuş.
Hatmanul îl pâriră
la “Vizir şi izbutiră a-l mazâli, "Un
cronicar povestind această,
faptă necuvenită,

de

vreme

ce

țara eră

mulțumită

de

Antonie VV, pomeneşte numai de Buhuş Hatmanul,
iar pe: Miton
Îl trece subt tăcere zicând: „şi
altul pe care treacă-l condeiul meu;. căci l-am văzuți osândit,
perind nevinovat de alţi
Domni“. Miron dimpreun
ă cu. alți boieri însoți
pe Antonie
VvV. în mazâlia lui la Constantinopol
Şi
intrigă
mult să se
numească Domn Duca-Vodă,
prietenul său. In 6 Decembriă
16785 Duca VV, se urcă
daviei. In această domnie pentru a 'treia oară pe tronul Molel îşi desvăli și mai mult
caracterul său. Rău, pizmătăreţ,
îndelungareţ la mânie
şi
lacom
la avuţie,

având

însă și pizmă

veche

* Publicată întâiu în
„ Magazin” Istoric“ Tom
.
+

pe Moldoveni,

1. 1845.

căci îl

10.2
-

|

goniseră din ţară în a doua lui Domnie,el începi îndată”
feluri de asupriri, scoțând dări peste măsură și prigonind
-pe mai mulți boieri. „El eră, zice cronica, şi Domn şi” Vistiernic mare, şi neguţător, şi vâmeș, că toată hrana tutulor
o lui el de o precupeţiă“. Pe atunci în Moldavia tirania au |
se suferiă în tăcere. Aşă nu treci “mult; şi o seamăde boieri.
între cari 'Vasile Gheuca Vistiernicul cel mare, Gheorghiţă!
Bogdan vel jJignicer. și Slugerul Lupul, făcură complot ca
să omoare pe Domn și pe Logofătul Miron'Costin și Hatmanul Buhuș, care .aveă nenorocirea a-i. fi miniștri. Trădaţi
de timpuriu, ci plătiră cu capul îndrăsneala lor.

La 1683 Aprilie 20, Duca
VV, din porunca Sultanului plecă
„cu două mii oameni pedestrime, să însoţească armata tur„cească ce. mergeă să: ia Viena. 'Logofătul Miron îl însoți
împreună. cu alţi boieri. Domnul cu oștirea sa trecută prin
Ţara Românească la Ruşava şi de acolo prin Sebeş, Lugoș,

Temesvar,: Sarvas,

Solnoc

peste apa Tisa

și apoi au trecut

Dunărea pe la. Buda, unde au ajuns pe Șerban VV Cantacu„zino, Domnul Ţării Românești, şi împreună se duseră în
- tabăra Vizirului la Ston -Beligrad; şi. apoi porniră cu toţii.
spre Viena.
:
Pe când Duca VV cu armata turcească se trăgeă indărăt
din naintea mântuitorului Vienei; Regele Sobieski, Moldova;

se făcii.din nou

pradă

turburărilor.

Nişte

boieri moldoveni,

ce eră emigraţi în Polonia, dimpreună cu fostul Domn Pe„triceico, aflând de învingerea Turcilor la Viena, 'luară vre-o
câteva regimente .de Polonezi cu Polcovnicii Dimidinski şi

Kuneţki,

şi se pogoriră

lăsaţi de Duca

în Moldova.

VV, fugiră

Doamna

în Țara

și Caimacanii

Românească

și locuitorii,

țării emigrară.
din calea oștirei poloneze. Dintr'altă parte Cazacii prădă asemenea ţara.
E
Duca VV ajungând în Transilvania, la curtea” Prințului
Apafi, şi aflând cu deamănuntul starea Moldaviei, plecă să .

intre în

ţară pre muntele

iar -nu
merse

vind

prin
în

Ţara

sat

la

v'o două

Domneşti

săptămâni,

aflându- “se la masă: cu
telnicul -se

văzi

Trotuș,

Românească,

izbit

cu

puțţintei

în ziua

Miron

după

cum

de

Costin

de: Polonezii

povața

îl

oameni.

Crăciun
şi cu

trimişi

lui. Miron,

povăţuiă

alții,

Acolo

și

zăbo-

într'o Marţi,

Constantin
de: Petriceico.

PosVV,.

i

|

106.

având capete pe Dimidinski și Bainski. După o impotrizire
de vr'o două zile, şi cu toate silinţele hatmanului Buhuș, Po-

lonezii

intrară

în curte,

prinseră.pe

Duca

VV

şi îl porniră

în Polonia. In acea turburare Miron cră p'aci să-şi piarză
viața; de:.nu se întâmplă să-l. cunoască un Polonez ceii
eră prieten, care -îl scăpă* din mâna ostașilor. EL se ciuse

„atunci de voia lui în Polonia după Duca Vodă, :unde şeză mai
bine ide un an, după
succesorul Ducăi VV,
„Atunci el'se întoarse
jalnică eră starea

care se mazâli Dumitraşcu Cantacuzino,
şi se alese Domn Cantemir
cel bătrân.
în patria sa.
Moldovei în acea vreme. Dintr'o parte

„ Polonezii, dintr'alta Cazacii și Tătarii coprinseseră toată. ţara,
încât Domnul nu stăpâniă decât Iașii şi o parte din ţara de
jos. Neorânduelile ce izvoriră dintr'aceasta, nevoile de tot

„felul ce năpădise peste ţară, între cari şi o grozavă foamete,
făcuse pe cei mai mulţi feciori de boieri, curteni şi alţii să

se

facă

Domnul

tâlhari 'şi

luă

să -prade

straşnice

ţara.

măsuri, şi

După

stârpirea

orândui

pentru

acestora,

aceasta

pe

Miron Costin Staroste la Putna, şi pe frate-său Velicico Costin

Hatman.

-

Cantemir

VV'

a

eră

un

om

bun,

milostiv.

şi

înzestrat

cu mari talehte ostășeşti, dar iute la mânie. EL
avi nenorocirea de-şi dete toată credința unui fanariot
gonit, pentru

intrigile lui; din Țara
dache Ruset,

Românească,

anume

pe care îl făcă Vistier mare.

Postelnicul

Ior-

Acesta intrigă de

scoase pe Velicico din Hătmănie, făcându-l
Vornic mare, iar
în locui puse pe Bogdan, ginerele Domnului.
Toată câr-.
muirea ţării căză atunci numai în mâna
lui Iordache Ruset

ŞI a Hatmanului. Asupririle făcute. de dânșii, dăjdiile
sau cum
ac, ziceă atunci. »orânduielile“ ce lăcomia Vistierului scotea

hp ceea pe ni
țilot

ce

cai

se rai

cronica,

tare Pe piimânteni și Începură a
strigă.
De il
ecât ceilalţi asupra nedreptă-

el zicea
cara
orânduielilec:.
Acecace
şi Velicico

cu
si

glumă ai ae
i
deea

fiind cam semeţ adeses
urmase în Hotin
eţ,
a
ătmănie. .
est
în
Acestee împrejurări!
făcură pe ambii
ca să piarză. pe fraţ
ii Costin i. Ocazia

ic
ce

ere
e cu
mai incet

în
gerului
Asemenea
înfruntă
pe Bogdan
ce-l

miniștri să caute ucazie

nu întârziă. Vr'o câțivă
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„-boieri, între cati feciorul lui Gavrilă Costache Vormnicul, Ivaşco,

Constantinşi Antiohie Jora, fugiră în "Țara Românească la.
Constantin VV Brâncoveanu; prin mijlocirea căruia merseră la-

Poartă să pârască pe Cantemir VV şi pe miniștrii săi. Aceştia nu perdură această ocazie să pârască pe fraţii Costini la.
Domn, vinuindu-i că după povăţuirea. lor ar fi fugit boierii
de imai sus.. Cantemir VV, în furia lui, trimise îndată noaptea

de ridică dela casa sa din Iaşi pe Vornicul Velicico şi aducându-l înainte-i, după ce îl bătu cu buzduganul, îl închise în.
beciul de supt casa cea mică din curtea. Domnească. De. a-

„colo

scoţându-l

în noaptea

duseră la fântână
dadea Dumitrache

următoare,

pe

şi” acolo îi tăiă capul,
Cantemir Istoricul.

la trei

ceasuri,

îl

fiind faţă şi Bezae

Miron Costin se află la moşia lui la Bărboși în ţinutul Neam-

țului. EI, neștiindu-se vinovat, nu bănuiă nimic, cu atât mal
mult

că-şi logodise

pe-fiul

Pătraşcu

său,

Cămărașu,

cu fiica:

Domnului. Eră însă tare întristat, căci își pierduse soţia;

şi

“se ocupă de trista datorie d'a o înmormântă, când sosi [ără
veste Armașul al doilea, Racoviţă, cu poruncă ca să-l ia şi să-l
ducă la Iaşi. In vreme

ce Miron se rugă să-l aştepte până și-o

înmormântă soţia şi apoi să plece, iată că. sosi şi Dumitrașco
Macri Vătaful de Păhărnicei cu'a doua poruncă dela Domn

“către Lefegii din Roman, ca ori unde îl vor găsi acolo să-l
le
şI taie. Indată îl smulseră din braţele familiei sale, şi ducându-

în târg în Roman, îl îngenunchiară și îi tăiară capul.

“ Intr'acest chip periră nevinovaţi Logofătul Miron

E

Costin

şi frate-său Velicico Vornicul. „Și nu i-au scos la Divan: Cantemir Vodă, zice o cronică, să le arate vina: sau vicleșugul,

să vază lumea. Ce âşă cu tirănie i-au omorit; nici cărți vi-.

clene arătând; ce numa

i-au omorit.

Așă

așă ori pre vina lor, ori cu năpaste

au deprins

dinceputul lumii pizma și za-

vistia, şi nu părăseşte a mușcă

pre toţi şi nimenide

dinții

ei a se feri nu poate“.
Lui Miron Costin i-au rămas 3 feciori: loan Sărdarul, Ni-

colae Logofătul al treilea, care a continuat cronica tată-său,
o
i
şi Pătrașcu Cămărașul.
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ISTORIOGRAFIA
E

|

ROMÂNĂ

de

e

IL BOGDAN:,

Y

Istoriografia română se poate împărți în trei perioad
e ce
se întrețes una în alta: perioada analiștilor, a cronicar
ilor,

și a istoricilor;; cea” dintâiu cuprinde sec. XV—XVI,
a doua
cuprinde sec. XVII—XVIII, iar a treia începe
cu acest din
urmă

N

secol

şi

ajunge

la.

o

înflorire

jumătate a secolului al XIX-lea.
Ca la toate popoarele vechi și nouă,

însemnată

i
dela

în

a

doua

a
Herodot

şi până
în sec. XVIII, istoriografia narativă a
început și la noi cu
analistica. Meritul de a fi pus bazele
ei îl au nişte modeşti
călugări din mânăstirile Moldovei, nu
mult după înfiinţarea
acestui stat, care în sec. XV şi XVI,
în urma domniilor lui
"Alexandru cel Bun şI Ștefan cel.
Mare, se distingeă între
"celelalte ţări. locuite: de Români
printr'o înaltă cultură literară. Eră
o cultură

de origine

străină,

ce

ne venise de peste.
Dunăre, dela două popoare slave
cu care împrejurările istoriei răsăritene ne siliseră să împărt
ăşim acceaş soarte, fiindcă,
aveam acetaș credință, pe
atunci unicul factor ce puteă
cimentă

legături intime între, popoarele
învecinate. Dacă însă.
mânăstirilor dela “Bistriţa, Putna,
Pobrata, Slatina
ŞI altele sunt scrise în limba
pe

analele

noastră

dactau

Bulgarii şi. după

încă în sec. XV

au .o Superioritate

care o întrebuinţase înaintea
cui se redactase şi se
re-

chipul

și XVI

incontestabilă

analele

asupra

sârbeşti,

ale noastre,

modelelor

lor. Admirabi
la.
. simplit
ate.
„ obiectivitate a narâți a stilului, amplitudinea, şi desăvârşită
unii pun an:
analele noastre la acelaş nivel
i aaa
see produs
e similare

nân;

de

2

adevăr,

atribuindu-se' cele

mai i preţio
i ase

“Principatelor,
Din:
.

Di

din apusul Europei:. Deşi
faptele

ctitorilor,

„Istoriografia
.

.

înfrân-

dintâiu

„ ceea ce le 'face să ră
mână

deauna
na cele
1

e obiceiu

i oare
izv

pentru

istoria.

pentru

a

tomână

şi problemele
ei actuale“
'

j

Buc.

tot-

politică | 2

1905.
s

.

7.

.
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Din nefericire, aceste anale nu ni Sau păstrat în versiunea |
lor originală decât- “pentru !Moldova; avem însă indicii sigure |
„că ele au existat și în Țara- Românească, ce e drept; subt
o formă mai săracă decât în Moldova și din timpuri mai
nouă. Cu toate că mânăstirile "Țării-Românești sunt mai vechi
decât

ale

Moldovei,

în

nici

una

din

ele

nu

ni

s'au transmis

faptele lui Mircea cel Bătrân, ale lui Vlad Dracul sau Vlad:
Ţepeş. Târziu numai, cariera răsboinică a lui Mihaiu-Viteazuk
o
a deşteptat într'un călugăr dorul de a o veşnici prin câteva:
notițe analistice destul de precise, anexate. la nişte anale!
sârbești ce ni s'au păstrat în traducerea latină a lui Peja>|

chevichşi care conţin „ştiri din istoria principatelor până!
la 1618. Cronica lui Moxa dela 1620—o0 prescurtare în româneștc după traducerea bulgărească a. cronicei.
lui Manasses,|
cu un adaos de anale sârbeşti—se mulțămește a reproduce
din istoria ţărilor române numai ştirile ce se aflau în aceste
din urmă anale, completându-le cu data, înființării Moldovei,
ce nu se află în ele. Curiozitatea istorică a acestui călugăr
învăţat nu treceă peste strâmtul orizont al intereselor pur
religioase de care eră însuflețit hronograful
bizantin; după
compilaţia lui, ne putem închipui ce fel de analistică a putut
să existe în Țara Românească înainte de Mihaiu Viteazul, |
a cărui strălucită domnie a provocat prima cronică în limba

română, acea a

lui Teodosie Rudeanul,

Cu o jumătate de secol mai veche cat aceasta este întâia
cronicii moldovenească în limba bulgară, a episcopului de]

Roman,

Macarie. Scrisă la 1542 din porunca unui domn

ne-

astâmpărat, doritor de fapte mari-şi de glorie, a. lui Petru
" Rareş, cronica lui Macarie,
ca și a continuatorului 'său Effimie, egumenul dela. Neamţ, care 'scriă pela /554—55 dinl
-porunca

lui. Alexandru

"Lăpuşneanu,

cad

încă. în

epoca

de

predomnire exclusivă a. limbii bulgare și a literaturii bizantino-slave. Aceste două producțiuni
-ale istoriografiei imoldovenești din sec. XVI sunt cele mai caracteristice expresiuni
ale bizantinismului în literatura noastră. profană. Tonul lor
encomiastic, stilul lor obscur şi” peste măsură.de inflorit
imitat în totul după al Bizantinului. Manasses din sec. XII),

contrastează
. dinaintea

în. mod. neplăcut 'cu simplitatea

lor şi cu naturaleţa

analiştilor de

şi claritatea cronicarilor ce au
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'

"scris

în româneşte

dânşii.

după

Constatarea, acestui

arată a 'singură ce influenţă binefăcătoare
aibă asupra culturii moldovenești relaţiile cu

cu

apuseană

civilizaţie

şi

cu o

literatură

fapt ne

au trebuit să
Polonii, popor

istorică

bogată,

pătrurisă de spiritul renaşterii şi al humanismului.
“ Primele 'semne ale acestui nou curentse văd în =ronica lui
Grigorie Ureche, care pela 1646—47, dupăce fusese mare

vornic şi se apropiă de sfârşitul vieţii, se puse

“propriul

său îndemn,

„ca

să

nu

înece

se

să scrie, din
cei

anii

trecuți,

„tistoria ţării sale dela întemeierea ei şi până la sfârșitul sec.
„XVI; el ne-a păstrat, într'o limbă -românească plină «dle miez,
(întreaga analistică dinainte de dânsul. E întâiul cronicar mol:
A
Aovean, care are conştiinţă de originea comună a celor două
tări surori.
ÎN
Această conștiință, cam vayă la Ureche, ajunge. la deplină claritate şi se afirmă cu mândrie la continuatorul său
|Miron Costin, atât în cronica sa românească (c. 1663), cât
_Şi în cele două opere polone, una în versuri dedicată regelui
Sobieski, alta în -proză şi adresată prietenului său
Lubo_|mirski (1684). Miron logofătul jucase un rol politic însemnat;
„el avusese ocazie să cunoască, în diferite misiuni și cxpediții, toate ţările locuite de Români, el ştiă că Muntenii, Ar-

;delenii, Maramurășenii

şi Cuţovlahii

sunt de acelaș neam

cu

-Moldovenii

şi spuneă cu durere că toți au avut „acceaş soartă

ŞI

suferințe“.

aceleași

Deşi partizan

al

politicei

polone,

ca

“unul ce-şi făcuse educaţia la Bar, el caută să fie nepărtinitor
jîn povestirea sa, pe care o duce până la 1661 şi care e tot'deauna vie şi interesantă.
|

|

Fiui său Nicolae,

talentul,

şi el cu educaţie

nici originalitatea

tatălui;

polonă, 'n'a

însărcinat

de

avut nici

Nicolae

Ma-

Sade cânt Aa tic de că ară, parea
Wocordat

să alcătuească o mare

zioâre întrun ton sarbăd
eria -maril

compilaţie
din cronicele an-

şi pedane ; Acestuia,

icari

-cu multă cxpezieră în afac ale cari
“nate din istoria ei, cum a fost boi

i

lar cele an

;
i incheie etice
n.
MI Pipe E ii

“Turcii, al cărui tragic sfârşit l-a: i
i
oprite Se ia
-ani afară din ţara De
cari
j
a
cu
|
pe care o iubiă cu tot pribegoască
focul inimciSE
sale
,

|

ul

n

- patriotice. Retras la bătrâneţe la moşia sa, el a scris istoria!
Moldovei până la 1741, după izvoarele anterioare, după tra
diția orală și din amintirile sale personale, 'care-s cele mai
preţioase, — fără erudiție, dar cu mult bun. simţ şi într'unt
stil plin de vioiciune şi de duioșie. Am zis că Neculce e cel!
din urmă mare cronicar al Moldovei, de oarece contemporanul său Dimitrie Cantemir, deși prin descrierea vieţii ta:
tălui său Constantin: aparţine cronicarilor, trebue numărat|

totuş între istorici, iar cronicarii din a doua jumătate a sec.
XVIII,

până

istorice

pe la

“pentru

literară. In Țara

1774,

timpul

ne interesează..mai

lor,

-

de

întinsă

ca

în

care

a povestit faptele

ca

Moldova.
lui

După

mult

scriitori

hronografia n'a

Românească

așă

decât

ca izvoare

de

valoare

ui
avut

o

desvoltare

logofătul

7eodosie,

Mihai-Viteazul

în limba

română,

a cărui cronică însă nu ni s'a păstrat în original, mai însemnați sunt

Sfoica

Ludescu,

care

scrie pe la

1688

istoria țăriij

spre a ilustră faptele - Cantacuzineştilor,: de a căror casă se
ținea;

Constantin

Căpitanul

„istorie cu tendința
care

scrie

istoria

Filipescul,

de a apără
lui

care

pe Băleni;

Brâncoveanu

până

expune

Radu
la

1713

aceeaşi

Greceanu,
şi

Radu

Popescu, fostul logofăt de latineşte al lui Brâncoveanu și.
cronicarul oficia] al lui Nicolae Mavrocordat până 'la 1729.
“Peritru vremea lor, Constantin Căpitanul şi Radu Popesc
erau oameni foarte culţi;
ei ştiau slavoneşte, grecește şi
„ latineşte şi întrebuințau, în original izvoare bizantine, neo-

greceşti

şi apusene.

Povestirea

lor e uşoară,

mişcătoare

Și

câte odată, ca la Radu Popescu, în stilul liber al unor. memorii, dar îmbibată, ca şi la. ceilalţi, de spiritul de partid,

deci nedreaptă şi tendențioasă. Cel mai cult dintre cronicarii
munteni, dâla care nu ne-a rămas însă decât un fragment de
cronică şi o mică scriere statistică asupra Ţării Româneşti,
„„e

Constantin.

Stolnicul

Cantacuzino,

care

făcuse

studii

în|.

- Italia, ştiă bine limbile clasice, cunoşteă cronicele moldove:
neşti şi apreciă importanța, documentelor și a inscripțiunilor. |
Planul ce-şi propuse de a scrie 'o istorie completă a țării

sale, nu l-a -putut însă realiză. In fragmentul
trat, el afirmă, ca şi Miron

-nesc de pretutindeni şi, ceea

Costin, unitatea

ce “este mai

ce ni s'a păsneamului

interesaat,

româ-

conti-
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nuitatea lui în vechea Dacie. El ocupă un loc interme
diar
între cronicari şi istorici, a căror perioadă o deschide
scriitorul,
domnesc Dimitrie. Cantemir.
|
.
„Acesta e, de sigur, primul istoric al Români
lor, istorie
în sensul sec. XVIII, întru cât el nu se mulțăm
eşte a povesti

numai faptele, domnilor şi ale familiilor boierești,
ci se preocupă -și de soarta poporului. Cantemir nu
este numi un

„mare. învăţat

fic.

Istoria

al

timpului,

imperiului

ci

şi

otoman,

un

spirit

scrisă

eminamente

după

izvoare

ştiinţi-

turcești,

„şi Descrierea Moldovei, "amândouă
redactate
curând după
1714, când a fost ales: merhbru al
Academiei Prusiene, i-au
“creat o .reputaţia curopeană bine
meritată.
Valoarea
celei
dintâiu
cu

alte

este astăzi cu totul redusă; Descrierea
Moldovei

toate

greșelile

ei

şi cu

toate

scrieri ale sale, va rămâneă

contrazicerile

în totdeauna

faţă

de

însă,

cele-

cel .imai pre-

țios izvor pentru cunoaşterea
ţării Moldovei şi a organiza:
ţiei ei în sec. XVII şi în cele
precedente. Pentru noi, Descrierea Moldovei este ceca ce
e Germania lui Tacit pentru
începuturile istoriei germane.
Dar această operă, ca şi Hrojnicul Romano-Moldo-Vlahilor,
plănuit
să cuprindă istoria
| tuturor * Românilor dela cucerir
ea Daciei până în timpurile
Jautorului, dar isprăvit numai
până la sec. XIII, a rămas
necunoscută contimporanilor.
Viaţa: tatălui său Constantin
este
un capitolde continuare a
Hronicului.
Abiă istoricii ardeleni au
putut să profite de aceste
șcrieri. Inainte de dânşii,
Cantemir
proclamase principiul . fundam
ental al școalei lor:
puritatea
latină a limbii române
şi puritatea sângelui nostru
roman.
.
|

1.

,

.

=

.

CARACTERIZARE

GENERALA

„Literatura. istorică românească
nată în secolul XVII.

Desigur

că începuturile

ia o

ei trebuesc

desvoltare

căutate

însem-

în pomel-

nicile ce se găsesc prin biserici şi în însemnările foarte
scurte cari arată trecutul mânăstirilor. Acestea se desvoltă -

„ din ce în ce şi ajungem la cronicile primitive.
Primele cronici ce se cunosc până acum sunt scrise în
slavoneşte. '
Una este cunoscută sub numele de Cronica dela Bistrița!
şi povesteşte istoria Moldovei dela întemeierea statului în
anul 1359 (6867) până la anul 1506. Pentru primii Domni
până la Alexandru cel Bun aflăm numai numele lor şi
anii. De aci încolo se dau mai multe amănunte, iar par-

“

"tea cea mai

desvoltată

o formează

domnia

lui Ştefan

cel!

Mare.
Alta este Cronica dela. Putna, compusă şi ea “din două:
părți: una, scurtă genealogie; alta mai pe larg. Povestirea
merge tot dela Dragoş până la 1525. Şe' atribue unui că;
lugăr numit Azarie.
v
Celelalte două cronici slavoneşti sunt scrise cu mari
desvoltări și într'un stil adesea plin de declamaţii. Auto-

rii Sunt: Episcopul

Macarie,

care scrie dela

1504 până

la 1541 (instalarea lui Rareş într'a doua domnie); Egumenul Eftimie, care continuă pe celălalt: şi merge până la
1553, povestind pe larg și cu laude faptele lui Alexandrul
Lăpuşneanu.

Poate Să mai fi fost şi alte opere de acest tel scrise sla-

voneşte, dar nu au ieşit la iveală.

După acestea a apărut cronica lui Grigore Ureche, so:

..»

cotită drept

cea

mai

veche

cronică

scrisă

românește.
8

Gh. Adamescu

,

Sa
Nu

se cunoaşte

114
textul original

al lui Ureche.

Lucrarea

lui a ajuns la noi prin multe copii. Mihail „Kogălniceanu,
în colecţia sa (din 1852) a dat numele a trei dintre acești
copiști: Evstratie Logofătul, Misail Călugărul şi Simion
„Dascălul. Acesta din urmă a făcut ădaose atât de numeroase încât unii critici consideră că el este cu adevărat

autorul

cronicej ce s'a atribuit

Cronica

aceasta

Miron

-

merge

dela

din vechime

1359

până

la

lui Ureche.
1594.

Costin urmează de aici până la 1661.

Fiul acestuia Wiculae Costin îi continuă cronica până
la- 1711. Nicolae a avut om de casă pe un Axentie Uri.
"car,-dela care a-rămas o cronică: a lui Nicolae Mavrocor-

dat (a doua domnie).

” Un alt autor mare
laar el scrie

:. Cronica

mai toate

lui

a

în acest

timp

operele

este Wicolae

sale în limbi

Miron: Costin a. fost

Alilescu,

străine.

continuată,

şi de /on

Cogălniceanu,

Gheorga-

”
şi principele

Dimitrie

Neculce. După acesta, începe decadenţa istoriografiei mol-

dovenești

cu Jon

Canta,

Ienache

| chi ai doilea logofăt.
__Tot în vremea acestora

|
trăeşte

Cantemir, un scriitor foarte învăţat, care a
petrecut mare
parte din. viaţa 'sa în Rusia şi a redactat
cele mai multg
din operile' sâle în limbi străine, astfel
că acestea nu au
„Putut

aveă Înrâurire asupra

contemporanilor

săi români.

In Muntenia, cea mai veche lucrare istorică;
se consideră

a îi cronica lui Mihail

Moxa

sau Moxalie

[ 1620). Mai târziu Constantin Căpitanul-a lăsat
o
istorie
A principatului
„Țării-Româneşti până la 1688
şi Radu Logofiitul Gre:
|Ceanu a

|

scris viaţa lui Brâncoveanu:
După

aceştia Radu
Popescu a povestit evenimentele
dela
1700
până
la 1728.
Dionisie. Eclisiarhul a: făcut
cu mult talent povestirea întâmplărilor din Muntenia dela 1674
până la 1813 şi Biv-

| dim

ocult fumitrache

a scris o

istorie a evenimentelor

a încercat
4
S'au
şi cronici rimate, din
tre cari cele mai în„Semnate sunt: ;x Pov
estea mav
roghenească“,
nic a lui Ni colae Mavrog
heni scrisă de

a doua

Pitarul.

e

dom.

Hristache
.

-

u5

şi „Jalnica tragodie a -Moldovei“ de Alecu Beldiman, po:
Sa
vestea evenimentelor din vremea Zaverei.
nu
însă
cronică,
o
lăsat
a
cu
__Şi poetul /enache Văcăres

ci face o îsto-

povesteşte întâmplări din “Țările române,
e
rie a împăraţilor otomani.

La începutul secolului XIX: un cronicar, al cărui nume

adevărat

nu se cunoaşte până

acum, dar care semnează,

Zilot Românul (Românul îelos), a scris multe lucrări îS-| - torice,

în proză, .altele

unele

„versuri parte

în versuri, altele parte în

în proză. El povesteşte şi întâmplări mai

vechi dar mai ales fapte contemporane.

Caracteristica generalăa scrierilor istorice este împre:

jurarea. că toate au ajuns la noi în manuscris. Pe când li:

teratura religioasă, chiar din cele mai depărtate timpuri,

se înfățișează într'o mare parte în tipărituri şi numai ex- . „_cepţional în manuscrise, istoriografia cronicarilor este în, el se
' treagă 'manuscrisă. Excepţiune face Cantemirdar
prezentă ca: excepţie din multe puncte de vedere.
Pricina acestei împrejurări este că scrierile. religioase

interesau pe un mai mare număr de persoane; ele trebuiă,
să fie întrebuințate şi de Vlădici caşi de preoţii cei mai

din urmă şi toate exemplarele 'trebuiă să aibă oarecum”
oficială, să. pornească de

aprobarea

sus,

dela

conducă-

torii bisericii şi dela domnitorii ţărilor pentru ca să nu se
introducă credințe sau interpretări eretice. Compunerile,
de natură istorică au început, ce e drept, tot în mânăstiri ca simple anale

şi, în trăsuri mari, chiar
ale localităţii

ale ţării, dar nu se vedeă motivul de a

Pa

se răspândi. Ti-

cu.
parul costă mult pe acele vremi şi tipărirea se făcea
greutate; adesea se aduceau anume meşteri din ţări stră-

ine. Câţi ar fi fost aceia cari să cumpere cărţide istorie?
Cine aveă nevoie de aşă ceva, scriă însuşi, copiă, şi ade-

ce mai ştiă ori făceă obsea, copiind, adăugă dela sine,
A
servaţiuni.

Copiatul

o îndeletnicire

eră

foarte plăcută

şi .

numai "boierii cei mari își permiteau să pună pe oamenii
de casă ai.lor să le scrie producţiunile altora sau să dic|
|
aa
teze pe ale lor proprii.
veă
Din toate acestea urmează că -istoriografia. român
4

A

4

„.

Să

“
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che, interesantă ca. valoare literară, a contribuit puţin la
înaintarea culturii generale. Acest rol a fost rezervat, cum
am. văzut, literaturii religioase.

Privită
în

în totalitatea ei, istoriografia

Moldova :mult "mai

soriitorii

sunt

pentru dorinţa

oameni

strălucită
învăţaţi

ca

cari

noastră

scriu,

de a, servi pe contimporani

au în genere independență de
începerea decadenţei, lucrurile
rii Scriu pentru a glorifică pe
se coboară câte odată până la
In Muntenia. cronicarii 'sunt
țaţi -şi unii, prin. poziţia lor de
laude pe domnitori.
Nici ca stil nu'se ridică ei la

însă, contrariu celor întâmplate

se arată

în “Muntenia.
cei

mai

Acolo
mulți,

şi pe urmași

şi

cugetare în aprecieri. Cu
se schimbă; acum cronicaunii Domni şi laudele lor
linguşire.
'
în genere mai puțin învă
funcţionari, sunt siliți să
valoarea celor moldoveni;

îîn Moldova,

| Scriu mai interesant, mai colorat şi mai

aci acei cari

independent

sunt

jcei. cari vin la sfârşitul perioadei cronicarilor, adică
cei
dela finele secolului XVIII şi la începutul celui de al
XIX,

„cum e Pitarul Hristache, Dionisie Eclisiarhul
şi Zilot Roj "mânul.

B.

“ŞCOALA ARDELEANĂ

„ŞCOALA ARDELEANĂ.
Imprejurările nenorocite în cari au trăit Românii de
peste munţi i-au exclus dela viața de Stat, căci în urma
Transilvaactului de unire a celor trei naţiuni (14— 37)
nia se împarte în trei regiuni: Ţara Ungurilor, “Țara Secuilor şi Țara Saşilor; iar Românii n'au existență legală,
ci Sunt socotiți numai -ca toleraţi, cât vor găsi cu cale stă-

biet

mini Aaaa

- Odată cu naţiunile ce au .privilegiuri, se ridicară bisericile privilegiate:. catolică, luterană, calvină. Şi din. acest
punct de vedere 'Roimânii se găsiau în afară de stările re„cunoscute şi erau astfel prigoniţi de toată lumea. ..
timFiecare din cele trei confesiuni au căutat în diferite

puri să atragă pe Români. Cu deosebire făcu aceasta
catolicismul care după 1688, când Transilvania. se anexă

Austriei, aveă puţini credincioşi în această provincie şi
se siliă, prin sprijinul lui Leopold 1; să-i înmulțească. Când.

„Românii Se plângeau de persecuţiuni, li se ziceă totdeauna
3%

se unească cu una din Bisericile recunoscute,

ţiunea

pândiau

lor se va schimbă.

Catolicii le oferiau

cărți de propagandă,

vingă pe conducătorii

iar iezuiţii căutau

Bisericii române

şi situa-

şcoli şi răs-

să con-

să se alipească

la catolicism. Unul din aceştia, Barany, ajutat şi de guverriatorul Ardealului, izbuti să hotărască pe Mitropolitul,

Teofil 'să convoace în 1697 un sinod în Alba Iulia, spre
i
a discută unirea cu biserica papală.
Aci se subscrise actul de unire, prin care 0 parte din
conducătorii Bisericii 'române ortodoxe se leagă să pri=
meascăde

puncte:

aci înainte

o

în dogmele

lor următoarele

patru

e

a) Papa este capul întregei Biserici creştine;

b) In afară de Infernşi Paradis există şi Purgatoriul;
'c) Azima este suficientă pentru cuminicătură;

120. d, Spiritul: Sfânt purcede nu numai dela Tatăl, cum se
admite în Biserica ortodoxă, ci şi dela Fiul.
In Schimbul acestei profesiuni de credinţă, clerul român
cereă dela Impărat foloase reale: preoţii uniţi să aibă aceleaşi privilegii ca preoții celorlalte religiuni; fiecare sat

cu biserică să aibă și casă pentru preot; toată ocârmuirea
“preoţilor să fie în mâna episcopilor; etc.
|
„In acelaş an, în care se votă unirea, muri Teofil şi veni
“în locu-i Atanasie. Acesta, după ce.se întoarse din Bucu"veşti, unde 'fusese sfinţit de. către Mitropolitul de acolo,
cum eră obiceiul 1, convoacă un nou sinod în. Iulie 1698.
Acest. sinod, la care nu a luat parte un număr prea mare.

de preoți, aprobă

unirea şi apoi Mitropolitul Atanasie se

duse la Viena, unde fu confirmat, şi se întoarse cu un de-

„ cret de privilegii pentru, clerul român: sunt scutiţi de robote și de lucru şi de dări'iobăgeşti, li se garantează proprietatea, li se făgădusște ajutor din partea autorităţilor.

Un nou

sinod în

1700

întăreşte

unirea,

şi de atunci

Românii de peste munţise împărţiră în „uniţi“ (cu Biserica Papei) sau „greco-catolici“ şi „meuniţi““ sau „,srecoorientali“.
o
.
|

Fără îndoeală,

Români;

dar

a fost un

Uniţii

sperau

rău

că

această

au să

despărţire

capete

multe

între

aju-:

toare dela Impărăţie, că poporul nu va mai fi prigonit

„ŞI că iseva înlesni învăţătura. Numai o parte din
aceste
speranțe sau împlinit și anume acelea numai prin cari

catolicii sperau, la rândul lor, că vor subjugă
cu desăvârşire

pe Români:

i-au primit

sufletește

în şcolile lor și au

trimis tineri în străinătate.ca: să studieze
teologia.
„Un insemnat luptător pentru drepturile Românilor uniţi
cite mesei Klein? o fire entuziastă şi un aprig lupBlajului,

unde a

po

unită.

EI

dobândeşte

-domeniul

unde a rima până azi cante pat
1 0 mânăstire,
printrînsul
Sau adu Pa rul
Bisericii greco-catolice. TotȘI

ii
1

.

Aa

.

“Unire

un

.

| avea cast obicelu eră întemeiat pe faptul că

mare

număr de

din vechime

Primatul

preoți

nostru

titlul — dar aumâ să Și asupra părţilor ardelene, după cum se vede din .
2 A păstorit i | tilu
— păstrat până
Mitropolit al Ungro-Vlahiti.
pestorit între anii 1780—1744 A astăzi'de:
murit în exil la Roma în 1768.
.

-

„

Dl

atul l-a
__mneuniţi. Ca mulţumire pentru acţiunea sa, Impăr
trandietei
făcut băron şi i-a dat drept a asistă la şedinţele
celorsilvane. Aci însă a -avut să lupte cu reprezentanţii
prezenţa
“lalte naţiuni, cari nu puteau vedeă cu ochi buni
vedea
nu
a
uise
obișn
se
unui Român într'o adunare. unde

ai lor.

decât dintre

Cu

ia

plânge:
“In calitate de membru al dietei, se făcu ecoul
Impăpe
zilor Românilor şi merse la Viena, să convingă
area,
rat că dreptatea cere ca şi ei să participe la guvem

Ardealului.

|

e mai
Impăratul 3 menţine privilegiile care se recunoscus
judece
să
dietei
e
înainte pentru clerul unit, dar trimit
,
fireşte
nge,
celelalte: cereri ale Românilor. Dieta le respi

se
cu indignare;şi tot așă de puţin isbuti Klein şi cânld
în lupta
sui pe scaunul împărătesc Maria Tereza. Invins
u sine;
pentr
lupte
să
d
curân
în
pentru națiunea sa, el avi

ului
întrun proces pus la cale de.vrăjmaşii lui şi ai neam

să-şi caute
nostru. Neputând birui pe acuzatorii săi merse
scautigă
dreptatea la Roma, dar nici aci nu-şi put recâş
e. .
moart
la
“nul. Astfel, demisionă şi rămase în exil până
în semina-.
Catolicii sperau că toţi tinerii cari învățau
gatori ai
riile catolice au să devină buni.catolici şi propa
cu bucură
primi
ei
credinţei în puterea Papei. De aceea
să se în- .
i
Maior
rie, după stăruința episcopului Grigore
se prifiinţeze la Viena seminarul Santa Barbara, unde

oxă. Dar “ miau şi se ţineau gratuit clerici de legea ortod
mai
gândul: catolicismului nu s'a împlinit întocmai. Cei

ţară,
însemnați Români cari au învăţat în seminariile din
r *
„pent
iezuit
utul
cÂt şi cei care mergeau la Roma în instit
ci
ci,
catoli
“răspândirea credinței“, nu au devenit fervenţi
ro-.
l
în neamu
- apostoli ai unei credinţe nouă, ai credinţei

din
mânesc, pentru a cărui deşteptare şi ridicare ei luptă,
sfântă,
dar
uri,
necaz
şi.
nevoi
răsputeri o luptă plină de
şi roditoare pentru poporul nostru.

Centrul activităţii uniţilor a fost Blajul, de unde s'au

răspândit binefacerile culturii la toată românimea de peste
3 Acum

eră Împărat Carol VI care a domnit între 1711 şi 1740.

* A păstorit între 1773—1782.
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munţi şi funde s'a fondat cea mai veche şcoală românească,
în 1754. Din şcolile de aci'au ieşit, rânduri, rânduri, băr.
baţi învăţaţi

„româneşti

şi preoţi,

cari

şi au contribuit

s'au

risipit

prin

să deştepte,

toate

ținuturile

fiecare în măsura

puterilor lui, conştiinţa naţională.
Reprezentanţii de frunte ai mişcării provocate de şcoala
din Blaj sunt: Samuil Micu, George Şincai şi Petru Maior. Ei dau o direcţiune nouă culturii și literaturii române,
direcţiune ce se cunoaşte sub' numele

de-școal/a ardeleană.

BUCĂȚI DE LECTURA

GEORGE
e

ȘINCAI

' (4755—1816).

George Șincai s'a născut
dobândi în satul său. După

la 1755 la
ce studiă în

Șamșud. Primele învățături, e!
mai multe oraşe, între cari şi

le
la

ae de Gabriel, deveni profesor la şcoal
Blaj, se călugări la 1774, luând numei
,
Maior
re
Grigo
ui
polit
Mitro
de către
din mânăstirea Blajului. Fu. trimis apoi
la
pentru răspândirea credinţei catolice
ul
colegi
la
,
Maior
Petru
cu
ună
împre
gie.
ratul în îilozofie şi teolo
Roma, unde după cinci ani luă docto
teci documente relative la istoria Ro-.
biblio
prin
de
culese
Aci, la Roma,
a

mânilor.

ditirea Sf. Barbara, unde Micu era
Intorcându-se, stete la Viena în mânăs
!
rotica
grama
la
Micu
cu
oră
otecile şi colab
„rector de studii. Aci cercetă bibli
>
|
mână (Viena 1780).
şcoalelor greco-catoal
r
directo
şi
t
catiche
de
După ce ocupă funcțiunea
d documente ; îu
căutân
oraşe,
diferite
' ice din Transilvania, Şincai cutreieră
1816 la Comianul
în
muri
El
Buda.
din
corector la tipografia Universităţii
:
tele Vass, pe ai cărui copii îi educase.

Opera lui de căpetenie este:
încât au fost ele aşă de ameste„Cronica Românilor şi a altor neamuri
şi favtele unora fără de ale
„cate cu Românii cât lucrurile, întâmplările
mii de autori în cursul de
multe
altora nu se pot scrie de înțeles, din mai
lui nostru Is. Hs. al- Domnu
ea
nașter
dela
„34 de ani culeasă și după anii
dela 86 până la 1739. Ea este
„cătuită“. Această operă cuprinde evenimentele
n foarte
tă mai
o înșirare a faptelor an cu an, alcătui

ales din citaţiuni dintru

româneşti însoţite din când în
mare număr de autori streini şi din cronici
sau
ă mai generală, în cari se pot
„când de reflexiuni de. natură mai particular

a:
.
vedea ideile şi credinţele sale.
slabă.
e
fapte
dintre
ra
Din cauza formei adoptate, legătu
lipsit de prejudiţii. Deşi
In judecăţile sale se, arată foarte independent şi
adevărata lor lu-.
atolic, el nu se dă la o parte de a arătă în
călugăr: greco-c
mină pe Lezuiţi; deşi unit, el cercetează faptul
îi arată nu numai

acesta al Unirii Românilor și

rezultatele cele bune; dar și pe cele rele.

dă

ca Românii din Transil-.
Viitorul neamului îl preocupă foarte mult. Voeşte
7

-

124
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Princip
cei dindi Principate
tiţi egal
cgai cu Ungurii,ii, iar
iar
cei
| Vania să fie îndreptăţiți
isub domnia străinilor şi să se poată guvernă singuri.

Cât a. trăit, Şincai ma putut publică

să scape de

întreagă această lucrare, pentrucă cenpus această rezoluţie: „Opera e

sura maghiară a găsit-o periculoasă şi-a
vrednică de foc, iar autorul de furci“.

Grigorie Ghica, Domnitorul Moldovei, a cumpărat manuscrisul
în 1853. A doua ediţie completă: Bucureşti, 1886 (3 volume).
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,

NEAMURI“:
DIN „CRONICA ROMÂNILOR ŞI A ALTOR
“Anul

1504.

Ştefan V., Domnul

viteji-

Moldovei, corona

bătrân.
lor, în anul trecut luase Pocuția dela Poloni; cil,
au dat
o
iarăş
moarte,
de
şi bolnav fiind şi apropiindu-se
vremea
„In
?:
îndărăpt în anul de acum; căci scrie Kromer
așă.
aceea Moldova s'au prigonit şi năcăjit de Polonii noştri,
Pocue
„cât Ștefan au trebuit să-și scoată oastea din tărimil
e; din
picioar
de
durere
mare
prea
aveă
ției, mai vârtos că el
u
Fost-a
murit.
şi
au
aceea,
după
carea mai pre urmă, nu mult
miciunea
înţelep
mare,
cea
„bărbat ca acela care pentru inima
noro-"
„Jitărească, ştiinţa lucrurilor de răsboiu .şi faptele cele
or
Tătaril
a
coase asupra Turcilor,' Ungurilor, Polonilor şi

în veci trebue să se pomenească. Căruia3 i-au urmat în dom:
nie fiul său Pogdan (al treilea) Luscul4 (adică ponihosul, nu

orbul de un ochiu) ; la- ai noştri destul le-au fost că au câştio

N

gat înapoi Pocuția“.

Ștefan,
Ioachim Cureu5 scrie: „In anul 1504 au murit şi
cu care
re,
Românul, ostaşul cel vrednic de vecinică pomeni
au
bun,
mărimea și cu tărimea sufletului şi cu norocul cel
sprijinit toate năvălirile Turcilor, aie Tătarilor, ale Ungu-

rilor şi ăle Poloniolr, pre carii toți i-au învins cu mari bătăi“.
Aşişderea scrie Istvanfie 6 şi Brietie 7. -. .
-

-

Anul

1505.

Alexandru, craiul

târgul Radom, unde au

*

-

bolnav

în.

.

.

zăceă

Poloniei,

III, Domnu-

cercat solii lui Bogdan

lui Moldovei despre care aşă scrie Kromer: „Alexandru din
Radem, cup giumătatea lui Iunie s'au purtat în Cracovia,

,
unde l-au urmat solii lui Bogdan, Palatinului Moldovenilor
şie$
pofteă:
n
Bogda
carii venise atunci la el în Radom. lară
- muiere pe Elisaveta sora Craiului, şi, ca mai lesne să-şi poată
A

———

-

No

.

urmă.
7-4 Ciin loc de dar, o particularitate a scriitorilor ardeleni până în anii din
”
demonstrativului,

* Kromer Martin, istoric polon (1512—1589).
acestuia : latinism; relativul în locul
3 Căr= uia

buinţat în limba de azi. .

+ Luscul, latinism: luscus; noi

zicem

azi: şașiu

|

sau încrucișat.

5 Cureus (1), medic şi istoric german (1532—15793).

s Isthvanti (Nicolae) om

de stat şi istoric ungur (1535--1615).

7 Brietie: Filip Briet, învățaţ jezuit (1601—1668).

e Șie= pentru sine,

.

Sa

!
între—
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- dobândi pofta, făgăduiă. Craiului că-i va da îndărăpt Tisme:

" nichia şi Cesibiezul. Ci el au fost cuprins ţinuturile acelea dela
* Poloni după moartea tătâne-său, sau le ţinuse .ca de tată-său
luate, sau care nu le aveă încă în mână, dară le puteă aveă ca

pre ale sale, acelea le dăruiă, nu se ştie. Ci dăruiă ținuturile

care el nu le puteă ţineă, ca cu o facere de bine:ca aceea, carea
- lui nu în mult îi sta, cu atâta mai tare să tragă inimile Le»

şşilor:şi a Craiului spre sine. Se feriă fata şi mumă-sa (iarăşi
Elisaveta) de căsătoria cu omul ponihos, totuşi n'au socotit să
cererea

“lepede

omului,

să-l facă dușman.

cumyă

ca nu

şi din prietin

să-l mânie

Drept aceea pentru dar i s'au mulțumit lui

Bogdan, dar răspunsul ce i s'au dat au fost îndoit“. Aşişderea,
scrie Miron, Logofătul.

- Anul

1514

Acesta

este

anul cel

mai

nefericit

pentru

Ro-

'mânii carii sunt supt sfânta corona Ungariei, pentrucă în a„nul acesta au căzut sub giugul sub carele și astăzi gem miştii.
Pricina nenorocirii au fost, precum scrie Calvisie?: „În amul 1514 solul papei Leon X au vestit în Ungaria indulgenții
sau iertare de păcate acelora cari se vor oşti împotriva Tur-cilor.

Prin vestirea aceasta,

mulți

s'au adunat

la olaltă,

carii

neavând cele de lipsă spre hrana vieţii, şi-au ales şie povăţuitor pre Gheorghe Secuiul sau Secheli și au jefuit toată. Un:
- garia

împotrivindu-se

tutulor.

In

patru

luni

au

omorât

la

şep-

„tezeci de mii de oameni, între carii.au pierit patru sute de no| bili. loan Zapolia, voevodul Ardealului, pre, aceştia mai pre
toţi

i-au

prins

şi i-au flămânzit

trei zile,

apoi i-au

slobozit

'pra povăţuitorului lor :să-l sfârtice cu dinții și, după
'sfârticat, i-au tăiat capul“.
|
p.

asu-

ce l-au
_

-Analii bisericii
di
Şt
ic:
ăsmiri
“Curuţilorie
din
Ungaria
ce sr fo atăt Sa poi
lui Gheorghe-Doşa Săcuiul, s'au stins
vrin |
|

CUI

A E ns
dealului.

3

Gheorghe

Doşa

ns „prin oanpi
Zapolia,
voeMii
s'au prins lângă Timişoara

” Sethus Calvisius, » astronom, , muzi cant işi poet
|
51648
566—
a
:0 Şincai
explică această nurii
și poet
german (1566—1615).
za
re,
după
istoricul
Haner,
zicând
» zicând căcă toţi toți parx
..
ni
tizanii lui Do

Curuţi

pa aveau cruci roșii pe haine şi dela aceste cruci Sau

numit
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fer arsă, s'au sfărticat
şi după ce s'au încununat cu coronă de
Ai
de ai săi“.
nii și Ungurii,
oricum au fost cruzimea aceasta, Româ
o pot plânge pururea;
cei proşti de sub sântă corona Ungariei
Ci

zi, adecă se pu:
pentrucă. aceștia mai nainte eră oameni slobo
domun loc pre altul, când vrea, dacă plătiă
teă mută de pre
se cuveniă,
nilor pre ale cărora locuri şedeă, ce li
a 1514
acest
datoriile. Dar în toamna din anul
legilor
tul
priimit și Tripartituli! șau fundamen
uit, din
ardeleneşti, cel de Ștefan Verbeuţi alcăt
s'au
acestea) s'au făcut iobagi deplin, adică aşă
putut
s'au
nu
le
'înse
dintr
lor pe cari şedeă, cât

şi-şi plătiă,
(când s'au,
ungurești și.
carele scriu :
legat locuridupă aceea,

i cu sila.
mișcă sau, de s'au mişcat. neştine, s'au dus înapo
nTotuşi

slujba care eră

datoriu

să o facă “domnilor pămâ

căci eră
în toată

măsură grea,
teşti, dintru început n'au fost fără de
ămână, să dea
datoriu. să lucre numai o zi în săpt

gâşte, una la Ruluna: fieştecarele câte o găină, pre an două
i pre an zece
salii, alta la ziua sfântului Martin, apoi iarăş
a domnilor săi ce-- gazde dimpreună, un porc gras, pre seam

o
i
|
lor pământeşti.
a certă .
ezeu
Dumn
icul
Iar după ce s'au milostivit atotputern
mândria

sântei 'bisericei

protestanți

sau luterani

prin mădulările

Romei,

şi

calvini,

carii

ei, adică

singuri

au

prin

|

deschis”

însumi m'aş
mintea apusenilor (aceasta, zic nu că doară, că
le-au învăabate dela acelea 'ce le-au descoperit Dumnezeu,
țat

Domnul

nostru

Isus

Hristos,

le-au

propoveduit

SS.

A-

-

ăci
postoli și ucenici şi sântă biserica lui mi le dă să le cred,c

ezeu sunt
acestea toate le mărturisesc şi cu agiutoriul lui Dumn
u că știu
pentr
—ci
gata ale apără şi cu punerea: vieţii mele,
şi în cinăravurile popeşti, ca unul. care am fost între dânşii

deregătorie
nul lor cel mai de gios în sfințire, dar al doilea în
plimisem al |
ca un canonic în zece ani, dela anul 1774 când

vârstei mele 19 ani, până. la 1784), neamul nostru cel -roArmânesc întreg, adecă nu numai proștii, ci şi nobilii din

deal' şi părţile ţării Ungureşti,

pentrucă n'am priimit rătă-

Regni Hunu 'Tripartitul: Opus Tripartitum jaris consuetudinarii Inclyti
regelui !
ordinul
după
1514
în
zy
gariae, codice publicat de Ştefan „Werbăc
Vladislav

II.A servit ca fundament

al legilor din Ungaria: până târziu. “

cirile protestanților, precum nu priimisem obiceiurile bisericei
Romei mai înainte, la atâta au agiuns, cât numai suferiți s'au
ţinut în Ardeal şi părţile ţării Ungureşti, precum arată Aprobâtele Ardealului; ba proștii la atâta agiunsese pre vremea
mea, de se vindeă ca dobitoacele fără de loc, nu cu locul pre

carele locuiă împreună—afară de slujbele care le făceă domnilor pământeşti, începând de Luni până Sâmbătă seara, în
toată săptămâna, preste tot anul. Dumineca, fiindcă alta nu
_se puteă lucră, domnii cei pământești pre iobagii săi îi trimeteă, cu cărți pe la alţi domni.
„Preoţii româneşti trebuiă să

,
domnilor

dajde

dea

an

pre

şi să le crească şi hrănească câni; pre feciorii lor îi răpiă din
învățături,

şi

făcându-i

sileă

îi

curteni,

mute

să-și

și |

legea

altele mai multe făceă domnii pământeşti cu bieţii Români,
mai vârtos Domnii aceia carii se lepădase de neamul, legea
Românilor

şi 'credința

din

carii

eră

prăsiţi,

numai

ca

săi

- poată tăgădui neamul și: să se arate a fi de neamul unguresc.
Mulţi Domni de aceştia ţi-aș putea numără aci, ci îi las
pentru .ţensura prin

carea

va

merge

hronica

aceasta

mai

-

"nainte de a se tipări, de se va tipări supt sânta:corona Ungariei, precum mi-ar. fi voia.
(După prima ediție din 1853).

LECTURI

IDEILE

.

.

POLITICE

a

.

AUXILIARE

ŞI ISTORICE

4

ALE

LUI

ŞINCAI

de

„A. PAPIU ILARIANU:

Sincai eră nobil, vechiu nobil. El ținea la aceasta şi o spunză
adesea. .«. Românii numai ca nobili puteau aspiră la drepturi, Eră
„pre atunci de interes naţional ca nobilii români să nu-şi
renege
” originea, şă-şi pretindă „drepturile . ca Români.
De aci Șincai dă pe faţă, biciuindu-i pre toți

A

mu

Mult îi supără

aceşti

legea Și. credința din

„4 Din: A. Papiu
p
1869, Buc.

14

arianu,

Viaţa,

deşromâniții

și

renegaţi - cari. «lepădându-se de

cari

erau

operele

prăsiţi»,
-şi

ideile

ei. se

aleșeră

lui. Georgiu? Şincai,
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apoi

cei mai

mati

ai Românilor

asupritori

ca să-și poată

«numai

fi de neamul unguresc».
sângerândă de câte ori vine la

tăgădui neamul și să se arate-a
De şi nobil, el scrie cu inima

lui Iosif II, el
soarta “țăranilor români, fiindcă e omul epocei
cursul revolu»
văzuse cu ochii căscola lui Horia, urmărise tot
lă dela 1791,
naţiona
cea
nea
petițiu
la
„țiunii cei mari, conlucrase

româ»
şi mai pre sus de toate, Șincai eră Român crescut în ideile
nești ale Blajului: în ideile lui Iascentiu Micul
în mijlocul dietei boierilor ungurești, suspină

care, pre la 1743,
şi plânse pentru

nimeni nu-și
„dreptate, zicând „că, de. câte ori e vorba de Români,

ea lor, de eră
_xidică vocea pentru uşurarea ci toți pentru apăsar
şi care, în fine, ,
turbaţi
ii
pre aci să-l arunce pre fereastră magnaț
lui Gregoriu
ideile
se puse în pericol pentru cauza ţăranilor; în
loc de bescMaior episcopul, care, văzând pre credincioși fără

cică, ridică mânele la ceriuri și esclamă:
așă-ţi trebue ţie, dacă ai dat tot locul
nici atât ca să-ți ridice oamenii casă».
Şincai, în: Cronica

«Doamne Dumnezeule,

de a fi numai

sa, e departe

de nai acum

domnilor,
E

Ardelean,

el e

pentru toți
Român din toate părțile ambelor Dacii. Cronica sa e
nea
invaziu
și
Românii. La Miron Costin, cu retragerea legiunilor

din Făgăraș și
barbarilor; la Cantemir, cu a doua descătecare,
întrerupe firul
din Maramureș, de odată cu fatala despărțire, se

ideii unităţii române;

Şincai,

fericit, începând

mai

de la Traian,

zilele
nu scapă din mâini acest fir al legăturii comune, pânăîn
|
sale. în toată opera, ce scapără pre
domină
ce
entală
Ideia fondam
, fii ai lui
fie-care .pagină a Cronicei, e că suntem Latini, Romani
i
Traian,și că Dacia e a Românilot.
atent pre. lec:
face
n,
bizanti
In tot cursul cronicei - imperiului

torul român
Romani...

că

rău

cale

și fără

Grecii

de

deteră numele
,
|

îşi

Cu deosebită predilecţiune culege monumentele

istoriei

româno»

române
bulgare, deșteptându-ne neîncetat simțul naţionalității
legi»
adevărat
că
rând
demonst
asupra cotropitovului grecism. şi

timii erezi (moștenitori) ai

Constantinopolei

„ental sunt Românii, iar nu Grecii.
* Probează

şi

constată

domniilor române.
G. Adamescu

la

Combate,

tot

pasul

şi ai imperiului oti-

|

continuitatea

și majestatea

cu învederată mâbniciune, absurdele
9

.
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și neputincioasele pretensiuni ale Ungurilor

țărilor române.

și ale Polonilor asupra

e

La 1774 intră Şincai în cetatea eternă. Văzi colum
na lui Traian
și se inspiră.
de Geniul Daciei și al Romei. El fusese trimis
în
„Roma Papilor, și se întoarse răpit de Roma
lui Romut și a lui

Traian.

Si

Incă

_

de atunci, june

a

abiă de 20

.

ani, Șincai

îşi propuse

a face

un drum imens care până la dânsul nici
un Român nu-l făcuse,
nici de atunci până astăzi nu s'a mai
încumetat cinevă a-l face.
El își propuse a plecă de la un punt
fix și cert, de la colonie
zarea Daciei prin Traian și a urmări
apsi : colonia romană, pas
în pas, din an în an, prin toată întun
erecimea timpurilor, prin
tot labirintul barbatilor, prin toate
adversităţile seclelor, până în

zilele sale.
Nimeni

a

nu

" labirint,
Cine eră

călcase

|
să-i

fie

Hriadnei ?
Mai

drum,

a
conducătorii?

și oriunde,

paseră din mâni.
până

afară

Marea-Neagră,

nu

po
unde eră

de

Ea
în

A

nimeni

Da

vercine

Din. Tisa

Ă

acest

Români,

răsbătuse în

acest

să

|
firul

găsească

cari

de

mult

|
din

îl scă,

Carpaţi

până în Balcani
- Şi în Pind, risipiţi, deslipiţi, sfărâm
aţi, subjugaţi, Românii își uita»
seră de mult, și de unde erau
veniți, și ce fuseseră odinioară,
şi chiar ce erau acum, și cum
de ajunseseră în starea în care
se

aflau.

Furtunele

timpurilor .risipiseră

toate

monumentele originei și vieţei lor, pre toată
fața “pământului, de la Roma
până
la Moscovia, de la Constantinopole
până în Asia de o parte,
până la Varsovia. şi până dincol
o de: nordul estrem al Alema
niei
de

“alta; Unguri'și Poloni, Nemţi și
Ruși,

Bizantini și Turci, toţi
Și pre întrecute rupseseră
câte o bucată din corpul
istoriei române,
" ascunzândo,
acopetind-o,
descolorând:o,. adesea
destrugând-o
chiar.
_

Și cu

toate. acestea, la asemen
i
„tori, eră nevoit a tecurg
e.- .

Inconjurat. de asemeni
„coloniei lui Traian din
an

în

an, Întreabă

marturi,

i

la asemeni

conducă.

a

conducători, el urmărește
vicisitudinite
ambe Daciile, în tot. cur
sul secolilor, din

neîncetat pre mattori
; îi lasă a vorbi pre
în toată libertatea; pre
toţi
Poloni, Unguri, Turci,
Ruși și alţii, îndeplinește pte unul prin

altul,

și-i face și fără

voia lor, a înapoiă

131

adevărul

ascuns și tisipit al istoviei

orbiţi de pasiune

nostru cercetător con:
face să amuțească

pasiunea

contradicțiunile,

împacă

sau

De multe ori mar-

vorbesc

călătorul

«de interes sau neștiință; atunci
fundă

române.

adesea

se contrazic,

“turii, conducătorii,

:și neştiința să ceadă, prin câte o observaţiune scurtă, clară, judiCioasă,

gravă. încetează

nu

drum,

lungul

tot

în

Conducătorii

și luându-i îîn tâs, când
0

face

adese

cu

îndreptând

Bizantinii,

mai.

şi chemând

adese

cu

fi duşmani

de a

mereu, când glumind .

nedrepți, insultători chiar. Şincai îi observă

la ordine. Ficeasta

Polonii

și

mai

ales

cu

"Ungurii și Nemţii, lar când neadevărul și nedreptatea trec toată. măsura, Șincai se indignează şi el și pierzând câte odată răb=
-darea, de și singur în mijlocul atâtor inimici, nu. se îndoește a
„adresă acestor martori ingotigibili câte o apostrofă, bomeriană:

obrazul»,

«Ruşinea vă mânce

Șincai îsi propuse a fi un simplu cronicar, dar el e un ade.
“vătat istoric, pragmatic și critic.
«Pre neamul românesc — zice Șincai — mai mult l-au stricat întâiu neînțelegerea dintre dânşii și pisma din lăunteu, £apoi pisma -

și fala creștinilor din vecini, mai
rile cele păgâne, - Turcii

vârtos. a Leşilor, decât: neamu-

și Tătarii;

căci

de

aceştia

lesne și prea

“ușor s'ar fi apărat Românii, mai ales de: nu s'ar fi despărţit Mol-dovenii și Muntenii în două domnii, ci-ar fi fost toți sub un cap
“ținând laolaltă...
lată justificaţiunea testamentului lui Ştefan cel: Mare!
„Să: vedem acum învățăturile lui Șincai pentru- Transilvania.
Şincai,

în

Cronica.

“Transilvaniei sunt

sa,

arată

Romani,

ei trebue să se lupte

1a

toată: ocaziunea, că Românii

cei. mai vechi locuitori. âi- țării Și. că

pentru

recunoașterea

-dvepturi naționale el înțelege cu

deosebire

naționalități lor: Prin

autonomia

“trativă, politică și bisericească, pe picior

egal

„adică Românii

Români

să se administreze prin

In cât
.dintâiu

pentru , Românii
şi mai

bine

de

cu Ungurii și Saşii;

precum -și Un»

prin Unguri. și Sași.

„gurii și Saşii se. administrează

din

Banat

cât toţi puse

adminis»

_

și din Ungatia, Şincai cel
în

vederea

drepturilor

lor

„autonomie națională. şi bisericească și anume independenţa Bana»
“tului: de: “Unguri: în cele „Politice şi! independența de: Serbi

"bisericești,

*

|

în cele

:

„:

PETRU
|

MAIOR

1760-1821

"Născut pela 1760, Petru Maior studiă la Cluj şi la Biaj, unde se călugări;
apoi merse la Roma împreună cu Șincai, unde învăţă teologia şi filozofia. intorcându-se în Viena, rămase câtvă timp ca să se ocupe cu dreptul canonic.
„Petru Maior

a fost, după

terminarea studiilor,

profesor la Blaj. După câțiva

.

ani, părăsi rasa, se făcii preot de mir:
şi deveni paroh şi apoi protopop.
Murind

Micu,

direcţiunea

tipografiei

Universităţii din Buda, unde acesta fusese. censorşi corector,

cere

pului Vulcan

să recomande

pentru

post. Vulcan

acest

episco--

alt bărbat
propune

pe

Maior, arătând că are merite mari: cu—

noaşte bine limba latină, greacă şi ita-

" Hiană, e cunoscător -adânc al limbii româneşti. In, urma acestei propuneri,

Maior

fuse

“censor

la

numit la 1809 corector şi

"moarte

(1821), dând studiilor de istorie

Buda,

unde

'stete

până

la.

şi limbă românească tot timpul pe care:
funcțiunea i-l lăsă liber.?$
* Principalele

lui scrieri

sunt:

„Istoriă pentru începutul Romănilor|

Petru Maior

|

|.

.

(După Calendarul Minervei pe i905)

”

„cată de

|
vreme.

unii

dela

| ha Dachia“ 1) pornită din dorinţa sa de
a combate pe cei ce nu recunoșteau.
originea latină a poporului său şi obiș-.

alții

nuiau

.

„a vomi—zice el în prefaţă—cu

„Condeiui

împrumutând

„care a adevărului de isnov le dau

asupra Românilor, strănepoții

„Romanilor celor vechi; ba dela o bu-

la stampă

defăimările

și

fără de

nici-o cer-

cu cât Românii

mai adânc:

„tac, cu atâta ei. mai vârtos se :înpulpă pre Români a-i micșoră şi a-i bati

?) (Buda, 1812Ed.
, 2-a Buda, 1834, Ed, 3-a Budapesta Gherla, 1883),

-
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N

,

jocori. Se hotărăşte deci să scrie ca să2 dovedească conţinuitatea noastră în]
" Dacia Traiană, „ca, văzând Românii din ce viţă strălucită sunt prăsiţi, toți
„să se îndemne strămoşitor tor întru omenie și bună voinţă a le urmă“.
“De sigur că astăzi, după trecere de atâţia ani, după scoaterea la lumină a unui mare număr de argumente istorice şi mai ales filologice, lucrarea lui
Petru Maior ne apare defectuoasă în chestiunea roesleriană; dar el are meritul de a fi cel dintâiu istoric român care a căutat să răspundă în mod sis
tematic acelora cari ne tăgăduiau originea romană.

„Istoria Bisericii Românilor atât a celor dincoace

cât și a celor dincolo de,

Dunăre“ (Buda, 1821)a fost scrisă în ultimii ani ai vieţii sale, dar tipărirea s'a
întrerupt din cauza morţii autorului. „Dorinţa ce mărturisește că a avut de a cunoaşte tot trecutul Bisericii române 'ce explică prin faptul educaţiunii clericale
ce primise, dar de sigur că şi interesul istoric l-a preocupat. Mai mult decât .
pentru alte popoare, pentru Români, şi mai cu seamă pentru cei de peste
„munţi, fazele prin cari au trecut Biserica, viața şi activitatea prelaţilor, au o
importanță mare prin faptul legăturii strânse ce a foșt între Biserică şi cul- tura naţională în curs de mai bine de trei. secole.
„Ortografia română sau latino-valachică (1819) scrisă latineşte. La finelă
acestei broşuri tipăreşte „Dialogul-între nepot şi unchiu“.
.
Aci el susţine originea latină a limbii române. ca şi Micu şi Șincai în Gramatica lor, dar se deosibeşte de dânșii, pentrucă aceştia socotiau. că limba
noastră e formată din latina clasică, iar Maior spune că româna s'a format!
din latina vulgară. El crede că toţi Dacii au fost exterminați şi coloniştii au
venit din Italia, au adus cu dânșii vorbirea lor vulgară şi. au păstrat-o aşă
„Cum a fost, astfel că, dacă nu Sar fi adaus împrumuturi dela străini, ar fi şi

azi tocmai ca la venirea lor în Dacia. Dacă dar sar învoi Românii

să

lase

la o parte toate aceste împrumuturi, s'ar căpătă limba latină vorbită de popor
în timpul republicei. Limba aceasta, fiind anterioară evoluției literare: din
epoca de aur, urmează că limba română e anterioară limbii latine clasice.

- Ca să aplice principiile ce expune în ăcest dialog, Maior face tractatul de

ortografie care crede

el că va îi o Cheie cu care să se.atle originea vorbelor.

Sistema ortografică a lui este dar etimologică, pentrucă numai în acest sistem

latinitatea limbii poate să se arate bine.
1.

"DIALOG

PENTRU

2

INCEPUTUL

LINBEI

ROMÂNĂ

Intre nepot şi unchiu.

Nepotul; Pre Romăni şi numele şi făptura împreună, cu
toate plecările îi vedeşte a fi viţă de Romanii cei vechi, carii
oarecând peste toată lumea domniă. ... de aceasta nu am
îndoeală. Ma,

- + Ma:

dar,

de unde

'se trage inceputul ţeseturii limbii care

.
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astăzi atăt în gura Romănilor
lor se vede,

nu

escu? fără

se aude

îndoeală.

precum

Mă

bucur,

în scripturile
unchiule,

că;

„ te aflai avănd puţin răgaz de către lucrurile cele multe ale di„regătoriei

tale.

.

. că

săm3

încredințat

mea o vit desface şi o vi resipl.:

cum

toată

|

îndoeala.

-.

„Unchiul. Deoarăce asupra unui lucru aşă frumos și mie
„pre plăcut este aieptată 5 voia ta, cu atănt6 mai bucuros mă

învoesc şi mă apleca face. destul dorirei
unul nu aflu care deajuns: să fi descurcat
Nepotul. Cu mulți 'am prins vorbă despre
cu unul nu m'am întărnit 1, de care să mă

tale, că mai nice
lucrul acesţa.
aceasta; ma nice
fi despărţit mul-

ămit

|

Unchiul, Două şunt părerile. învățaţilor carii fără
de pismă
voesc a cuvăntare în lucrul acesta. Unii zic că linbă
română

„e linba latină stricată şi scăzută dela floarea limbei
latină.
Alţii zic că la. Romanii cei de demult două linbi au
fost, una,
care o grăiă poporul, alta care o învățau la şcoală
cu ajutorul
gramaticei.
|
” Nepotul.:De
(inem?

care

dintră
o

aceste

două

păreri .se cade

să ne

E Unchiul. Părerea celor de ăntea de acolo
este pornită că,
văzând ei muite 'cuvinte latinești în limba
romănă, iară ţesi»
tura

ei cea din lontru destinpă8 de ţesitura, linbei
care o ce-

tesc în. cărțile latine,

se alunecară

a crede

că aceasta

cu scăderea dela floarea linbei latină şi cu
stricarea ei s'au întăm„plat. Ma, de viînteţi pre aceşti a
răspundere: cănd, unde
pentru ce, cu ce mijlociri s'au întămplat
scăderea aceasta şi
stricarea? au vor amuţi, au. de nou,
vorbe. goale fără de nici
o dovadă vor adauge.
|

Nepotul. Se poate zice să stricarea
aceasta s'a: făcut
" Dacia prin amestecarea şi lunga
petrecere a Romănilor
* multe ghinte seau popoară varvare.

——
„*

Escu
== sunt,

5 Săm= sunt,
* Vi=vei,
5
%
2
3

Formă

Aieptată; îndreptată,
Atânt=— atât, *
Intărnit = întâlnit.
Destimplă : Osebită,
-

luată

din dialectul

macedonean.

-

în
cu

„185

Unchiul. Şi aceasta e vorbă deșeartă. Linba romănă nu
numa: în multe cuvinte care seau nicecum nu sunt în linba
latină seau cu altă faţă se află; ci şi în ţesitura ei cea din lon-

„tru se lovește cu limba spaniolă, cu a Frăncilor și mai vârtos
cu

linba

italiană.

Deci,

cea romănă, precum

dacă

linbile

acum

zise

împreună

cu

întră sine în “multe se lovesc, aşă întru

aceleaş se desclintesc de ceă latină, pretinsa scădere seau stricare nu în Dacia s'au întâmplat, ci pricina neasemănărei lin-

bilor acestora cu cea latină acolo trebue să se cerce de unde
au pornit aceste linbi, adecă la Roma, în Italia... „ Linba latină cea gramaticească chiar 9 se vede ză este linba
nu firească, ci meşteşugită şi care nu se poate învăţă fără numai cu ajutoriu gramaticei... Chiâr se culege aceasta din cuvintele acele ale lui Quintilian că alta ea vorbi latineşte, alta

gramaticeşte.
Nepotul. Nu poate fi îndocală că două linbi au avut Romanii de demult. Ma - rogu-te, unde
a Romanilor? au doară au pierit?

Unchiul.
cuește

până

Linba
astăzi

poporului
în gura

e azi 'linba

poporană
|

Romanilor
Romănilor

cea

celor
noştri.

de demult
Că

cu

ve-

această,

linbă au venit strămoşii Romănilor dela Roma în zilele impăratului Traian, carele..., despoind Dacia de lăcuitorii cei vechi, |
nemărginită mulțime de Romani din toată Italia eu adus în
Dacia.
|
.
Nepotul. Dacă linba romănească e linba poporului Romanilor celor de demultu, pentru ce Romănii puţin se pot înţelege
cu Frăncii, cu Spaniolii, ba şi cu Italienii?..
Unchiul. Când s'au dus Romanii a lăcuire în Spania şi în
Galia,

ţările

acele

eră pline

de lăcuitorii

cei

vechi

ai

ţărilor

“acelora; pentru aceea linba romană, nu după lung timp, sau
amestecat cu limba lăcuitorilor celor vechi. -lară după ce au

intrat ghinte nemţeşti în Spania și în Galia, cu mult mai tare
S'au

strămutat

linba

romană. 'Linba

Italiană

s'au

amestecat

cu cuvinte de a Longobarzilor... Romanii, strămoşii Romănilor
când au venit în Dachia, au aflat această ţară cu totu deșeartă

de lăcuitori; aşă mai cu lesnire au putut să se ţină întrăgimea
"linbei
5

romană.

Drept

că, prin Dachia,

după ce au

descălecat

Chiar
= clar. E o formă care se află încă ici colo în, scrierile Ardelenilor

136
7

Romanii acolo multe ghinte varvare au trecut, ba au şi lăcuit
acolo..., ci numărul cel cumplit al Romanilor precum şi inima
cea boierească a lor nu se mestecă în căsătorie cu muieri de.
soiu străin, au împiedecat ca să.nu se . schimonosească linba

romană prin linbi varvare.
Nepotul.

|

Calcocondila,

unul

|
dintră

scriptorii

bizantini,

zice

că linba romănă este asămene linbei italiană, ma așă! e de stricată, căt cu greu pot Italianii să o înţeleagă. De unde: urmă
că nu linba italiană, ma cea romănă

porului roman.
Unchiul. Drept

s'au abătut dela linba po”

A
E
are Calcocondila

că

|
Italianii

5
nu lesne

se

pot înțelege în vorbă cu Romănii. Iar neștiind Grecul
că schim.barea linbei s'au întâmplat de partea Italianilor şi nu de par-

tea Romănilor, neînţelegerea Italianilor în vorbă cu Romănii o impută stricăciunii linbei romănă; întru care greşi Grecul, că, precum

am

arătat

nu linba

romănă,

ma

cea

italiană

prin Longobarzi şi prin ai săi învăţaţi s'au abătut dela linba
poporului roman cea veche.
Sa
Nepotul. In linbele italiană, galică şi cea spaniolă pare că
mai multe cuvinte se află latine decât în linba romănă. 'Aşă.
dară linba romănă e stricată şi pentru acea stricăciune.cu nevoie se pot înţelege Italianii cu Romănii în vorbă.
Unchiul. Italianii, Spaniolii şi Frăncii, de când au îmbrăţo-

„Şat credinţa creştină, în besericile lor s'a ţinut
linba latină
cea gramaticească. Mai:sus de o mie de ani întră
popoarele
aceste nu se scriă cărţi fără numai în linba latină
cea grama-

ticească...

Iară Romănii

din veacurile cele

din

ăntea

nici o

împărtășire n'au avut cu Romanii, nice au
învăţat linba latină cea gramaticească.
Linba Romănă toată e linba romană, care
fu alcătuită din

Latina poporană şi din toate alte distinpte linbi
ale popoarelor

“Italiei,

care

fură

învinse

de

Romani,

şi se

feceră10

un

nafion, 41 cu Romanii. De aci se pricepe pricin
a, pentru ce în
Italia totdeauna linba. romană au fost: împăr
țită în multe dia"lete1: că, mestecându-se noii Romani;
adecă popoarele cele
2
10 Se feceră==se făcură, partic
ularitate: pe care o iea el din limba
1 Naţ=ion
naţiune,
.
1: Dialet
ete ; formă italiană.
= dialec
4

veche.

aa
învinse... n'au putut să nu ţină unele cuvinte și chipuri de graiu
ale linbilor sale celor vechi.
Din cele de mai sus zise, limpede se: vede că nu linba ron
“mănă, ma cea italiană și celelalte au pătimit schimbarea, şi
pentru aceea acum Italienii, Spaniolii şi Frăncii puţin se
pot înţelege cu Romănii în vorbă. Precum şi aceea nu mai
puţin chiar este, că cel ce va vre să judece drept despre linba
cea de demult a poporului Roman, trebue să ceară ajutor dela,
linba romănă.

Nepotul. Puţine cuvinte latine, mi se pare, a fi în linba rocele mai multe

mănă;

dară

vor să fie din linbile popoarelor

N

şi apoi îm-

Romani,

Italiei, care fură învinse. de puternicii

preunate întrun naţion cu Romanii?
Unchiul. Sunt şi de a ziselor popoare ale Italiei multe cuvinte în linba romănă, ma cele mai multe sunt din linba Jatină.
Multe cuvinte ale. linbei: latină poporană, care sunt în linba
romănă, linba latină cea gramaticească le-a dat altă formă.
Pentru aceea cu vederea din ăntăia se par a nu fi latine.
Ma de vi cercă cu chiaia 13 cea de mine o ortografie între-

buințată, începutul sau rădăcina lor, care în însele este încui-

bată, vi află că sunt latine ca şi cele ce se cetesc în cărțile . :
cele în linba latină gramaticească. Până vor scrie Romănii cu
slove ciriliceşti niciodată nu vor fi vederoase cuvintele latine:

în linba romănă. Cu atănta funingine au acoperit boiereasca lor
faţă ca şi într'o neagră capsă 1 fără speranţă de scăpare amar
le ţin închisel..
Nepotul.

unele

Sunt

cuvinte

romănească,

în linba

care

azi

nu se află nici în linba latină cea gramaticească nici în cea
italiană, nici în cea spaniolă, nici în cea francică, nici întru
alte linbi nouă cunoscute; acele mi se pare apriat 15 lucru a
: fi, că strămoşii

Romănilor

vare 16, care mai

de mult

le-au

împrumutat

îmblau

dela

prin Dacia,

shinte

şi acum

var-.

sunt

Me

stinse.

Unchiul. Găcituri desvănate, şi care nu ajung o ceapă de-

gerată sunt acele, a cercă cuvintele romăne în linbi de acelor
= cheia. E vorba
13 Chiaia

1+ Capsă:

cutie,

15 Apriat: sigur.
15 Varvare= barbare.

|

de scrierea să despre

i

ortografia limbii române.
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|

|

ghinte stinse, care nu se şti 17. ce linbă au avut în gura lor. Any
zis mai sus că în Italia, multe dialete au fost, și până astăzi
sunt. Deci se cade a zice că cuvintele de tine pomenite, din
unele ţinuturi ale Italiei fură de “strămoșii Romănilor în Da-

cia

aduse;

acele,

cum

se întămplă,

în

Italia

s'au

dat

uitărei,

din Dachia

lui Au-

la Romăni până azi vecuesc. Au nu și Romănilor aici s'au întâmplat aceea.
,
Unele

cuvinte

iatine

întră

Romănii

cei

velian până astăzi sunt în gura lor; la Romănii

>

le vi căută.
„

m

|

Nepotul. Nu mă îndoesc că linba latină cea din cărți
va fi
mai veche decât 'linba latină cea din gura popor
ului latin. |
Unchiul. Ba nu. Că linba latină cea din Cărți este
meșteșugită nu firească, -precum au fost limba popor
ană. Și cunoscut
lucru este că mai vechii este, firea decât
măestria. Limba latină cea: din cărți e născută din linba latină
poporană, adică,

"din linba-poporuiui fu prefăcută,
»

cei din Da-

chia lui Traian, nice cum nu se âud, şi în contră unele rămân
în Dachia lui Traian- care în. Dachia lui Aurelian în
deşert

precum

orice linbă cultivată

din linba poporului au luat începutul
său; după aceea fu pre
încet mult avuţită, frumusețată, şi cu
nouă şi nouă străluciri
direasă până în zilele acelui mare
orator al Romanilor Cicero.
(După Lexiconul romănesc-latinesc-un
guresc-nemţesc.... Buda
gul acesta e publicat acolo pe două
coloane: cu litere latine,
rilice).

.

“

1825, Dialocu litere ci-

—————_—

DIN „ISTORIA PENTRU INCEPUTUL ROMĂNILOR IN
DAGHIA
Dachia

cu

prilejul

răsboiului
de

Romanilor

lăcuitori.

se

deşertă

cu

totul

.

Cine

, fiind cunoscătoriu și sim
ţitoriu de lucrurile omeneş
va socoti mănia cea înflăc
ti
ărată a Romanilor asupra
Dachilor
pentru. cele dese ale

lor neodihne în curse şi
prăzi, care cu
sălbătăcic le făcea în'
- ţările împărăției Romani
lor
... despre
altă parte va luă amin
tela urgia cea înveni
nată carea coceă,
17 Se şti = se știe.

-

Dachii în ficatul lor asupra

Romanilor,

la carea pre urmă

se

adaose frica cea mare ce aveă ei de Romani... cine zisei, fără
prejudecare va socoti, lipșeşte să creadă cum că Dachii cu
muieri şi cu prunci cu tot au fugit, precum se și văd în co-

- lumna lui Traian?

ae. T Deta
:

a

-.

uri

|
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Titiul primei edițiuni a „Istoriei p. încep. Rom.“
|

.

,

a lui Petru Maior

1

(După un exemplar din bibl. Acad. Rom) .

Care scăpare-a Dachilor cu muierile şi cu -pruncii şi deșertarea a toată Dachia de toată vița Dachilor cu atâta mai cu

îndemână se pută împlini că Romanii, cu cât mai-tare! fierbeă,

sângele în ei ca cu-totul să prăpădească

viţa. pururea

neodih-

140 .

|

N

A

niţilor Dachi, cu atât mai pre încet și mai pre indelete purtară
răsboiul acest. De'unde tocma avură timp cei rămași ai Dachilor cu muierile şi cu pruncii a fugi din Dachia şi a lăsă

„Dachia de sine deşeartă.
Şi mărturii prea vechi încă putem să aducem spre aceasta,
Că Eutropius zice: că Traian pentru aceea au dus în Dachia
nemărginită mulţime de oameni Romani spre
a lăcu! oraşeleşi
satele, pentru că lucrurile Dachiei cu îndelungatul răsboiu a.
lui Dechebal eră deșertate, adecă în zilele acelea Dachia şi
"de lăcuitori şi de toate eră deşartă.
|

"Romanii aceia trimiși de împăratul Traian

stăpânească satele
Tisa: încoace prin

în Dachia ca să

şi oraşele, cuprinseră Dachia toată dela
Bănat până în Dunăre, Ardealul, 'Țara,

lunienească şi Moidova până în Nistru şi până la Marea:
Neagră. Dela aceşti a IDachiei stăpânitori Romani este cel
mult neam în zisele ţări, carii pre linba sa se chiamă Romăni,.
adecă Romani, iară linbile slavonești le zic V/asi și grecii
Viahi, de unde latineşte acum se. numesc Valahi. Adecă strămoșii Romanilor, după stingerea Dachilor, dela anul Doma
nului 105, au ţinut și au stăpânit Dachia ; şi Romănii nu nus

„mai cei de dincoace de Dunăre, ci şi cei dincolo sunt Romani
„adevăraţi din Romani adevăraţi.”
N

Tocma

fără

Aurelian

crezământ
să

fi eșit

lucru
din

este

Dachia

—

toți
preste

Romanii

în zilele

Dunăre

în

lui

Misia.

„„Voitorii de rău Romănilor, din cuvintele scriitorilor cele
de
mai sus ($ 1) cetite, vreau a culege că în zilele lui Aureli
an

toți Romanii au eşit din Dachia, şi Romănii cei
ce sunt acun)
dincoace de Dunăre, nu din Romani în zilele
lui Aurelian ră-

mași în Dachia sunt prăsiţi, ci din cei ce după
Aurelian întru
alte veacuri tărziu “de “preste Dunăre au venit
aici în Dachia!
- Care a lor din pismă născută, părere a fi răsufla
tă întru acest chip adeverim.
“
Deci, dacă în zilele lui Adrian, nu
multă vreme după ce
descălec ase Romanii în Dachia, cu neput
inţă fu a-i. mişcă

DN
_

1

Eutropius Flavius,

prescurtare

.

.

un

scriitor latin din

a istoriei romane

..

.

.

sec. IV

după

şi biografii ale împăraţilor
+
.

.
7

Hr,

N

care

rom ani.

a lăsat o
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pre Romani, măcar că barbarii le sta în spate, din lăcaşurile în„tru care eră întemeiaţi în Dachia, a-i scoate de acolo și a-i aşeză airea; cu cât mai cu neputinţă eră pre Romanii căsașia-i
scoate din Dachia şi a-i aşeză airea în zilele lui Aurelian? In- |
tru atâta amar de vreme câtă cursă dela anul Domnului 103, :
carele 'e anul descălecării Romanilor în Dachia, pănă cătră
anul 274, în carele zic că se întâmplă trecerea Romanilor din:
. Dachia preste Dunăre şi așezarea lor în Misia, cât s'au fost
“înmulţit Romanii țărani dintru acea „nemărginită mulțime, ca„rea fu trămisă de Traian în Dachia! Ba încă şi.cu alte colopii nouă s'au fost mai adaos cele vechi, cum însemnarăm mat

-

sus (cap. II $ 7). Singură această dovadă fără de cele ce mai

jos voiu aduce destul de limpede arată, că nu toţi Romanii,
au trecut din Dachia preste Dunăre, ca să se așeze. în mijlo„cul Misiei.
(După ediţiunea din 1812 a scrierii lui Maior) i

BUDAI-DELEANU
Avem puţine cunoştinţe biografice despre on Budai Deleanu. Fiu al unuf
preot din Huniedoara, a învăţat în Viena. teologia, dar n'a fost preot, ci
”
" magistrat în Liov.
A fost contemporan cu Șincai şi cu Maior,
A lăsat multe opere istorice şi de limbă. Pe lângă acestea, a Scris şi opoemă

eroi-comică întitulată:

„Tiganiada sau tabăra Țiganilor, poemation + iroi-comico-satiric, alcătuit
în 12 cântece de maestrul cântăreț Leonachi. Dianeu îmbogățită cu multe însemnări şi băgări de seamă critice Jilozofice, istorice, filologice și teologice
de către Miton Perea“. .
Lucrarea lui Deleanu s'a publicat prima dată la 1877 în ' revista „Buciumul
român“ ; apoi într'o broșură în 1900 la Braşov, cu modificări „pe înţeles:
întocmită“.
Autorul și-a ascuns numele sub un pseudonim, Leon Dianeu, .care prin.
-

anagramă ne dă Jon Deleanu .
Subiectul acestei poeme, care are 12 cânturi, este expediţia unei armate de

Tigani în contra Turcilor, după porunca lui Viad- Țepeș.

-

142

DIN „TIGANI
AD A“
Pe timpul lui Vlad Ţepeş, venind ştire că Turcii au pornit cu
mâneşti, Domnitorul se gândi că Tiganii din ţară ar puteă să le

se hotări să-i adune

la un loc pentru a-i puteă supraveghiă.

Se

oaste contra - Țării-Roslujească
de spioni şi

organizează

mată“ țigănească, pe care o vedem defilând pe.dinaintea Domnitorului.
Pe când se petreceau acesteaîn Muntenia, trăiă în Ardeal un Ungur
Iştoc, nobil „dintro viţă țigănească“.
Aflând că Anghelina,
pe
care
furată de smei, porneşte s'o caute.
Se pornesc de aci trei acţiuni : a) luptele
iese învingător, cu ajutorul sfinţilor, pe când

diţia. Țiganilor,

un

stat

al lor,

dar

când

'vor

ghelina

a murit,

se

să-şi

aleagă

căpetenia,
se

organizaţi, se

ceartă,

care dă peste tabăra Țiganilor

întoarce

viteaz
iubiă

o

„ar-

.
Becikerek
el, fusese

lui Tepeş contra Turcilor,
din cari Domnitorul
duşmanii săi sunt
ajutaţi de draci; 8) expe-

cari nu sufer nimic dela Turci. Văzându-se

<) rătăcirile lui Becikerek,

astiel o

se bat

şi mai

acasă.

decid

şi totul

se

a-şi

face

sfârşeşte;

târziu, aflând că Anghei

(Din cântul 1)

* Acuma a lui Constantin cetate?"

Sub mânule căzuse agarene 3
„Pentru că Grecii uitase a se bate
Și le eră mai drag a zăceă în pene

Şi a face săboare pe întrecute
Decât săbii a purtă și scute.

|

-

.

.

.

lar Turcul,

.

.

îngâmfat

.

.

de

Biruinţe mari şi luminoase,

.

!
”

atâte

La toate țările creştinite
Surpăciune și moarte jurase..:

Cu şireaguri crude întărâtate

Jăcuia împrejur

|

ţările toate...

Aşă sta lucrurile europene,
“Când se tâmplă ceastă minunată.
Istorie, într'a țării: muntene |
Ținut, precum se vede semnată
La cionica, Cioarei în pergamină +

N

De unde are şi credință deplină:

* A

lui Constantin

cetate : Constantinopol,

a

.
_2 În mânule agarene : In mâinil
e Turcilor. Să 'se observe forma:
mânule,
noni jrureilor Agareni de.
pe. numele Agar, marha lui Ismail
fiul lui Abran.
Dir
mail descind Ismailiţii, popor
aţiune din Arabia,
mai târziu va porni “Moha
de unde
medanismul răspândit în
lume de Turci.
4 Pergamină = pergament.
Cioara e numele schimbat
al-unei mânăstiri din
-Ardeal, de ai cărei călugări
vrea să râză autorul.

,
Vlad

|

întâiu
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(zis

cumplit),

pe

acea

vreme

Eră Domn în țara muntenească,
Vrednic un irou ca să 'se cheme.
Nu

fu el din cei ce numai

La

venituri

Nu
.

..

cască

şi pungi, iar de Ţară

le pasă tocmai să şi piară...
.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

..

* Pentru aceste dar, cu bună pază
Formându-și el oaste neînvinsă,
Gloate păgâne cu mână vitează
De multe ori în fuga 'îi prinsă.
lar pe cei prinşicu moarte sureapă$
Făcei să-i tragă de vii în țeapă.

.

Acum latreizeci de mii aproape.
De tâlhari Agareni. împănasă,
Nici

lăsă

pe

nimeni

să-i" îngroape,

Ci vulturilor mâncare aleasă
Şi corbilor de jaf ca să fie,
Porunceă neîngropaţi să rămâie.

|

Până

fu el în ţara Muntenească,

Nu îndrăzniă, Turcii să puie mână
Ca înainte „s'o jefuiască,
Căci foarte le eră fără îndemână
“A fi traşi ca purceii în frigare;
Şi socotiă bine, cum îmi pare.
„Mahomet

|
„.

|
:

al doile cu nume?

Stăpâniă la Poarta d-Otomană?
|
* Care până aci gândiă că-s glume
Ce făceă Vlad

cu oastea. munteană;

Iar mai pe urmă, spre a sa mâhnire
EL se încredinţă
5
5
7
8

cu bună

ştire.

Tocmai: chiar dacă ar pieri.
,
Sureapă: grozavă.
e
!
Mahomed, cuceritorul Constantinopolei.
Aci un d eufonic, ca în. poezia poporană : Cu flori. de: drargint. -
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" Miră-se de ocarnica îndrăsnire
Și luând lucrul la socoteală

—

Cum

Arse

„-

aveă în sine cumplită fire —

cu mânie

“Hotărând
Pentru

Iacă,
Că

ca

și o bală?,

a face izbândă amară

atâta

suferită

sburând

vestea

ocară.

în trâmbă0

vin Turcii cât frunză

sună

şi iarbă

Ca robiei Țara să supună.
Toţi, boierii se scarpină în barbă,
Cocoanele- -şi frâng albe mânuţe,
Lacrime din ochi le merg: unduţe.

Numai

Vlad

cu d-inimă

Și înarmat pe păgânîl
Nimic dela scopos nu-l
Toate orândueşte, toate

.

"Spre

îmbrâncirea

Măcar

“

|

nefrântă
așteaptă.
desmântă:11!
îndreaptă

păgânelor

gloate,

să fie nenumărate.

Toate întâiu la munţi trage bucate,
Femei, copii şi fără putere
„ Moşnegi;

părăsind

pustie

sate;

Şi toate ce sârguința cere
“Spre apărarea sa şi a Țării face;

Insă numai una lui nu-i plăce;.
Adecă,

că în

Țara

Muntenească

S'află multă netrebnică laie
De viţa murgie țigănească,.
Care nici

în arme

la bătaie,

Nici în alt chip slujiă pentru Țară,
Ci eră mai vârtos de povară...
.

9 _Bală,

.

înseamnă

.

-

.

»

.

-

scu ipat, scuipat de fiară

chiar fiară sălbatecă.

sălbatică, de aci prin metonimie

* Trâm
= trâmb
bă
iță. Aci formă tără sufix deminutiv,
" Nu-l desmântă : nu-l schimbă.
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Si
.

Deci poruncă dete în toată parte
Ca Ţiganii la un loc să s'adune,
De Cetatea Neagră nu departe,
Intre Alba și Flămânda, cum spune

|
i

Hronica, iar mai pe larg hârţoaga
Din

mânăstirea

dela

Zănoaga.

Destul, că, peste puţine zile,
Acolo ţigănia se strânse
Cu şetre, copii şi copile.

Incingând apoi arma neînvinsă
Jurară lui Vlad Vodă credință
Cu toată a lor prea murgă săminţă....
Intâiu dară de toţi purceasă
Ceata lui Guliman vestită,
Toţi ciurari şi feciori de casă; .
„Vai de acela care-i întărâtăl
Trei sute eră ei pe, îndelete,
Afară de prunci, muieri..şi fete.

Dar armel

lor cele îngrozite

Eră niște mari furce de șatră
Pe la vârfuri cu fier agerite,

Cu care îndată trântiă pe vatră Pe vrăjmaș de aproape sau departe:
Acolo să vezi capete sparte!..

După aceşti veniră înainte
Armaţi și în rânduri tocmite bine
Zlătarii de inele şi ţinte

.

Făcători, două sute; iar cine
Ii duce şi le este povaţă? |
Tânăr Parpanghel şi mândru în A faţă.

Acesta rudeă.în direapta spiță
Cu craiu Zândadelu, a cărui mare
Și peste toţi înălţată viţă
|
Tocmai de unde soarele răsare
Cu soarele împreună ieşisă,

Precum el până trăl se scrisă.
G. Adamescu

a

!

a

Drept

146.

este că dintr'acea nălțată

Rudă,—până 'ce_ au stat împărăţia
Țiganilor—pogoră din taţă
|

o

Pe fiii, sceptru și toată domnia.
Aşă dintru început ei domniră

Până .când

ţara sa prăpădiră.

Cel mai bun cântăreț el din gură.
Și din lăută eră, minte isteaţă
Având

şi tot felul de învăţătură

Ce place la boieri în pălaţe 12.
Acest

fel eră voivodul

mare

Al Zlătarilor, mergând călare.
- Iar după dânsul, tot alese
Şiraguri din fumegata lui ceată
Se duceă într'un rând, tot câte șese,
Căror urmă cealaltă gloată.”
- In pielcuță goală, golişoară

„-.

"i

Și
4.

scripcând13

de neagră

ca

și-o

cioară.

„Cei într'armaţi aveă buzdugane
De aramă şi bine ţintuite,
|
"Toţi oameni tari şi groşi în ciolane,
Cu păru 'mburzit, barbe sbârlite,
Haime aveă lungi, scurte şi învrrâstate,
Unii fără mâneci, alții rupte în spate.
A

treia. cu

Căldărarii

-

Toţi

pasuri

măsurate,

înalți de stat se

căciulaţi,

cu barbe

|

iviră,

afumate,

De tăria lor lumea se miră:
Taie

arama

ca nişte

şindrile,

Și rabdă foamea câte trei zile.

A patra venindse văzură
Fierarii cu a sale baroase
2

12 Pălațe= palate. Aci după forma: italia
nă. palazzo.

13 Scripcând= sclipind,

E

Di

147
„Arzători

de cărbuni

şi sgură

Într'armaţi erau şi ei cu coase

Pe nişte druguri lungi îndreptate
Şi în forma lăncilor ferecate ”

Ducul 14 lor eră cel Drăghici cu minte;.
Carele multe veacuri văzuse

Şi totuşi din gură nici un dinte
Incă până acolea

nu-i căzuse.
,

aa

Trei 'sute de armaţi numără ceata,
Pedestrime aleasă. Fieșcare
Mergeă voiosşi de răsboiu gata;
Purtă ei cu sine de vânzare
Seceri, cuțite, foarfece, zale.

Și nu le lipsiă... numai parale.
Sosiră apoi în şireaguri groase

Lingurari cu securi în spate, .
Toţi bine îmbrăcaţi, cu barbe rase
Și la brâu având nişte bărzi late.
"Ce toate soiuri de lemne taie,
Armă prea bună şi de bătaie:.

* Povaţa lor şi vrednicul. jude
Eră Neagul, iubeţ de dreptate, |
Insă-acum numai de stânga aude

Și e cel mai bun meşter de covate...'
Vlad "Ţepeş, după ce-i vede pe toți trecând, le ţine următoarea cuvântare:

„Ascultaţi voi cioare

blestemate! :

Iată că v'am dat arme voinice
Precum

şi tot feliul de bucate.:

Insă, ca în zadar să nu vă pice
Para în gură zăcând voi pe spate,

Olaturi -vă voiu da, farine şi sate.
4 Duc

în loc de duce.

"148
E

„„lar de acă

k.

Ceilalţi din mândra Muntenie

i

înainte ca

ţăranii

|

Veţi fi socotiți și voi Țiganii
Daeă

veţi arătă hărnicie;

Numai cât trebue, lângă acele,
Să pliniţi şi alte porunci a mele.
„Intre

Bărbăteştiși între

Inimoasa

Este un loc care Spăteni se chiamă;
Acolo ţigănia: sdrenţoasă
_ Tăbărând va fi, şi luând seamă
De a face toate câte domnească

_ Măria

Mea

va să-i poruncească.

„Să ştiţi că Turcii acum în ţară
An intrat, că toate ard și prădează,
Pentru aceea fuga v'ar fi zadară,
Ci mai vârtos cu d-armă vitează. .

|
|

A s'apără e silit fieşicare
* Şi nici vă rămâne altă scăpare.
„Pentru aceasta, eu, ca
Al ţării și stăpân, v'am
Casă vă apăraţi—dacă
Când ar căută Turcii să

și un părinte
dat arme
aveţi minte—
-vă sfarme,

Căci, aflândei țigănia nearmată,
Ar putea-o prăpădi deodată... - Datu-v': am tot feliul de bucate:
Multe legumi, oară 15 şi poame,

Două mii de slănini afuinate,
Să 'nu răbdaţi în tabără foame,
Zer destul, lapte acru şi răchie

„Ca mai

|
„15 Oară:

dragi armele

să vă fie.

Lângă acestea, coşuri de făină

Pentru
păsări

mămăligă,

de

multe

sute:

curte : găini, rațe, etc.
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Să vă fie la prânz şi la cină;
Atâtea și de urdă putini umplute.
Dar

voi,

încărcând

toate

aceste,

Mergeţi fără a face mare veste.
„Imbrăcându-vă

în .arme

viteze,

Ce v'am dat, purcedeţi înainte,
lară nimene

să nu cuteze

v

|

A:

Rămâneă înapoi—de are minte—
Că

amintere

va trebui

Fiind împuşcat

să moară,

ca şi o cioară“.

Atunci într'o gură gloata zisă:

— Mulţumim

foarte Măriei Tale

De toate, iar mai vârtos de clisă:
Ian vie acum

„Și înceapă

de hăi cu cealmale

cu

I-om sătură

a noastră

țigănie

noi de bătălie!“

Apucând apoi Drăghici voroava:
— „Luminăte Doamne, în "Țara toată,
Zise, ştim că ţi-a. răsbătut slava
Şi nu este cineva
să poată

„Călcă porunca Măriei Tale,
Ba nici pe departe să te înşale.
'„„Dar:
să

ierți

Măria

Ta!

Se

.

-

zice

- Că ar fi de tâlhari căile pline
Noi n'am vrea să avem cu dânșii price,
Ci am trăi cu .toată lumea bine,
Să ne temem să nu ne sluțească:

Ori ucidă laia tâlhărească.
Rugăm

dară

pe

Măria

Ta

foarte,

Ca să ne dee pe drum vreo pază:
Ori oșteni ce n'au frică de moarte.

Sau haiduci
Și

dacă

Două

ar

cu groaznice
fi

obraze.

domnească. indurare,

sute ar ajunge,

ne

pare“.
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„+

Ă

Principului nu pără străină .

n

Această

cerere

țigănească,

" Căci—drept vorbind—eră de'sfat plină. Pentru aceasta, din garda domnească

Porunci călăreți să-i petreacă O sută până la Valea Seacă.
(După

Buciurul

Român.

laşi

1877, An.

|l pag.

19—39).

LECTURI AUXILIARE
INSEMNĂTATEA

ŞCOLII

“

ARDELENE

de.

|

-

:

I. BIANU:
Cultura naţională întreagă şi în special cea literară -este
'produsă din dispoziţiunile, din temperamentul, din tradițiunile

diri gusturile fiecărui popor. De
țională este absolut necesar să
pământul pe care îl locuește, în
lui instituţiuni
de cultură şi de

aceea cultura și literatura na:
se desvolte de însăși națiunea, în
mijlocul poporului, în propriile
învăţământ. Din culturile altor

popoare :se' poate luă direct sau indirect îndemn, se pot luă
nouă idei, modele literare și artistice de bun gust,—pe: cari
toate însă trebue să le sădească de la sine, să-le cultive
si

„stă

desvolte, acomodându-le după felul său propriu de a fi. Aci
caracterul: național al unei culturi.
„In şcoale străine pot învăță numai foarte puțini, numai acei

» cari. dispun

de

mijloace

mari;

grosul

națiunii, mulțimea,

nu,

poate urmă acest drum, ea nu se poate instrui şi cultivă
de
cât în ţara sa, în şcolile patriei. Dar înălțarea culturală
a

naţiunii,

desvoltarea

literaturii naţionale se poate

câţivă, ci de cei mulți, de cât mai mulţi.

face

nu

de:

o

Toate naţiunile culte au primit influenţe culturale
şi literare

dela altele, mai vechi în cultură; Romanii
dela Greci, popoa:
rele moderne ale Europei dela . Romani
Şi Greci, şi toate
unele dela altele: Francezii dela Germani
, Celţi Și Italieni;
Germani

i,

Să vedem

Italienii şi Englezii dela Francezi.
|
deci

care

a fost

ai

1 După:

„I. Bianu,

.

Momerite

propri a noastră lucrare

culturale.“

culturală

151

hi

şi literară, care, s'a făcut în ţară şi cu care s'au combinat influenţele străine; să vedem cum sta şi cum lucră şcoala românească, căci din ea a trebuit
să iasă miezul culturii noastre.
In Principate, pe când înfloriau școlile cele mari greceștiși,
pe când prin casele boiereşti învățau şi profesori francezi,

şcoala românească

eră redusă

la pridvoarele

bisericii, unde

nişte bieţi dăscălaşi învățau pe copii a cet Bucoavna şi Psaltirea,
cu care se sfârşiă toată învățătura. In unele case boie-

reşti se țineau asemenea dascăli românești pentru a da; copiilor învăţătură, care nu mergeă mai departe decât cetirea căr_ţilor bisericești şi a Letopisețelor.
|
Pe la mijlocul secolului trecut se ridică în Transilvania o,
mare şcoală naţională. O parte din Românii de acolo intră .
în atingere directă cu cultura, occidentală prin unirea lor religioasă

cu biserica

catolică.

Un

număr: însemnat

de tineri

ro-.

mâni sunt trimeşi să studieze la Roma. La, vederea grandioasei Cetăți Eterne, la vederea Columnei lui Traiăi și a monu-

"mentelor celui mai glorios trecut din istoria lumii, ei se renasc; tradițiunea despre originea romană a Românilor de-

vineîn ei fundamental conştiinţei naţionale şi această conștiință
devine

un mare

izvor

bogat 'de

idei, de

înălțare

puteri de luptă pentru a ridică iarăși neamul
Sloria lui cea' veche,

la

cultura

poare, ieșite din acelaș trunchiu.

pe

care

morală, de

românesc

dini

o au. celelalte

po”

|

Ideia naţională, astfel formată, a 'devenit puncțul de plecare, programul
unei mari activități culturale și literare,

care s'a încorporat în multe și mari lucrări asupra, istoriei
Românilor, şi asupra limbii române. Lupta de rasă. a devenit
tot mai puternică în contra

străinilor,

cari asupriau şi huliau

cu dispreţ pe Români.

|

"Această şcoală a căzut mai

tiniste, dar ea a produs
„Românilor,

cum „sunt

tâiziu: în greşala

scrieri monumentale

Cronica lui

Șincai,

exagerării la-

asupra istoriei

Istoria lui

Petru

Maior; ea a hotărît națiunea română întreagă să părăsească
scrierea cirilică slavă şi să adopte scrierea străbună latină, întrebuințată de toate popoarele culte ale Europei; ea -a pus
limba românească pe calea, de a se idesvoltă în spirit şi direcţiune
“romanică. Lucrarea acestei şcoli este o auroră; luminoasă şi
înveselitoare în desvoltarea culturală a Românilor,

- CARACTERIZARE GENERALA
Şcoala ardeleană îşi desvoltă activitatea sa pe două căi:
..
în şcoale şi în scrieri.
|

1. Incă dela primele lor legături cu catolicii, uniţii fură
încurajați
să deschidă diferite şcoale inferioare şi supe' rioare. Asemenea instituţii înfloriră întâiu în centrele Românilor uniţi, cu deosebire în Blaj. Mai târziuşi Românii neuniţi căutară să urmeze pe fraţii lor şi-şi îmbunătă" țiră şi înmulţiră şi ei şcoalele din Sibiu, Braşov, ş. a.

Din Transilvania trecură mai târziu în principate nume-

N

ep „TOŞi .profesori ardeleni, fie uniţi fie neuniţi, cari organi- zară şcoalele din Bucureşti, Iaşi, Craiova ş. a.
Prin aceste şcoale, adică prin generaţiile 'de elevi cari |
x

.

.

.

.

treceau prin ele, se răspândiau ideile şi teoriile şcoalei
ardelene.
|
a
Dar ele se 'răspândiau și prin multe scrieri.
II. Activitătea scriitorilor Ardeleni fu îndreptată mai

“ales. în două direcţiuni: spre sfudiul istoriei şi spre
studiul limbii. Prin scrierile lor istorice şi filologice,
ei
o.
nău
._.
.
vu
.
..
.
[ă
..
zulau să dovedeascău origin
ea latină a națiun
ii și limbii

» noastre, lucru pe care scriitorii străini, pe acele timpur
i,
îl contestau.

1

caută

Spre 'o mai

să purifice

deplină

limba.de

atingere

elementele

| depărteze scrierea culitere slavone.
LT In istorie, Școala ardeleană inau

a scopului

nelatine

gură un.n

lor,

şi să

ou metod
de: Cercetare, aproape neîntrebuinţat 'de
scrii
torii
noştri
de istorie de până atunci: cercetarea
bibliotecilor şi arhivelor, controlarea faptelor printrun
număr de izvoare
cât mai mare. Era, începutul
unei cercetări. serioase: şi

133

ştiinţifice, care trebuiă să influenţeze asupra. desvoltării
"de mai târziu a istoriografiei române. _ E adevărat că cronicarii întrebuinţașe şi ei diferiţi autori pentru evenimentele la cari nu participase; dar vedem puţină grijă în exactitatea citaţiunilor. Scriitorii din
. şcoala ardeleană ne spun exact izvoarele indicând titlurile operelor, pagina sau paragraful. Pe lângă aceasta,
ei nu se mărginesc a consultă scrieri istorice propriu
„zise, ci recurg la acte şi documente felurite.
Ceeace mai i deosebeşte pe scriitorii din şcoala ardeleană .
de cronicari, e faptul că ei în genere studiază istoria poporului român întreg, nu numai a unei -provincii româ-

neşti. Acest fapt dovedește în mod netăgăduit un progres
în cercetarea istorică, fiindcă el cerc consultarea unui
mare număr de izvoare şi o deosebită. pricepere în compunere, având a povesti evenimente mai complexe şi fiind

de multe ori nevoie de a, se stabili legătura între -evenimentele contemporane din mai multe provincii.
Dar ceeace mai ales caracterizează, pe scritorii ardeleni
în deosebire de scriitorii de până acum e că ei, cu deplină conştiinţă, nu fac ştiinţă pură, ci subordohează luptei
naţionale şi iubirei

de neam,

toată ştiinţa pe care

o -au;

ea este pentru dânşii un simplu mijloc de luptă. pentru a susține o. mare, ideie naţională: drepturile trecute ale,
neamului românesc.

.. Această dorinţă porniă dintr'o nevoie: Românul trebuiă

să apere ceeace vedea că este atacat. O sumă de scriitori
străini susțineau că Poporul

Român

nu e de origină latină,

ci este străin în propriile sale ţinuturi. In contra acestora,
Ardelenii pornesc lupta şi prin toate chipurile caută argumențe ca'să stabilească latinitatea neamului.
„De aceea ei studiară cu predilecţiune originile; ei cei
dintâiu luară în desbatere o serie de probleme de o importanță capitală

mentele

primitive

pentru

ştiinţa istorică:

cari au fost ele-

ale constituirii naţionalităţi

române?

în ce timp şi în ce mod, din aceste elemente. s'a închegat
noul Popor român? etc.
|
Ca să răspundă la asemenea. întrebări, ei Întemeiară
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o întreagă teorie, care

tindeă

puturilor istoriei. române.

să rezolve problemele

înce-

E

Venind Romanii cu puterea asupra Dacilor, i-au zdrobit|

„cu desăvârşire; unii au emigrat, alţii s'au sinucis, cei mai
mulţi au fost exterminați de armatele lui Traian. In
țara,

„rămasă pustie, se stabilesc coloniile cari vin: din Italia.
şi aduc aci limba latină, modul de traiu, cu un
cuvânt
întreaga viaţă romană. Când împrejurările silesc
pe împăraţi să nu mai poată apără provincia ce se numiă
Dacia
felix, atunci „se retrag legiunile, se. retrag negus
torii: cari
aveau legături cu armata; dar poporul
continuă a sta
pe

pământul

Daciei,

se adăposteşte

în munţi,

împăr

ţindu-se în grupe cu şefi ai lor, cari, după
ce trece epoca:
„năvălirilor barbare, se coboară la vale
şi constituesc Statele române.

4

Cei

trecuţi peste

grupul macedonean.

Dunăre

întemeiază

Astfel fiind, istoria Românilor

continuare a istoriei romane.

„Iată teoria şcoalei ardelene în istori
e.

acolo
este o

a
.

.

,
2. Această tendenţă se găseşte şi. în studii
le lor asupra
„ Jimbii. Şi aci nevoia de luptă este
:temeiul. Se pare chiar
că această problemă este mai greu de
rezolvit decât cea
A
/
istorică. Vestmântu

l în care se înfăţișă limba rom
ânească
pe atunci—alfabetul slav—on
cum şi marele număr de cuvinte slavone ce

se găsiau în limbă făceau
„Să pară a fi de partea adversari
lor noştri.
„ Cei cari negau latinitatea limbii
noastre

ca dreptatea

se întemeiau
pe aceste două fapte; ele treb
uiau să fie centrul preocu-pării ştiinţifice ale învăţaţilor
noştri.
„ 4) Astfel, mai întâiu, şcoala
ardeleană duce luptă pentru
_ introducerea alfabetului lati
n în locul celui slavon: Încer-

Sau făcut primele încercări
cu adevărat sistematice de
a
literele cirilice

se înlocui

cu
b) Pentru al doilea fapt ei cele latine.
stabiliră o teorie, pe care
O Susținură și o desvoltar
ă,

cele mai mici amănunte.

oloniştii! fiind romani

ca Şi pe cea istorică

până în:

fost limba latină A unii (Ati, iculimba şi gueeiăvorbită de ei!
de ci a
,

2

;

4

,

Si

-
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tină clasică, aşă cum o cunoaștem din autori; după alţii
(Petru Maior) limba latină vulgară. Cu timpul s'a corupt .
această limbă primitivă a poporului român: pe deoparte,
„ alterându-se sunetele; pe dealta, introducându-se cuvinte

streine,

Faţă cu această situaţie, datoria gramaticului, după ei,
"eră să fie purificarea limbii şi de sunetele şi de cuvintele
nelatine. De aceea s'a şi numit, teoria . şcolii ardelene, în
privinţa limbii, purism, iar scriitorii puriști.

III. Greşită de sigur după ideile noastre, — deoarece azi
ştiinţa limbii studiază și explică vorbirea aşă. cun &, iar
nu modifică, — teoria şcolii ardelene a avut de rezultat
încercări de a stabili principiile gramaticii române şi a)
studiă limba română în comparaţie cu cea latină.
Tot şcolii ardelene datorim răspândirea. cunoştinţelor
despre limba română printre străini. Tot ei datorim primele dicţionare, între. cari este marele Lexicon de Buda

(1825).

Școala ardeleană are însemnătate pentru literatura română şi din alte. puncte de vedere. Cu ea se nasc genuri
nouă. Se fac cărţi de logică, de pedagogie; Se-fac calen-

dare; se traduc opere

-cearcă

poeme

cu

literare din limbi străine; se în-

fond: istoric;—într'un cuvânt

se naște

o mișcare literară mult mai intensă, mai vie şi mai variată

decât fusese până acum.

LITERATURA NOUĂ

PRIMA PERIOADA 1821 — 1867.
Literatura română

foarte însemnată,

ia,

mergând

în secolul

alături

XIX,

cu

o

nilor în alte ramuri de activitate economică,
culturală.

desvoltare.

progresele Româ-.

|

politică

şi

a

In principate, pe lângă curentul grec se introduce încet,

încet, chiar în ultimii ani ai veacului trecut; un alt curent:
cel francez. El merge progresândy cu cât “înaintăm spre
mijlocul secolului.
Cu începutul secolului XIX se adaogă curentul cel nou
venit de peste munţi: curentul latinist al şcoalei ardelene.
In fine, unii din scriitori cunosc cevă,, din producefile
poporului şi se folosesc de ele.
Sub aceste influențe se desvoltă literatura română: în
prima jumătate a secolului XIX.
In

cele dintâiu

două

decenii:se. resimte

mai

ales influ-

ența grecească şi apoi cea franceză; Mai târziu încep: a|
se' simţi efectele curentului latinist. Iar pe:la sfârşitul :
acestei. perioade literatura poporană, începe. a fi răspân::
dită şi totodată se observă tendinţe critice în contra unoră.

din principiile şcoalei. latiniste.

pe
Ea

GEORGE
|

Născut în satul Avrig, lângă Olt
atrase, ca copil, băgarea

LAZAR

1779
— 1823
în Transilvania,

de seamă

a baronului

din părinţi ţărani, Lazăr

Brukental,

care

îl trimise

la

Cluj şi apoi la Viena, unde urmă ştiinţele fizico-matematice şi teologia. Obţinând titlul de doctor, se întoarse în ţară şi fu hirotonit arhidiacon și numit
ea
"profesor la- seminarul candidaţilor de
preoţi din Sibiu. Devenind vacant scau-

nul de episcop în Banat,
tlurile sale se
din

înfățişă

Carlovici
— de

atunci episcopiile

care

Lazăr. cu tila Mitropolitul
depindeau

române

pe

neunite din

Transilvania şi Ungaria
— dar, venind
“la auzul mitropolitului că Lazăr are
„idei

prea

liberale,

tivul că este prea

fu respins

pe :mo-

învățat pentru a

fi

episcop.

În urma acestei căderi, veni. inapoi
la. Sibiu, unde îşi

continuă

profesor şi predicator.

cariera de

Predicile

sale

erau foarte ascultate de poporeni
prin ele îşi stabili
reputaţiunea

şi
de

întruna

să

orator;
-spuie

dar permițându-şi

că Românii

au aceleaşi

drepturi

ca şi celelaite naţiuni ale Transilva-niei
— Ungurii şi Saşii— drepturi pe
cari . împăratul (nu voește:să le recu-

(de pe

George
e Academie
portretul i
i
Şcoli existau pe

noască,

Lazăr
pubi.
în Analele
pe 167).
i
atunci în Țara

-

fu

aspru

certat

de

episcopul

Moga şi atunci, în 1816, se hotări să
părăsească Transili vaniai
şi i să viei la
Bucureşti.
Românească, dar limba română eră lăsată

pe „a. al doile
doilea a plan.plan Ele se conduceau de o eforie, compus
ă din mitropolit şi
|
trei boieri din divanul domnesc,
între: cari eră şi Constantin Bălăcea
nu. La

161
acesta

se adresă

Lazăr

: zofice şi. matematice

cerându-i

să-i dea însărcinarea predării ştiinţelor filo-.

în limba română. Boierul

nu credea nici că limba ro-

“mână este aptă pentru învățături înalte, nici că propuitorul are destulă
" pricepere. Ca să-l încerce, îi zise să-i măsoare un loc pe care i-l mai măsurase un inginer german. Deşi m'aveă toate instrumentele necesare, Lazăr
reuşi să mulţumească pe boierul neîncrezător şi curând fu numit dascăl lă

Sfântu-Sava, unde-i se dete

o

mică încăpere pentru a-și începe cursul (1818)-

Lecţiunile lui nu putură fi un ce sistematic, pentrucă şcolarii veniţi să-l
asculte aveau cunoştinţe neegale şi nesuficiente; erau mai mult nişte conferinţe în cari se cuprindeau idei foarte felurite. Trebuia să-i înveţe gramatică,
geografie, aritmetică, desemn; apoi filozofia şi matematicile aplicate, mai ales |
topografia.
Lază: lucră în tihnă cu şcolarii săi, răspândind pe lângă cunoştinţele generale, şi iubirea” de patrie, care dete curând roade, căci, îndată ce Tudor:
„Vladimirescu ridică steagul luptei, toţi . școlarii săi se făcură partizani ai
“acestuia și propagatori ai ideii de emancipare de sub domnia fanariotă.
Evenimentele nenorocite ce urmară pentru Români după această mişcare, :
aduseră şi inchiderea școlii lui Lazăr, care — bolnav —tu nevoit să plece la
familia sa.
Murind după puţină vreme, fu îngropat în Avrig şi pe piatra mormântată
- un şcolar al său, Comitele Scarlat Rosetti, care vizită acele locuri, puse. să
sape următoarele - versuri: *
Precum
Aşă

Hristos pe Lazăr din morţi a înviat

tu România

maDela dânsul ne-au

rămas

din, somn

ai deşteptat.

EN

puţirie cărţi, pentrucă

activitatea sa de profesor.

nu-i lăsă timp Să lucreze scrieri mai. întinse. Mai toate manuscrisele ce ştim
cătau rămas dela el, s'au

pierdut.. Cunoaștem:

un abecedar

şi

o aritmetică,

precum şi două*discursuri, unul la ridicarea ca mitropolita lui Dionisie Lupu
şi altul la urcarea pe tron a lui Grigorie

„

STAREA

ROMÂNILOR LA

Ghica.

VENIREA

LUI LAZĂR IN” BUCUREȘTI.

„Petre Poenaru, în discursul său de recepţiune la Academiă Română din :872, reproduce

un articol al lui George" Lazăr

(Analele

Academiei

1872

IV

pag.

în paginele ce urmează:

Când
pământ
ghină,

115) pe

care-l transcriem

!

!

am venit într'acest ales şi de, Durânezeu binecuvântat
românesc, ca să seamăn grâul. cel curat. şi fără neam

aflat

într'acest

pământ

o

mulțime . de

totuş -nu mi-a - trebuit multă: osteneală de

mărăcini;

a-i puteă

curăți;

“căci toţi patrioţii cei. adevăraţi . dându-mi. 'ajutor,: am”.putut
" foarte: lesne semănă grăunţele. cele “adevărate: şi nenumărate

mii de flori străluciau pe holdele române. lată atunci și mulGh. Adamescu

|

-

o

.

|

1
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.

ţime

venit,

au

de lăcuste

căutând

încă până

ca semănăturile

a nu aduce doritele fructe să le strice. La aceasta nu puțin -

.

m'am fost mâhnit, nu atâta căci știam că lăcustele niciodată
vin fa să dea rod, ci să mănânce 'sudoarea şi osteneala. pă
mântului, cât mai vârtos, căci tare m'am încredințat că .unii

din neamul românesc sunt cu totul predaţi în limba grecească
şi mai bucuros zic „doamne milueşte-ne““ pe grecește decât
pe românește.
|
O! cum de bine au

știut Grecii

a se lingări

cătră Români,

cât i-au făcut chiar împrotivitori limbii românești.

Nu-i des-

şi
stricat

legi nouă

tul aceasta,

și legile

ci încă

le-au

'Țării

au făcut, ba şi năravurile Fanarioţilor s'au făcut de obşte
ca o datorie a le urmă Românii întru toate. Legile Țării şi
năravurile româneşti încet încet s'au părăsit; și de nu eră
Prea sfinţitul Mitropolit Dionisiu şi cu alţi aleși patrioţi, şii
școala aceasta românească cu totul o derăpănă,; ; şi de nu se
"trimeteă fii de ai Patriei la învățături în Austria, Germania
şi Francia rămâneam totdeauna cu via nelucrată, plină de

în ţară,

ştir şi bozii, pentrucă se încuibase atâtea nedreptăţi
cât

de

ar

fi

un

înviat

Mateiu-Vodă

un

Radu-Vodă,

şi

un

Ştefan-Vodă al Moldovei, să vadă legile şi năravurile Românilor de. acum, încă de s'ar uită şi'la portulşi modele de
.

acum, cu plâns şi cu amar s'ar rugă de Dumnezeu a-i tră:
mite în adâncimea pământului a nu mai vedeă nedreptatea a-

.

A

.

*

acesta ce se face.
Ah!

nepoți
Romani,

cu

mare

.

“

Ă
durere

luminaţi,
al cărora

a inimilor

cari. poartă
neam

simţesc

numele şi

oarecândl: eră

mii, eră cel mai iscusit, eră -cel mai

aceasta

sângele
cel mai

unii

stră:

strămoşilor
mărit

al lu-

înțelept înfrumusețat în-

„tru ştiinţe, cel mai mare în suflete patriocești: căci la Romani
"asemenea, eră îndemnul luminării neamului, precum a celor.
„de jos şi săraci așă și a celor de: sus şi bogaţi
Ba toți cu
un cuget erau lucrând?" pentru.bunul cele de obşte național;
dar noi, Românii de: acum, cari: suntem adevărați strănepoţi
ai Romanilor, avem în ochi o ceaţă, prin care nu putem ve-

deă. lumina. soarelui!

Au doară nu putem

aveă şi noi doctori

români ca să'ne. lumineze ochii din vrerea inimei,
1 Oarecând = odinioară,
Erau lucr==ân
lucra
d u,

iară nu din

>

.
înteres? Au nu putem
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|

!
şi noi filosofi ca să ne înveţe filo-

aveă

Toate putem a le dobândi,

sofia în limba română?

că şi noi

şi nouă ne-a dat Dumnezeu

suntem născuţi ca şi alte neamuri,

acele daruri. Cine poate zice că fiii Românilor nu. vor puteă;
învăță toate învăţăturile în limba patriei? Eu, văd acum ce pu-

au la învăţătură.
tere şi vrere fiii Românilor

.

1

VASILE CARLOVA
“1809-1881

Vasile Cârlova se socotește a fi Târgoviştean. A dobândit învăţătură greA fost ofiţer şi a murit
<ească și franțuzească, cum se obişnuiă pe acel timp.
Incurajat de Hetânăr.
foarte
versuri
scrie
a
început
A
ani.
22
de
în vârstă
i
"liade şi de Voinescu II, ofițer ca şi dânsul,
a publicat câteva din poeziile
-

N

*

+

Cârlova nu a putut să dea

!

sale.

.

.

adevărata'mă- -

"sură a talentului său: însă poeziile lui, 5—6 la număr, arată că în

adevăr

se

putea mult

mădăjdui dela dânsul. Ele produseră un mare
'entuziasm printre contimporani când apărură
“în „Curierul românesc“, ziarul lui Heliade.

Cu -deosebire au
asupra

„Ruinelor

fost. admirate:
Târgoviștei“

şi

|

elegia . .|;-..;
„Marşul

4

Oștirii“, scris cu ocazia înttințării miliției
„româneşti,
a
lată cu ce cuvinte

E
:

"scris asupra Târgoviștei:
„Dar nimeni ma simţit aceasta mai puternic.
și ma exprimat în cuvinte mai frumoase sim-_țirea sa, ca tine, Cârlova!. floarea poeziei»
-, june cu inimă de foc. Ca o cometă trecătoare,

Ir

o.

caracterizează Bălcescu

opera lui Cârlova, vorbind despre cele ce s'au

|.

i

"Vasile Cârfova
.

.
tu strălucişi

un

,
minut

peste

România uimită și încântată de “Vucirea ta. O moarte crudă te răp! fără vreme;
dar apucaşi a ne lăsă o lacrimă

fierbinte pentru

gloria trecută şi o scânteie

dătătoare de viaţă pentru viitor. Cântarea ta sublimă asupra tuinelor Târgoviştei pune

pecetea veşniciei

asupră-le

şi ni -le va păstră chiar când pustiirile

"anilor le vor șterge cu totul de pe pământ“.

,

4
RUINELE TÂRGOVIȘTEI
_

S'a publicat întâia oară în „Curierul

românesc“

în anul 1830..

Aa
a
O ziduri. întristate, o monument. slăvit!
In ce mărire

'naltă şi voi aţi strălucit,

Pă1 când un-soare dulce şi mult mai fericit
Işi xevărsă lumina p'acest pământ
„Dar. în sfârșit Saturnu, cum i s'au

robitl
dat de

sus

"in negura uitării îndată v'au supus.
Ce jale vă coprinde! Cum totul v'au pierit!
Sub. osândirea soartei de tot aţi înegrit!
Din slava strămoșească nimic nu v'au rămas,
" Orunde nu se vede nici urma unui pas;
Și 'n vreme ce odată orcare muritor.
Priviă la: voi cu râvnă, cu ochiu aţintitor,
Acum de spaimă multă se trage înapoi
Îndată ce privirea îi cade drept pe voi...
Dar însă, 'ziduri triste, aveţi un ce plăcut.
-Cânâ ochiul vă priveşte în. liniştit minut

De milă îl pătrundeți, de gânduri îl uimiţil..
Voi încă în ființă drept pildă ne slujiți
Cum cele :mai slăvite și cu temeiu de fier
* A omenirii fapte din fața lumii pier;

“Cum toate se răpune?2 ca urma îndărăt
Pe aripele vremii, de nu se mai ârăt;
Cum omul, cât să fie în toate săvârşit,
„Pe negândite: cade sau 'piere în sfârșit...
Eu unul, în „credihţă,: mai mult mă mulţumesc

„A voastră "dărâmate pe gânduri 'să privesc,
„ Decât zidire "naltă, decât palat frumos
Cu
” Și
"La
Așă

strălucire multă, dar fără
'ntocmai cum păstorul ce
adăpost aleargă când: vede
şi cu: acuma în'viscol de

un folos;
umblă pe
vijălii,
dureri,

„La voi spre uşurinţă cu triste viu păreri.

câmpii
-

|

"Nici muzelor cântare, nici milă, voiu din cer,
1 Particularitate dialectală muntenească.
.
1 Greşeală particulară unor oraşe din Muntenia.

7
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O patrie a plânge cu multă jale cer!
La, voi, la voi, nădejde eu am de ajutor,
_
„+.

Voi sunteţi de
Când sgomotul
Când noaptea
* Când omul de

In
Eu
'La
Și
A
“Mă

LL

Ca

cuvinte şi de idei izvor.
de ziuă înceată peste tot,
atmosfera întunecă de tot,
necazuri, de trude ostenit,

-

.:

liniştirea nopții se află adormit:.
nici atunci de gânduri odihnă neavând,
voi fără sfială viu singur, lăcrămând
de vederea voastră cea tristă insuflat,
noastră neagră soartă descoper ne'ncetat.
văd lângă mormântul al slavei strămoșești

“Şi simţ

o tânguire

de lucruri

omenești

Şi mi se pare încă .c'auz un jalnic glas,
> Zicând aceste vorbe: „Ce vail au mai-rămas,.
'

„Când
„Când

cea mai tare slavă ca umbra -au trecut,
duhul cel mai slobod cu dânsa au căzut!“

n...

Acest

.

|.

|.

...

.

trist glas,

,

1

|

.

.

.

ruinuri!!

.

.

pre

.

.

.. .... .. .. .

mine

m'au

cc...

....|

pătruns

Şi a huli viaţa în stare m'au adus.
Deci priimiţi, ruinuri! pân “-oiu vedeă pământ,
Să viu, spre. mângâiere, să plâng p'acest mormânt

“ Unde tiranul încă un pas n'a. cutezat,
Căci

la vederea

voastră

se

simte

”

spăimântat!

„Această poezie a fost făcută cu ocazia

înființării

publicat în „Curierul

1830;

românesc“

Dragii mei!

în anul

apoi

copii răsboinici,

miliției

|

a

ODA OȘTIRII ROMÂNE

„m

/

româneşti

în „Fooia”

în

anul

1830. Ea s'â

lui Bariț din Braşov

în 1848

ascultare “mumei daţi!

lată vremea, mic şi mare, armele să
Strigând toţi. c'o glăsuire:
: Spre a mumei fericire
S'alergăm de obşte, fraţi!

"'mbrățișaţi,”

Cerul vouă vă deschide un drum foarte lăudat,
Ca să mergeţi cu pas mare către slavă ne'ncetat.:
„1 Aceasta eră forme pluralului dela vorba ruină, formă neregulată, care a.
- şi dispărut,
”
,

Pi
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„

i

în minte,

+ Fie vouă dar

.

„Că. Europa. însăşi. simte
In ce cale aţi intrat.
Glasul patriei să sune în auzul tuturor,

sub - picior“

Strigând vouă. „,Lenevirea ruşinată
Toţi acum cu o strigare
”
Spre a voastră înălțare

|

.

d'ajutor.

“Să daţi mână

'Acea. armă. ruginită şi ascunsă

în “mormânt

Braţele să înfierbinte; iasă iârăș pe pământ.
Tinerimea. s'o 'ncunune
Ia
Cu izbânzi și fapte: bune;
“Pe ea facă jurământ!
Inaintea fie-cărui îndestul v'aţi
' umilit;
2 Indestul şi lenevireaîn somn greu v'au stăpânit;
Acea soartă fără milă
i
Sau de voie sau de silă
In sfârşit v'au slobozit. -

Ma

Priviţi slava de aproape; 'voi în urmă-i aţi călcat :
„ Şi pe fruntea fie-cărui raza ei au luminat;
Deci la arme daţi năvală
Și pe când ieșiţi
cu fală,.

a

Corbul. iată s'a 'nălţat!

- E1 sub aripă-i vă chiamă și vesteşte ca să ştiţi
Că
.

d'acuma înainte Nafie să vă numiţi;
„“ Deci d'acuma înainte
. -.
- Alergaţi cât mai fierbinte
Laudă să dobândiți.
t

Pe

această

.

4

.

cale, sfântă

”

înfruntaţi

Ă

”

orice

"Biruinţa pretutindeni să se ţie după 'voi
i Se ştie că semnul
când

şi el poezia
.

nevoi;

principatului Munţeniei eră un corb... Bălcescu,

aceasta,

a pus în loc: Vulturul,
*
a

publi-
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„a

po

ŞI strigaţi c'o glăsuire:
„Slavă, dragoste, unire,
„In veci fie lângă noi!“

,

Inainte-vă vrășmaşii să aplece fruntea lor,
Să-şi cunoască neputința, ca să. scape de omor;
Dar atunci,a voastră mână

Pe ei fie mai blajină,

,

|

Pându-le -Şi ajutor.
Vitejia şi răbdarea aici încă moştenesc;
Incă curge printre vine acel sânge strămoşesc
Ce la vreme se arată
Şi nu piere niciodată,
Ca un „dar dumnezeesc.

Pe câmpia
Până când

De
românească, tot tăcere până când?
de arme plină să nu sune: când şi când?.

“

Și pe 'ntinsa ei lăţime..

„Să

cu iuțime

iasă

nu

Cetele mereu

la rând?

Aici şcoala biruinții într'o vreme au stătut,
„Ale căriia ruine se văd încă vechi de mult;

Dar

|

“Acea

acum: fără zăbavă.

strămoşească slavă *

A: să vie în minut.

Glasul nostru strigând „Slavăt! pe: strămoșii au deșteptat,
Ale

cărora țărâne în morminte s'au
Ș'a lor umbre ?'n veci tăcute
Stau 'cât colo nevăzute

mişcat

+

Privind steagul înălţat,
mie!

-Ce privire dulce

îndrăsneață,

Tinerimea.

Mândră,
Uşor

steagul fâlfâe

în vânt;

şi slava iese iarăși din mormânt ;

„Armele lucesc

falnică,

calcă
4

măreață,

pe pământ.
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_ Lacrimă de bucurie! curgi, ah curgi neîncetat! |
Veacuri sunt de când ascunsă p'al meu sân tu n'ai picat.

Arma, iată că luceştel
- Slava, iată că zâmbeşte!
“Corbul, iată-l s'a "nălțat!

GEORGE ASACHI
1788—1869

.

+

„Născut la Herţa, fiu al unui preot invăţat, făci studii în Lemberg (1797- - 1804), unde învăţă filozofia şi ingineria. Se duse apoi la Viena (1805), unde
“ învăţă astronomia şi pictura, şi la Roma (1809), unde se ocupă cu literatura
- şi arheologia. Fiind la Roma, scrise versuri în italienește,
cari se. publicară
:

întro revistă, și fu admis
tate literară de acolo.

Intorcându-se
profesor la

într'o

socie-

.

în ţară (1813), fu numit

Academia

dela Mitropolie,

“unde ţinii, în vreme de cinci ani, un
curs pentru ingineri hotarnicişi la sfârşit
organiză

0 expoziţiune

cu lucrările eld-

vilor săi.
,
Sprijinit de Mihail Sturdza şi Venia-

min Costache, el puti să ţie piept dascălilor greci şi să păstreze cursurile
sale predate în limba românească; ba,
în 1820, îu trimis chiar în Ardeal să
găsească
rai
d

4]

„A

”

bândi

A

SA

profesori

un

rol

ÎI

seminerul

frunte

o

1

în

mișcarea:

După

ce se urcă pe tron Ioniţă Sandu

" Sturdza

(1822), Asachi fu trimis de noul

unde
Asaki

de

cuțturală a țării,
Domnitor

“George

pentru

dela Socola. Astfel deveni tovarășul de
muncă al Mitropolitului și curând do-

|

ca agent diplomatic la Viena,

stete cinci ani.

După

Ă

:

încheierea păcii dela Adriano-

"pol,el fu secretarul comisiunii pentru
„redactarea Regulamentului Organic şi, în această calitate,
se duse la Bucureşti şi mai târziu la Petersburg, astfel că lasă câtva timp la o
parte inte-:
resele şcoalei. Îndată însă ce s'a pus în aplicare Regulam
entul, a căutat să
organizeze cât 'mai bine instrucțiunea după
noua lege. :
.
In

1829 Asachi

înființă

cea

dintAiu

gazetă

în

Moldova:

„Albina Româ-

-

169

;

- a pregătit reprezentații de operă în tomâneşte,
| În timpul domniei lui Mihail Sturdza, el lucră

care

(1839),

nească“, Tot lui se datorește Conservatorul filarmonic din laşi

|
N
. Acadepentru întemeierea

miei Mihăilene (1835) şi pentru desvoltarea învățământului de toate gradele.

„refe“: În vreme de peste 40 de ani el ocupă funcțiunea de director sau
dări.
multe
mai
publică
timp
acest
în
şi
Moldova
din
şcoalelor
al
rendar“
noi.
de seamă, cari sunt preţioase documente pentru istoria instrucţiunii la

“După

1850 Asachi se retrase din postul său şi se ocupă cu literatura până

la moarte,
.“.
.
:.
Asachi a lăsat foarte multe scrieri. la'ă o listă de cele mai însemnate
Grama1838;
,
Geometrie
1837;
Cărţi didactice : Aritmetică, 1836; Algebra,
!
tica româno-latino, 1840; Lexiconde conversaţie, 1842.
Fiul
„ Piese de teatru: Lapeirus, dramă după Kotzebue, 1837; Norma, 1838;

„pierdut, dramă, 1839; Pedagogul, comedie după Kotzebue 1839; Mirtil şi
Hloe, 1830 ; Țiganii, 1856; Petru Rareş, dramă, 1863; Turnul Butului, dramă
' 1863; Vochiţa, dramă,

1863;

Elena

dramă,

Dragoş,

a

.

1863. .

Poezii : Poezii, 1836, 1854, 1863. Ed. nouă Văleni.1908; Fabule alese, 1836,
1844, 1862,.1896, Bibl. p. toţi; Pentru prosperitatea Patriei odă 1862; Vasile

|
|
Lupu, cânt secular, 1868,
Nuvele : Nuvele istorice ale. României (în
a
nește 1867.
Reviste și ziare : Albina

A
.
franţuzeşte)
|

1829—1850;

românească,

Idem
”

româ=
Ma

română,

1832;

1850;

Harpa

Icoana lumii, 1840; Spicuitorul, 1841; Arhiva Albinei, 1841; Gazeta de Moldavia, 1850—59; Patria, 1839; Adaos literar la „Monitorul Oficial“, 1861.
a
”
" Calendare: 1840—1867.
Relaţii despre istoria şcoalelor în Moldora : 1839,
*

*

1841,

-.

1858...

1845,

iii

+

e mai însemnat
Valoarea literarăa scrierilor sale este insă foarte mică. El
de dânsul V. A.
e
vorbeşt
înțeles
pentiu opera culturală ce a realizat. In acest
Asachi.
lui
statuei
area
inaugur
la
rostit
a
Urechia în discursul ce

epocă, o întreagă
„GQ. Asachi nu este un om; el personifică o intreagă
prima jumătate
din
vei
Moldo
naţiune. Istoria lui G. Asachi este însaşi istoria
NR
!
în secolul al XIX-lea... -

şi a școalei .ro„G. Asachi nu urmăriă unilateral numai propășirea limbii
|
le.“
naționa
mâne, el se preocupă de toţi factorii multipli ai culturii
provocă
Asachi
G.
limbii,
ea
cultivar
„Urmărind îmbunătăţirea şcoalei și
!
-.
numeroase creaţiuni de institute proprii a. înlesni: cultura naţională.
„Da,

ilustre bărbat

al naţiunii

române,

retras

mulți

ani

în

modesta

casă

fost uitat.
dela Copou, Națiunea în febrila agitaţiune a renaşterei te-a
generaţiuni,
noilor
faptelor
gul
vălmășa
în
„Da, uitat ai fost, o! G. Asachi
dar năţiunea şi-a reamintit

de tine de îndată

ce

seninul

se făci pe cerul po-

în cursul de
litic. Ea s'a întrebat: cine este acel om genial, care 'a pregătit
e au
întrebar
această
la
Şi
?
ă
naţional
jumătate de secol regenerarea noastră
te-.
ţară,
această
din
mici
şi
mari
şcoalele
i,
Moldove
văile
şi
răspuns munții

“meliile tuturor. instituţiunilor culturale

existente:

e G. Asachi.

.

.

170

-

„Vreţi să salutaţi pep marele restaurator al şcoalelor şi conducător al culturii naţionale în timp de 1/,.secol, voi generaţiuni tinere, care nu l-aţi cunoscut ? voiţi . să îngenunchiaţi

săi,

contimporanii

înaintea lui,.voi

cari. l-aţi

fost. uitat? Iată-ll bătrân, liniştit în durerea lui, cugetând la națiunea pentru
care a lucrat ca nimeni altul. In nemişcarea lui granitică el pare că încă zice
naţiunii ce a iubit: ştiam bine că eşti o naţiune plină de vitalitate, căci numai
€ i până în sfârşit nu uită pe cei cari au lucrat pentru
acele naţiuni trăesc, cari

,

dânsele“ „i

CATRĂ NEAMUL MOLDAVIEI
La restatornicirea Domnilor

pământeni

'

Această poezie

e scrisă

cu ocazia

urcării

pe

tron

a lui

Ioniță

Sandu

Sturdza

1822.

în

E

:

luată de pe ediţia de poezii a lui Asachi dela 1863.

Viers înalt de bucurie să răsune îimpregiur,
> Astăzi gemetul Moldovei în armonii se preface, *

Astăzi soarta îmblânzită ni urează cu ogur"Şi din cline seninoase se întoamă lină pace, :
Se întoarnă sânte drituri ce's odoare unui neam
Spre a cărora, domnire de mult ruzi noi inălțam.

7

Q puternică, furtună pe Moldov” au. fost împins.
Se plutească pe o mare de pericoli presurată
.
Şi poporul, fără cârmă, de mii tunete atins
Așteptă a sa sfărmare şi peire 'nfricoşată.
Obosite elemente mug și sun' azi mai încet,
Vântul stă, s'alină marea,de port ne-am apropiet.

Ni s'arată la vedere

un frumos

liman, vecin,

Favoritul zefir. suflă şi lucesc senine: stele ; Insă cursul'cela este de mii stânce încă plin

Și tresvie cere dreaptă. cu 'ndoite opintele,
Căci o.luntre sdruncinată, ce a scăpat din Ocean,
Dacă uită privegherea, va peri

chiar

în liman.

-

|

d

Pe M oldova când ferice eră n pace şi 'n răsboiu
Schiţi, Panoni, Sarmaţi şi Asia n'au putut nicicum s'o sfarme.
Prin a ei virtute gustă nemurire între noi:
Înțeleptul

Alexandru,

Ştefan

fulger . între

arme!

Dar pc a timpurilor aripi, fericiri şi măriri fug,:
i, Moldovo, neînvinsă puind patimile n giug..

"1,

m
Patrioţi! veniţi cu toţii lângă Tronul cel dorit
sfinte!
urile.
jurământ
Tărie
alui
Să "'ncheiem spre

"Dup'un curs de ani o sută ziua ceea au venit

i

i ani sroru iulie
5

In Mpizatibriţe îtari - e. Oirâisţie e

: “Îi mat ecat că. m

dani

Ori

7

tinara, soma. E
N

Titlul broşuri

pia e

„Cătră: neamul Moldaviei“ de G. Asachi, 1822

(de pe un exemplar din bibl. Academiei

Intru care fiul Patriei fi-va Domn

Române)

gal ei părinte.

Patria maică'n a ei floare au fost nouă ajutori,
Fericiţi de fii când astăzi vor fi ei cunoscători.

172
-

Auritele palaturi nalță turnuri cătră nor
Ş'a străbunilor mărire din surpări vor să răsară,
Necurmat va să reverse avuțiilor izvor:.
- Inflorire, fericire şi repaos preste. țeară,
Când ni-a fi temeiu şi cârmă sub un Domn bun. înţelept
Legea, Pâtria, Unirea şi un cuget bun şi drept.

BROASCA ȘI BOUL
Asachi a publicat un mare
Urmează aci una din. acestea.

Broasca mică

număr

de fabule, cele mai

cât un ou

multe traduse de pe La Fontaine.

Broasca atunci s'a mai umflat

A văzut păscând un bou :
Şi mirându-se: prea tare

Foarte așă. ..„.„câta crăpat,

De-o făptură atât de mare,
Cugetii c'ar fi noroc

Vra ca astă broască mică,

Ş'a: familiei lauda,: dacă
Ar putea să se prefacă

Din mic mare dobitoc!
„Deci d'ambiţie

s'aprinde.

Mereu s'urflă, se întinde.
Ș'apoi zice: „„Surioară,
Nw s ca boul, buneoară?,.«:
Dar aceasta i-a zis: bal.
Broăsca urmând

a se umflă,

Zis-a iar: la vezi, lelică?“
- „„Soro- și spun că ești tot

N
Pe mai mari cel mic
Tot

se umflă,

[s* agiungă,
se ridică, -

Făr' a-şi cere sfat la pungă.
Se aşează

la

Paris,

Unde, de nu este 'nchis,
Rolul joacă de baron
Fără bani, dar cu bun ton. -

„De mii planuri îngâmfat
„ Casa-și schimbă în palat.
* Sin princesă pe a sa damă,

Vrând apoi a mai întinde,

[mică | Creditorul pe a lui samă
— „Oare acuma lam agiuns?. “ Toate pân!
şi pe el vinde.
— Incă nu“ i s'a răspuns.
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|

1.
DEKEMBPIE

1820.

„ECTE AaBMHEh LOPE Lin AEUE
AHN dpaopi MIEPE A KBAEYE.
>>

PODPIBTATE DPHBHAETIATb IH . APEVEPE A ASH AL. ACAKE 10 AHKB TOPI
MA „AEHAPTAMENTBA DEH IKHHAOPĂ CTPbHHE vEPEFENUAPĂ AB'bubTU
HAOPH

MAMONAAE

A MoAAOBEzĂ wH

MBAAAPIO

E

ANAZENIE
4

POMA:
.

- TUNSPAT un N8BARKA a Eu.
„Albina românească“,

primul ziar din Moldova,

).
(de pe un exemplar din bibl. Academiei Române

1829.

UTA

INAINTE CUVÂNTARE LA „ALBINA ROMÂNEASCĂ“
,

a lui Asachi. Cel din! Primul ziar ce a apărut în Moldova a fost „Albina Românească“
fruntea acestei foi. »
" <âiu număr a ieşit a 1 lunie 1829. Urmează aci articolul din

Epoha,

„de mirare,
Dorul învățăturilor

că

numai

nu

şi. vrednice

însușite

în: care trăim, . poartă” semne

|
|
pe. lăcuitorii

.
înfrățeşte

acestei moralice avuţii prin care o
fericită, ci încă şi oamenii neasemăşi cu legile sunt insuflați tot de aa pofti unul altuia gradul deplinirei,
al măestriei. In zilele de acum ori-

unei țări întru câştigarea
nație sc face puternică şi
naţi cu' religia, cu limba
-ceeași simţire lăudată de
- moralice al învățăturii şi

care îmbunătăţire şi, aflare a vreunei naţii se trece în posesia

tutulor, spre folosul omenirii. De asemenea cugetări povăţuiţi,
se văd în Europa mulţi învăţaţi, cari subt umbrirea guvernului
si cu agiutoriul celor avuţi, unii lucrează în patria lor pen-.
tru sporul bunelor învățături; alții fără a se teme de os+eneli şi primejdii, petrec luciul. mării, călătoresc ţări necu“noscute, împărtășind pretutindeni razele moralului, al politicei şi al ştiinţelor. Prin asemenea mijloace în Egipt, în India,

în America,

varvariei, vedem
politiciându-se,

odinioară

carile

erau

întunecate

învăţându-se

fără a ne

negura

dreptelor
supunând. u-se

şi

“Oare putem noi privi la aceste bune urmate
noștri,

de

astăzi pre acei. sălbatici lăcuitori' domesticiţi

că numai

întristă

noastră

naţia

legi.

înaintea ochilor
în cea mai

mare parte este lipsită de aceste îmbunătăţiri şi înapoiată decât
toate neamurile Europei, şi decât multe altele ce lăcuesc pre
celelalte părţi ale pământului?
lipsa așezământurilor prin a
politiceşte, să ne putem face
toare ale familiei Europene,
atâtea veacuri se răsfrâng pe

In

asemenea

înapoiere,

Cine nu simte în țara noastră
căror lucrare, precum. suntem
şi moralicește, mădulari folosia căreia rază de învăţătură de
orizontul nostru?

dacă

astăzi

ne

povățuim

de

mai

multe cugetări, dacă voim a'urmă în lucrarea noastră. para:
-digmei aducătoare statului de folosuri şi de nume strălucit,

care revarsă îndestularea. asupra fieştecăruia, se: cuvine cu
îndoite pasuri şi sârguinţe a ne porni spre câştigarea în parte

a celor întârziete.
Precum. măestriile

:
îndeplinesc

lipsa

vârtuței, omului,
.

Ă
N

-

x

.

ase-

SE i-a
neneaşi noi, spre a puteă spori în scopul nostru, trebue a:ne
folosi de uneltele, ce spre aceasta s'au cunoscut şi se inărturisesc a fi cele mai nemerite. Dorinţa celor: ce de mult poftesc

" înființarea unui mijloc înlesnitoriu prin carile să poată naţia
noastră cunoaşte îmbunătățirile şi înaintările minții omenești,

precum şi cursul întâmplărilor lumii de carile tot omul atârnă astăzi, se plineşte prin publicaţia. acestei gazete, ce subt prea puternica: pavăză a împărăției Rosiei s'au privilegiat şi
prin agiutoriul.. evgheniştilor compatrioți s'au
mele binevoitorilor prenumeranţi, păstrate în

înființat. Nufilele acestea,

_wor fi cunoscute în Europa şi în toată lumea, politicită şi. trăitoare în istoria naţiei; iar nepoţii noştri, cari deplin-vor gustă:
rodul acestei bunătăţi, vor binecuvântă lătidatul lor - nume.

„Albina Românească“ astăzi întâiu vede lumina zileiși tinerele sale aripi le cearcă în ostenitoarea sa călătorie. Mii şi
„anii de flori cu feliurite văpsele şi mirezme impodobesc câm- pul, pe carile ea va: să- sboare, însă numai, acele flori îi vor fi
plăcute care aduc mană și vindecare; de însăşi a ei blândă fire

povăţuită, se va “feri. de cele ce subt amăgitoare frumuseţe
o
!
ascund farmec şi venin în sânul lor.
acele ce
dela
abate
va
se
" Asemenea şi redacția gazetei nu

privesc cătră îmbunătăţirea inimei şi a: minţei; dogmele sfinși legile -:
„tei noastre religii ortodoxe, sevasi către ocârmuire

_țărei, o vor povăţui: întru a sa lucrare; înştiințări adevărate,
_pre cât vor agiunge la cunoştinţa sa şi învățături folositoare
vor cuprinde filele sale.

ae

Fiind însă că tot lucrul la începutul său nu poate aveă în-

deplinătatea care se câştigă numai

prin o delungată pracsis, |

i la neagiun„drept aceasta şi pinevoitoriul cetitoriu va îngădu
ei întocmire a
spre
și
,
gazetă
această
în
surile ce pot întâmpină

redacţia pururea va priimi cu recunoştinţă înţeleptele îndreptări atât ale acelor din lăuntrul ţărei, cât.şi acelor străini,
.
ce, prin chipurile cuviincioase, -le vor împărtăși redacţiei.
”

1 Sevas, grecism : respect. . .

.
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PENTRU
In anul 1817 Asachi
" româneşti

date

de

ZIUA ANIVERSALĂ

a organizat într'o casă

persoane

din

societate.

A TEATRULUI

particulară în "laşi o serie

S'a jucat

» Asachi: „Mirtil şi Chloe“. Tinerilor actori, d-na Şubin
le adresează el poezia ce urmează,
ÎN

atuncio

piesă

de reprezentații

pastorală

scrisă

Intr'un timp de ofilire, pe când limba cea română,
„Din palaturi întărită? se vorbiă numai la stână,
Nobili, voi; de neam şi cuget, sfărâmând a sale fiere,
"Aţi vorbit întâiu c'aceia ce ni dau pâne şi miere;
Și'n idilu-acest vădit-aţi .c'a -lor.inimi nu sunt mute
La respect, la cunoștință,
la amor şi la virtute:
Pârga scenei naţionale cu drept vouă se cuvine,

Amintire să vă fie a juneţelor senine.

„Picătura,

Face

|

sa

2 Intărită : gonită,

deşi

mică,

ce

pe-o

râului o cale care după

stâncă

|

picurează,

ea urmează.

_ Lupta.dela Marienburg

|

de

şi prinţul Gr. Ghica, viitorul Domn,
.
E

|

7

as

IT

"LUPTA DELA MARIENBURG

|

Alexandru cel bun, care domni 32 de ani, dela 1401 până la 1433, a fost unul dintre cei”
mai însemnați Domnitori ai Moldovei. Intre alte fapte vestite ale acestui principe este şş
ajutorul
răsboiu

Acesta aveă acum
Ostaşii moldoveni

pe care îl dete regelui Poloniei Vladislav lagelon în anul! 1423.
cu Cavalerii teutoni, al căror centru eră cetatea Marienburg.

,
repurtară o strălucită victorie împotriva acestor vestiți răsboinici ai acelei epoce. .
Povestirea acestei lupte formează subiectul unei nuvele istorice a lui G. Asachi, din
care extragem pasagiile următoare. Reproducerea este făcută după „Calendarul pentru
.
'
E
i
|
Români“ laşi 1867.
Pentru a ilustră această povestire Asachi publică şi un tablou istoric care înfăţişează
| lupta. Proiectul tabloului este făcut de Asachi, iar desenul de pictorul polon Lesler. Litoîn străinătate,

grafia se datoreşte pictarului Baltazar Panaiteanu, iar execuţia s'a efectuat
Originalul de care ne-am servit se află în colecţia Academiei Române.

Marienburgui

aproape, de marea

se află aşezat

Baltică,

pe

malurile râpoase”a râului Nogat. Astă cetate eră pe atunci.
apărată de tării numeroase, zidită în .epoha când ordinul
strămută acolo rezidenţia sa. Cavalerii pe “atunci, foarte puternici, întrebuinţară .averi însemnate şi. aplicară frumuseţea

artelor întru împodobirea catedralei şi a palatului marelui ma- |
gistru. a cărora ruine încă şi astăzi înfăţoşează suvenire și
rămăşiţe măreţe.
ti,
au
îndemnat
pe .
ostășeş
erei
întreprind
al
şi
- Dorul gloriei
i.

.

..

A

pă

.

.

A

Pe

-

4

.

.

comandantul Moldovan a se încercă asupra Marienburgului..
Cuprins de acest proiect, au cerut şi au căpătat dela rege voia.

unei asemenea expediţii sumeţe care o întreprinse cu 400 din
ÎN
ai săi călareţi.
mlaştinele ce
printre
păşind
şi
nopţei
umbrele
Ajutora: de

, corp
acel
acoperiău pe deoparte apropierea de Marienburg
1e cavapichet
un
ucid
unde
soseşte ferit sub zidurile cetăţei

leri cari, apăraţi de a lor poziţie, crezându-se

ceau

noaptea

în somn

siguri, petre-

acufundaţi.

e Insă nu numai poziţia cea tare a Marienburgului, ziduril
pie”
inalte şi râpele cele adânci, de care eră cungiurată, sunt

dicile care se opuneau-la nemerirea întreprinderei Moldovenilor, -dar

şi puterea” cavalerilor,

făcute; încât

asaltatoriise

văd

cari

năvălise

strâmtoraţi

la auzul

larmei

a se îngriji: mai

puţin de atac decât de a lor apărare...

greu înzăuaţi,
Fără ă mai aşteptă lovitura acelor cavaleri
datina Datilor:
: Moldovenii începură a se 'retrage; însă după
cu dușmanul,
etat
neînc
harţă
luptându-se în a lor fugă făceau
lăsându-l a.se apropiă,

dar când Teutonii

Moldovenii se depărtau .răpede
Gh. Adamescu

a-i ajunge,
credeau

ca fulgerul.
12
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In mijlocul acestei lupte extraordinare,
tactica cavalerilor,

dovenii
punct

care înfruntă

şi care costă viața comendantului

sosiră la o pădure,ce

eră de mai

a întrunirei lor.: Cavalerii

întărtaţi,

toată

lor, Mol+

înainte -menită
văzându-se

de

zdrunci-

naţi de un număr așă mic de dușmani, cu cari se luptau întâiadată, se ademeniră de setea răsbunării şi fără a mai pre-

getă îi alungară până în pădure..

|

Agiungând aci, o ceată de Moldoveni, se pare a se dedi la
fugă dealungul pădurii, iar ceilalți descălecâna părăsesc caii

şi caută a lor mântuire în desimea copacilor.

N

Cavalerii ce aveau a răsbună moartea şefului lor, descălecară

„de asemenea, şi-i atacă.cu spada în mână.
La un semn dat Moldovenii se răspândesc prin pădure. Unii încep a răsturnă co"pacii de mai înainte curmaţi cari -abiă eră ţinuţi de trunchij
lor,şi cari în a lor cădere ciuntesc și sdrumegă un mâre
nu-

"măr de duşmani;
“unui

față,
corpul

turn;

atunci
de

alţii, de pe vârful pinilor, ca din înălțimea

descarcă

când

frunte

asupra, cavalerilor „săgeți

ei

ţintiau

al

Moldovenilor

nare, sc luptă om cu
şi desimele
crengilor
În mijlocul

vuetului

ce

îi lovesc

în

aerieni,

iar.

dușmanilor

înarmat

de

securi

zi

pum-

om cu Cavalerii, pe cari. armele grele
atârnate împiedecă a întrebuința lăn-

cile şi spadele cele lungi.
+

asupra

.

-

sălbatic,

„
urmat

din

căderea

arborilor,

şi a urletului fiarelor spăimântate, ambele partide
se luptau
într'un loc pe. cât de neîndemânatec pentru
unii pe atâta fa-

voritor pentru alţii,
In

cursul: acestei

|

lupte,

în

care

din

când

|
în

cavalerii mergeau înainte, o ceată de
Moldoveni,
pândă pe marginea pădurii, neaşteptat
dau busna

zervei însărcinate cu

paza

cailor,

când

o taie în bucăţi

mereu

aşezată la
asupra re-

şi

alungă
caii care. răspândindu-se fug spre
Marienburg. După, ce au
întrerupt astfel retragerea
duşmanilor, Moldovenii aleargă

“spre agiutoriul compatrioţilor. Cavalerii
încongiurați acum 'din
toate părţile, au priceput prea târziu
capcana în care au căzut
şii hdelung luptându-se bărbăteşte
ca niște 'disperați cearcă
a vinde scump viaţa lor, dar
în urmă, obosiţi de osteneală

şi sfărâmaţi de greutatea zalelor de fier, cu
care erau învăs-

cuh, mulţi cad vii în mâna

învingătorilor, iar ceilalți,

după

o

"179
" cumplită măcelărie, rămaseră morţi în
cailor în neorânduială fără cavaleri
au încunoștiințat pe marele. magistru
cirea care în ziua aceea cercă ordinul

pădure, şi numai vederea
înturnaţi la Marienburg,
Rosdorf despre nenoro.
teuton.

.

CUVÂNT LA ÎNFIINȚAREA ACADEMIEI MIHĂILENE
După punerea în aplicare a Regulamentului Organic, în fiecare principat s'a făcut câte

G. Asachi. 4
o legiuire specială pentru şcoale. In Muntenia a lucrat Petre Poenaru, în Moldova
în;
Intre ale schimbări ce se fac aci, este şi înfiinţarea unei şcoale superioare, destinată

“special ştiinţelor filozofice; aceasta este Academia ce se va numi Mihăileană, după numele.
Domnitorului Mihail Sturdza. Serbarea inaugurării s'a făcut
1835. După discursul Suveranului, Asachi rosti cuvântui din

în ziua de 18 Iunie a anului
care urmează aci principalele

pasaii.

In epoha cea mai înapoiată a statului Moldovei, deși învăluită de grele întâmplări, totuş nu eră neîngrijită creşterea,
tinerimei. Un Domn atât de înţelept şi urzitor a multor fo-

__lositoare

și lui Dumnezeu

. fost Alexandru-cel-Bun,

aşezământuri,

plăcute

mau pregetat

a

precum

statornici. şi

au, -

şcoale,

din.al căror sân au ieşit Mitropolitul Damian, care pentru a
sale rarc ştiinţe. au fost chemat la Constantinopol “le Patriarhul Ioan, şi după sfătuirea urmată la patriarchie, împuternicit
cu epistola 'sinodală, au mers la Florența împreună cu Mitropolitul Mitrofan, unde au figurarisit între teologii cei învătaţi. Domnul Vasile Î, la 1562, au întemeiat o gimnazie la.
“Cotnar, care

pe

eră

atunci

o politie

înpoporată,

au

aşezat

a-

"„colo o bibliotecă, au adus: învăţaţi, precum era filosoful Peu„tscher şi matematicul Reticus, încredinţându-le fiii de boieri
“pentru învăţătură, Vasile II, numit Lupul, au mai îndeplinit acest ram, întemeiând la 1640 în cuprinsul mânăstirei,
Trei-lerarchi, o gimnazie cu bibliotecă şi tipografie.
"Asemenea și din aceste şcoli au ieşit învățați, cu care ne
putem lăuda, precum: Mitropolitul - Dosoftei, Eclesiastic cuvios

şi

Poeta

bisericesc,

Vorn..

Costin

Miron,

istoriograful

Moldovei, Logof. Evstratie, legist insemnat, şi vrednicul Mi„tropolit P. Movilă, fratele Domnului ocârmuitor, a căruia
Ştiinţe temeinice şi sfânt caracter eră în stare a înaîntă și
a îndeplini invăţăturile naţionale, dar nevoit de. învăluirile

politice a-și părăsi patria, el şi-au aflat în Rusia strălucit adăpost.

Chievul,

mărturisind. cunoştinţa

şi meritul,

V'au ales

.

180.

de

al

coi

şi de

său

Mitropolit;
Moscova,

academiile

sunt

lui

de

Novogorod,

datoare:

cu

a lor

de

Cerm-

urzire,

precum

şi aceea întâia seminarie în Rusia, care au întemeiat-o la
Chier,
Ma
|
In cât ţara aceasta se ocârmuiă de Domni pământeni, şcoa“lele

naţionale

urmă

cu

schimbătoare

ţatul Domn Dimitrie Cantemir,
între celc clasice.

soartă

până

la

învă-

a cărui. scrieri se pot numără
DR
.

Dar agiungând cârma guvernului în mâni străine, apoi o
sistcmă vătămătoare întru toate -s'au rădăcinat, aşezămân-

turi

de

ştiinţele

învățătură: de- pământeni

întemeiate

și meșteşugurile

uitărei;

s'au

dat

s'au

desfiinţat;

singura

limbă

eli-

"nească eră. menită a deplin! toată educaţia, în cât cu învăţătura naţională au pierit patriotismul, nouă moravuri şi de-

prinderi s'au introdus cu dialecțul străinilor, rămânând limba
maicii părăsită între săteni, şi puţin lipsiă a fi locuitorii acestei țări împărţiţi. în două deosebite naţiuni.

* Când pe rotunzimea pământului înfloreă civilizaţia, ale sale
raze cu anevoe răsbăteă asupra acestui orizon; de suflarea unor

agere furtune se stârpise ramul Dafinului național şi asupra
Moldovei înzestrată cu nenumărate odoare a naturii, plutiă

o negură

care înveliă de întristare

moasă ţară:

a

In mijlocul

unor

du-vă în inimă
-V.

vrocordat

asemenea

aţi

fru-

|

împregiurări,

la

Epitropia

şcoălelor,

P. S. -nostru archipăstor

singur mijloc

această

|
pronia

aprinzân-

sf. scântee a ştiinţelor, au hărăzit nouă

de mădular

“triotismul

şi de orbire

cercat

reformarea

de .mântuire

P.I.

râvna

şi D. Vornicului

şi

pa-

C.. Ma-

învățăturilor „publice: ca

morală,

jei politice, ce s'au hărăzit Moldovei
puternicii monarhi, au răsărit pentru
Drept aceea, la 1828, ridicându-se

nazia Vasiliană,

când cu

I. V. aţi întemeiat

şi cu îmbunătăţirea

un

fiin-

de îndatoritorii și prea
ei o nouă epohă.
|
din ale ei surpări gim-

în ea

sisteme

de

învăt

4

tură potrivite: cu acele care astăzi se numără
pe la naţiile
megieşite, adică a învăţă ştiinţele în limba
patriei, în cepând -

ela cele elementare până 'la: încheerea clasu
rilor umanioare.
ipsa cărţilor de paradosire şi înmiite
îngreunări n'au curm
] at
sporul acestui plan; îndemnat şi pov
ăţuit
de înțelepciunea I.
V., personalul profesoral îl urmă cu
statornicie, încât. după
7

181
s'au crescut
un curs de învățătură de 7 ani acei tineri cari
ic urmând
statorn
cu cheltueala şcoalei la institutul gimnazial,
ic au să“studiile acum. la încheerea trecutului anului şcolast
aritmetica,
vârşit filologia, limba latină, geografia, hronologia,
ogia ŞI:
catechism, istoria biblică, retorica, poezia şi arheol
ia,
filozof
ascultă
au agiuns în stare de a puteă
de . Pentru acest scopos se întemeiază astăzi un așezământ
lumină
ă
dreapt
rilor
dorito
învățături care va revărsă asupra
vor fi mar'In, această academie avem încredere că părinţii
va adăpă
îi
tori de sporul şi îmbunătăţirea fiilor, biserica
ă folosi:
cu ale. sale sfinte învățături şi societatea va câştig

ânt
toare mădulare, ea este singurul scopos 'a acestui asezăm
în
obi
îinpod
va
se
V.
I.
de
nțat.
„carele-i dat, pregătit. şi înfii

memoria și
veci cu numele.de Academia Mihăileană, întru
știnței
recuno
al
"slava strălucitului ei urzitor. și drept 'semn

ce vă este datoare

patria.

-

-

2
a

PANN:

0Ep

ANTON

„1794— 1854
1

Român

dekorigine

prin

tată! său,

Anton Pann

s'a născut

în Bulgaria.

Pe

la

1806, izbucnind răsboiul ruso-turi, familia lui se duse în
Basarabia! căutând
o soartă mai bună sub stăpânirea Ruşilor ; dar, după ce
doi fraţi ai lui, luaţi
_ în. armata rusească, pieriră în luptă, fugicu mamă-s
a în România şi ajunseră
”
“în Bucureşti.
... ....
Aci Pann intră paracliser la biserica Olari,
apoi cântăreţ la o altă biserică și în acelaş
timp urmă şi ia şcoala de cântări şi la tipo1 grafia lui Petre Efesiu, vestit profesor de mu-

|zică bisericească! în' București. Mai târziu deveni director

al acestei

tipografii şi se ocupă

„ Cu naţionalizarea cântărilor eclesiastice şi cu
răspândirea artei muzicale în țară.
După ce funcţionă ca dascăl: domnesc la
seminarul din Râmnicu-VAlcii, se întoarse în
București, unde fu numit profesor de muzică
vocală ai şcoalelor naţionale, fiind şi cântăre
ţ
pe la biserici. La 1842 i se dete însărcinarea

de profesor de muzică la seminarul
pitală şi se ocupă

Anton Pann
„(de pe un portret desemnat de d.
Barbu Delavrancea şi publicat
în
„Revista Nouă“)

' Pentrucă scriă mult şi voia

fundă

o tipogratie,

în care

din Ca-,

această în-

datorire nouă, dând la lumină o. interesantă
lucrare „Basul teoretic şi practic al muzicei .
„bisericeşti sau gramatica melodică,“ scrisă în
” formă catichetică pentru uzul şcoalelor. (Buc.
18.45).
- E
să -şi răspândească mai cu înlesnire lucrările,

se tipăriră în curs

de vre-o

opere atât ale lui cât şi ale altora.

Muri de tifos şi fă înmormântat
în curtea

şi se urmează

zece

ani

o sumă:

de

bisericii Lucaci.

|
fa
|. Scrierile sale, începând cu
Axio
n
ul
din 1819
*1821, sunt
: foarte numeroase

foarte niult cu

şi cu Cântările

regul
at
€

aproape

de stea din

in tot anul.
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Dela

el scoate

1821

tra-

dearândul;

ani aproape

în unsprezece

calendare

şcoala mo- |
„Noul Erotocrit“ (Sibiu 18.37) şi Câristoitie sau

duce din grecește

lă pentru
4)şte opere bisericeşti sau de muzică orienta
; tipăre
ralului“ (Buc. 183
ca „Noul
riu,
semina
din
r
elevilo
a
şi
i
biseric
la
trebuinţa cântăreților de pe
i“, (Buc.

ueala Sfintei Leturgi
doxastar“ (Buc...), „Irmologhion“, (Buc. 1846) „Rând

a

a

-

o

1847) ş.a.

importanţă—
— şi alte lucrări şi prelucrări de mai puţină
- Toate acestea
special eleîn
şi
cât
genere
deşi au adus un real serviciu atât cititorilor în
nu forri,
versu
îri
său
entul
testam
în
vilor, de cari vorbeşte cu mult drag

să aibă una

AA AAMDOCR

din pa-

Anton Pann : cultural şi folkoristic.
Heliade a răspândit

fATpiia

de pedantismul
introduce

în

|
;

|

o
E — Cre 0—
PI a
, RBESRSMI,
n

.

E

“bind în limba curat românească, fără a
se

TinIpiTse

A. an.

tot astiel Anton Pann,. luând idei ale
poporului sau dând idei analoage, vorse fi influențat

049%

e

gu-

stul'de citire în pătura ridicată a so-.
cietăţii româneşti şi a produs o mişcare intelectuală îndemnând pe toată .
lumea să se instruească și să scrie,

cepuse-:a

AOalusazi

a0oTes ic. xc.-

- ginile cele mai interesante. - ,
Două sunt punctele de vedere din.
cari trebue să judecăm activitatea lui
După cum

CD RANTZ
ta

me

|

ne convingem că, în istoria literaturii
noastre, el trebue

pi

NE

despre cari, ar fi putut zice în genere:
De prin lume adunate
„Şi la lume iarăş date,

i

”

!

DaPEE

Jese sau inspirate de la popor, acelea:
*

-

aa

mează titlul de glorie a lui Anton Pann.
Dacă cercetăm însă scrierile lui cu-

rinerpagia cae
„1846,

Su

e

ce în-

Cântece de stea-de A, Pann 1846

sa,

(de pe un exemplar din biblioteca

vremea

captivează poporaţiunea săracă.din ca- . ..
pitală şi din provincii şi necesitatea de

.. Academiei Române)
e

vălii şi de prin mahalale să petreacă orele

libere descifrâ

de prin prăa citi spre a pricepe cărțile Pann sileşte pe nenumărați băieţi
nd buchile — mai
Sinceritatea și naturalul expretârziu literile — din tipăriturile acestui scriitor.
dă

siunii sale,

uşurinţa versurilor

au făcut

cevă din al lor, că le scrie un amic

pe „cititorii

săi să crează

că le

sau că scriu ei înşişi. De aceea au. avut

(Buc.
* "mult efect satire ca „Indreptătorul bețivilor“
a.
ş.
1852)
(Buc.
beţiei“
(Buc. 1851) „Triumful
— 50
" Generaţiunea boierească de pe la 1849

1832) „Cântătorul

beției.

primi şi ea cu încetul influența

“ (Buc. 1851—52), apoi
lui Pann, şi culegerea de poezii „Spitalul amorului
cărţile ei favorite.
deveniră
a.
ş.
1847)
(Buc.
1847*
dela
„Memoriul focului, mare
Noua. şi repedea

prefacere

neapărat a dat la o parte pe
căutăm

broşurile

lui prăfuite,

în viața noastră,

Pann,

l-a

dat

pentrucă sunt

în cultura şi modul

uitării.

Aciim

importante

însă

de a gândi,

trebue

din a! doilea

să

punct

.

184
de vedere.

In ele *găsim

comori ale spiritului poporan,

găsim lucrarea enormă

a unui folklorist român, care a făcut pentru alte ramuri ale literaturii pPOporane ceeace a făcut Alecsandri pentru poezie..
o
E
Afarăde

„Cântecele

de stea“, apărute

în nenumărate

ediţiuni. lucrările

de

căpetenie ale lui Pann sunt: „Fabule
— “„O şezătoare la țară“ — „Năzdrăvăniile lui Nastratin-Hogea“— „Povestea vorbei“.
.
lată cum caracterizează „Teodorescu G. Dem. însemnătatea
operei lui

a

luă glumele

Ia

lui .Nasr-Eddin

.
Hogea

blică în versuri, sub titlul de Năsdrăvăniile lui. Nastratin
Hogea.

limba sârbă

şi bulgară,

cum

şi cântecele

şi le. pu-

Cunoscând

poporane ale acestor națiuni vecine,

'el se ştii folosi de dânsele în poeziile sale, cari s'au cântat
atâta timp şi se

mai cântă şi astăzi. Prin urmare tot ce a ieşit din “pana
lui Anton Pann nu
se datorește numai propriei sale imaginări. Dar,
în acelaș timp, trebue să
recunoaştem .că, mai pre sus de toate, fu inzestrat
cu un puternic şi un

deosebit talent de a:se inspiră din geniul poporului cu
care trăise și pe care-i

Studiase

cu atâta

iubire.

Pretutindeni în scrierile lui, chiar şi în cele
dela
alții copiate, a ştiut să introducă frumuseţile unei proprii
creaţiuni, ş'acel foc,
ş'acele

glume pe care
— cu toată lunga-ne amorţire de sub fanarioți
— le întâlniă vii nevătămate la țăranul român, sub
coliba din Basarabia ca și pe
vetrele

din Ilfov, în munţii Olteniei
lui produseră o adâncă mișcare în
întrecute și Ic citi cu atâta nesaţiu,
şi sub influența acestor simțiminte,
„Daca

pus

și'aci

cevă

dintral

ca şi în țara Ardealului. De -aceea cărţile
spirite ; d'aceca publicul le cumpără pe
cerându-le mereu. Cu astfel de înclinări
culese proverbele din „Povestea Vorbei“.

său,

acel

ceva

ma

fost,

decât priceperea de a:le aşeză astfel încât unul
să decurgă

„să

se întemeieze

pe câte o istorioară,

ce mai

totdeauna

de

bună

seamă,

dintraltul

sau

le însoţeşte.

„Merit mare pentru un biet dascăl „dascăl de
muzichie“, care oţelit de aprigul despotism sub care se născuse, incercă
să vedească meritul ţăranului
şi ale lui moșteniri frumoase; căci până
atunci nimeni, absolut nimeni nu

"se gândise

că Românul

are

o poezie

şi o proză,

nescrise, dar bine păstrate
în a lui memorie; nimeni nu se desfătase
de răpitoarele-i' basme şi de salobiile-i ghicitori, spuse

în „şezătorile dela ţară“, unde caierul
de lână păreă
că se toarce singur, unde bătrânii țineau
şcoala de 'bune învățături şi po- vesteau faptele trecutului, tradițiunile
neamului, Anton Pann fu cel dintâiu
care ne dete o colecţiune de proverbe,
cărți de imnuri religioase, basme şi
poveşti versificate, ghicitori, poezii
“poporane şi descrieri de
muncă
n

atât

de

şi toată laudae,

frumoa

moravuri.

O
să şi d€ neobosită merită din parte-ne tot
respe
ctul
.
.
.
DR
„A

3 are
Mee e

ai

turcească,

pm

.

„Familiar cu limba

a

A. Pann: .

ap

E

POVESTEA

VORBEI

Prima ediţiune
proverbe şi de anecdote. versificate.
„Povestea vorbei“ e o adunare de
în Colecţia Minerva şi
ediţiuni
(Alte
tomuri.
e:3
cuprind
a apărut în 1847, Ediţia din 1852—53
e îa cari se raportă;
sunt grupate după ideile general
Biblioteca pentru toți). Proverbele
ideia generală a
ă sau iai multe în legătură cu
anecdot
o
ă
urmeaz
grupă
fiecare
după
minciuni»
despre
vorbire,
despre
ni* ; găsim apoi:
grupei. Incepe cu „cusururi sau urâciu
cu anecdota
e din capitolul relativ la beţie,
aciţpart
ă
Urmeaz
a.
ş.
rele,
i
despre năravur
tatea povestirilor

respectivă

Se va vedeă că Pann

redă toată naivitatea şi uneori şi triviali

e

poporane.

" DESPRE -BEȚIE ,
ori.
Cine bea în cinste ori în dator se îmbată de două

n.
Vinul îl bei de bun şi el te face nebu
.
tine.
Tu îl bei pe dânsul şi el te bea pe
Tu îl bagi în maţe şi el iese în faţă.

Cât să-i dai ocol, tot te dă de gol.

Mergi pe cărare linăşi dai drept în tină.
ce.
'mbra
se
să
ce
cu
- Vinul, ţuica cui îi place n'are
n'are. lume
în
bun.
nume
Cine bea pân. la 'mbătare
cap.
din
ochii
Decât să-ţi iasă nume rău mai bine

*

POVESTEA VORBEI

.

-

ar
Un grec oarecare din sate plug
ar
Plecă şi se duse cu al său măg
Până la o rudă ce-i eră cumnat
Și aveă șederea departe Valt sat.

Cumnatu-său care prea mult îl iubiă

Şi-n casă
”

[1
Și
Cu
Și

văzându-l

odată

abiă,

priimi vesel, cum i s'a căzut
seara la cină cu el a şezut,
vorbe cu glume tot s'a îndemnat
s'a 'mbătat.
a dat cu paharul pân'ce

Culcându-se. astfel. şi dormind

cevă;.

urlă.
A doua zi capul grozav îi
întâiu
Ii păreă mai mare de' cum eră
tâiu.
căpă
Şi-l trăgeă să-l puie. iar pe
treceă,
Il puneă şi geaba oricum nu-i
eă..
Ii atârnă, par'că locul nu-i plăc

|
|

-

r
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„Necăjit se scoală greaţa a-şi scuipă,.
Vrând şi dobitocul a și-l adăpă:
Şi dacă se duse în sat la cişmeă
Fluera din buze silindu-l să bea.
Dobitocul însă, dacă a băut,

|

.
i

" Iși ardică capul 'şi-n loc a: stătut.

Ca

o picătură

Zise

(clătind

să "'nghiță

capul):

Tu mai multă minte

„hai,

Ray m -

Deci văzând ţăranul pe al său catâr
Că "la. fluerarea-i nu duce hatâr
Şi de îmbiere n'are nici habar
măcar,

dobitoc,

decât mine

hai!

ai!

De făceam aseară ca tine şi eu,
Nu eră să-mi fie astăzi aşă greu“.

CUIUL LUI NASTRATIN

.

”

Sub titul de „Năzdrăvăniile lui Nastratin-Hoge
a“, ni se povestesc în versuri o sumă de
snoave cari circulă prin literaturile diterite
lor popoare, atribuite aci unui personagiu,
aci
ialtuia. El le pune toate seama lui Nasredi
n (Nastratin) care a fost un învăţat pe vremea
lui
Tamerlan, dar a căpătat în gura poporului
caracterul bufon. Urmează aci una din
acele
poveşti. Ea este o explicaţie a proverbului
„Cuiul iui “Nastratin“; e aceeaş anecdotă
care
formeaz
Alte

ă subiectul piesei lui Alecsandri
: „Arvinte 'şi Pepelea“.
ediţiuni în Colecţia Minerva şi Bibliot
eca pentru toți.

Nastratin

Hogea

Aci se 'mbogăţiă

adesea,

după

cele

ce

Prima ediţiea apărut în 1853.
-

făceă,

'ndată şi aci iar sărăcia.

Astfel dar el odată, sărac după. cum
eră,
Neavând de cheltueală nici măcar
chioară pară,
Se tot socoti în sine cum ar face
vr'un mijloc

Prin vreo

năzdrăvănie

să dea

iar peste noroc.

Și aşă vine îndată la nevasta: sa zicând:

— „Dragă!

iată îţi dau în ştire ceeace am
pus de gând.
„Eu zic ca să vindem casa şi să
luăm cevă bani
„Dec
ât

să

umblăm

în: vreme

flămânzind

totşi golani“.
— Vai de mine! ea îi zise, apoi
unde
să
şedem?
Vrei să rămânem pe drumuri
şi parale să avem?“
—- „Ba
„Numai

nul “Hogea îi răspunse, voi
opri din loc cevaş
pe cât să ne facem un
cât: de.mic bordeiaş',
+
e

187
ri nevrând.
Nevasta în contra se puse, în fel de chipu
'
.

d.
EI iar altele îi zise şi s'o vânză tot cerân

In cel de pe.urmă el cua o mângâiă * -,

ea.
O înduplecă prea lesne ca să 'voiască şi
N

bogat,
Deci ştiind el aci 'n satu-i pe oarecare
|
at
alerg
a
l
Fără să mai zăboveascăila dânsu
d.
cerân
uşor
prea
i s'o cumpere-i propuse, un preţ.
atât
mic
Bogatul văzând” că cere pe dânsa preț

Ca s'o ia cu toată voia fu gata numai decât
Şi deși lui într'atâta ieftină i s'a părut

ce a cerut.
Dar tot dori.să-i mai lase din preţul
ţineă,
nu-l
ele
capet
Hogea îi mai scăzh preţul,
bine
îi
veniă,
Că jr pe cât să o vânză, lui tot
dar îţi spuiu
preţ;
„Şi către bogatul zise —,Las p'a cest
cuiu,
„Că în peretele casei voiu să bat şi eu un
ască al meu
„Care cuiu pe totdeauna să se nume
i singur eu,
numa
decât
ngă
„Ş'alt de el să nu s'ati

-.

-

n şi eu să zic
„C'un cuvânt, numai pe: dânsul că-s stăpâ
nimic“.
„Și încolo să n'am voie să mă ating de
Bogatul văzând că casa chilipir o cumpără,

|

u se apără,
Nu se.gândi mai departe deşi întâi
vânză.în alt fel,
o
să
vrea
nu
Dar văzând că Hogea
un cuiu și el?
aibă
să
Zise 'n sine: — „Ce-o să fie

Şi lăsându-se în voia-i îndată O cumpără
Cu contract cu întărireşi banii îi numără.

,

s'a învoit,
Bătu şi Hogea 'n perete un cuiu cum
s'a numit.
Care şi în zapis, cuiul lui Nastratin
,

ărător
Mutânduise dar în'casă bogatul cump
se dator.
Ca să păstreze şi cuiul' Hogei răma

+

dormiau, s'a sculat
Așă Hogea într'o noapte când toți
Și la casa cea

vândută

îndată. a alergat,

_.
deschiză mai curând -Strigând şi bătând în uşe: să-i este? întrebând,
Și bogatul din năuntru:—,Cine
vrei?“ l-a între

Hogea: „Eu

»— „Voiu

sunt“,

să-mi văz

îi răspunse.— „Dar

cuiul, răspunse,

ce

bat:

de l-aţi întrebuințat“,
:

188

_

,

Se 'sculă 'ngrabă-i deschise, Hogea se uită zicând: |
„Te văzui ast'noapte'n' visu-mi cevă de cuiu atârnând,
„Dar vă culcaţi; nu-i nimica, cum văd, visul m'a 'nşelat,
„Ci păziţi ca nu vr'odată să iasă adevărat“. -

Cumpărătorul de

casă:—,,Cine- este? a 'ntrebat.

— Eu sunt! eul Nastratin|“ Hogea către dânsul a strigat.
— „Dar ce vrei? l-a *'ntrebat iară. Răspunse el:—,,Voiu -

i

|

i

i

„(să-mi

puiu

>„Chiulaful ce-l port eu ziua acilea într'al meu cuiu,
„„Că?'n bordeiul meu nu este nici un cuiu unde să
bat

„„Și nu voiu să-mi văd chiulaful a sta pe jos aruncat“
.
Cumpărătorul de casă îi zise:—,,Apoi ce fel,

„Tot aşa o să-mi vii noaptea?“ —,,Vezi bine, răspunse
»„N'avem

condiţia. asta

să fiu stăpân

pe

el,

al meu?

„O să viu ziua și noaptea şi oricând voiu. voi eu“.

—- „sCare

»Mi-am

va să zică dară,

dobândit

cumpărătorul

eu beleaua

a zis,

N

cu tihe cu forme'n

— „Nici o beleă, zise Hogea, ce te supără
un cuiu?„ŞI .că vin câte odată cevă de dânsul să
puiu?“
i

scris,

Altădată veni Hogea o frânghie n mâni
având
Și 'ncepă de cuiu:'s'o lege către «ai casei
zicând:
— „Azi nevasta spală „rufe şi viu frângh
ia
s'o 'ntinz
„Din cuiul meu de aicea şi de bordeiu
să: o prinz“.

— „O vai de noi! începurăai casei a se văită,

„„Ce păcate ne goniră să cumpărăm
casa tal „Că ne ameţești cu cuiul ce-l socot
iam. bagatel

„Şi acuma n'avem

pace necăjindu-ne

cu el“.

|

Intr'o zi iar veni Hogea în mân
ă cu un bojoc
ȘI-L atârnă'm cuiu zicând că'n
bordeiu-și n'are loc.

Astfel Hogea totdeauna cu una
și alta viind
Şi pe cel ce-i vând casa totd
eauna necăjind,
Neavând alt ce mai face
fiind nevoiţi astfel,
Intr'o zi de supărare
zise:—Frate, către el,
.

ur

-

Meir

“Altă dată iarăş Hogea la miez de noapte viind
Incepi: să bată'n ușă când se aflau toți dormind.

1

159

numărai,
„Dă-mi banii pe jumătate din ceea ce-ţi
..
traiu,
tine
„Și-ţi ia înapoi casa că nu am de

„Voiu fi de căit în viaţă de ce însumi eu făcui

de cuiu'f,.
„Ci m'ai omorât cu zile cu pustiul tău
el vindeă
Nastratin ştiă prea bine încă de când
dea..
să-i
o
i
Că bogatul cu pagubă înapo
semeţ.
Dar toi făceă cevă nazuri ţiindu-se cam

„Eu

Zicând:

cheltuii banii (ca

|

scază din preţ)

să-i mai

:mi dar numai pe un sfert.
-— „DăCumipărătorul îi zise
ţi-o iert“.
„Şi'ncolo a treia parte cu tot sufletul
atin,
Nastr
nse
răspu
îi
,
poate
,
— „El aşă mai se
puţin“. .
atât
r
numă
să-ţi
pare
se
mi
găsi
voiu
„Că

scape

Să

Decât
„După

de

casele a-i

şi

sa
lăsă,

e judecăţi
să stea să mai umble "n dandanal
dreptăți.
reaua sa tocmeală, ştiind că n'are

Nastratin

Iar

cu paguba

ceru

supărare

se aleseşi cu

Ne imai umblând

case

să se "plângă

Î

.

i

a.

Și așă cumpărătorul

N

şi cu

j

bani,

că sunt

şi golani.

săraci

(LU>ULXPOCĂIT)
este foarte simplu şi
originale sau poporane,. Stilul
Subiectele fabulelor lui sunt sau
, dar în aceasta se apropie
greşit
i
uneor
ritmul
deşi
e,
_
foarte plastic.-Versurile sunt corect
”
de versul poporan.
la 1841 a-scos două
.
volum
singur
n
întru
1839
t în
Prima ediţiune a fabulelor a apăru
din această colecţiune.
- votume mici. Urmează acl 0 fabulă

Un

lup daca

O oae l-a mirosit.

'mbătrânit,

“Intr'o zi, ce i-a venit!
A vrut a se pocăi

: .
-

:

!

El îndată a uitat Că este'n

câine

|

schimbat.

Şi apucând oaea de trup,
Şi faptele a-şi căi.
. O jertfi n grab” ca un lup.
Deci cu acest al său gând,
Ciobanul peste el dând
Numelc 'n câine schimbând,
- Si această faptă văzând, .

_S*a smerit ca un bătrân
Și s'a băgat la stăpân,
Să slujască întrun an

:

La oi, pe lângă cioban. . Intr'acest chip dar slujind

Şi oile 'n câmp păzind,
Intr'o zi, fiind lungit,

* . — „Ce-ai. făcut ?* L-a întrebat,
„Câine bătrân şi spurcat!“
-

lar el smerit se-uită - -Şi într'acest chip se 'ndreptă:,

= Eu,

zise, „fiind culcat,“

„M'apucasem

de

visat;.

.

|

,

;
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.

„„Oaea, cum păşteă 'mprejur,
i

u

.

i

.

>sViind tocmai ca.un fur,
„Pe la spate mă mușcă
>„Și coada îmi îmbucă.
Eu i-am zis odată: bâr!
-„„Și-am mai zis și alt'dată:
[mâr!
»Dar ea tot mă supără
„Și

nu

0

se astâmpără.

|

'

„Atunci şi eu necăjit
„Cum o trântii, a murit
„ȘI, de frică să n'o vezi
„Şi să mă nvinovăţezi,
„„M'apucai de o mâncai
„Și în burtă o băgai“.
Lc
N
Dar ciobanul nu glumi
Dându-i una, l-adormi.

ȘEZĂTOARE
LA "ȚARĂ SAU CĂLĂTORIA LUI MOȘ ALBU

„O şezătoare la ţară sau călătoria lui Moş Albu“ e o adevărată epopee comică, în care
“se oglindeşte întreaga viaţă a ţăranului, cu obiceiuri, cu credinţe, cu poveşti, cu
cântece,
"<u ghicitori.
=", Pann îşi propuneă să facă o lucrare mare; dar n'a tipărit decât două
broşuri: prima
în 1851, a doua în 1852. Moş Albu îşi povesteşte singur păţăniile,
După .ce arată cum a
"ajuns noaptea într'un sat — în partea dela început, care se reproduce
aci — ne spune cum
a nemerit în casa unui cimpoier şi ce a pățit. acolo, cum a scăpat şi
a ajuns fără voie sub
şopronul unui sătean, cum s'a deşteptat şi a ascultat toate poveștile
şi glumele dela o şeză“toare. Povestea se întrerupe brusc, făgăduind urmarea care nu s'a'mai
dat. Alte ediţii: Buc,
„Minerva 1904; Biblioteca p, toţi.

Din “Bucureşti

într'o

toamnă

plecând

pentru

Seara -pân'la Colintina abiă putui să âjung.

un drum

Aci fiind hanuri multe aș fi putut să rămâiu

Şi

ca un drumaş

pedestru în acea noapte

lung,

|

să mâiu.

: Dar să nu fac ca ţiganul carele cânda plecat
Și-a luat pila, ciocanul, şi în tindă s'a culcat,
Viindu-mi

âceste

'n

minte

mi-iau

traista

pe

ciomag,

Şi după ce ca tot omul un ciocan de rachiu
trag,
"O iau pe jos la drum iute, văzând că s'a
înserat,
“Ca să. ajung mai de vreme să găzduesc
la: vre-un
Mergând astfe! puțin încă, nişte ceaţă
s'a întins

Şi-o

"'ntunecime adâncă

sat.

din patru: părți m'a coprins.

EI

-Eu mergeam şi ceața, fumul, cât treceă
, se lăsă gros,
Incât abiă vedeam drumul cu ochii
plecaţi în jos,

Satul nu eră departe, dar eu drumul
meu

pierzând

Luasem spre altă parte, unde mă
duc -nevăzând, .
"Când mă. pomenii d'odată între
nişte arături.
|
Am -stătut
»

Mă

miram

în loc îndată privind
spre 'care

parte

|

o

cu fluerături.

să merg

calea

să-mi

descurc.

ah.
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„Ziua

eră prea

culc.

să stau aci să mă

departe

foc! Privind aşă, mai departe văz o lumină de
loc.
acel
la
Şi prin mărăcini, prin gloduri o luai
m,
“Intuneric fiind foarte, unde călcam nu vedea

Ă

cădeam
“Tiind ochii spre lumină mă 'mpiedicam şi
Până când în cea din urmă d'odată cum ajn păşit,
ieşit.
Mă pomenii într'o groapă de unde n'am mai
sec,
s,
nisipo
Noroc că nu fuse apă, ci un puț
înec.
“Săpat, neisprăvit încă,=—dar puteam să mă

Nici n'au fost ghizduri

sau lemne

să mă lovesc,

de care

esc..
Că adormiam somnul tatei, să nu mă mai pomen
De cât mă alesei numai cu dureri din lovituri,
turi.
Cu genunchi, coate belite, şi la ochi cu zgârie
”
aci,
dorm
să
Şi aşă fără de voie-am rămas

Nevrând să fac ca ţiganul în tindă a conăci.

prost
"“îi găsiam atunci dreptate, de şi-l luasem de
Și ziceam că mai cuminte de cât mine el a fost.
sc
De făceam și eu ca dânsul, nu eram să rătăce

să mor să mă

Şi să caz în astă groapă,
Fiind mult pânăla

avut timp

am

ziuă

|

prăpădesc.

de prisos

Ca să procetesc în. minte mii de spuneri de folos,

Pe care cu mai 'nainte nu le chibzuiam aşă;
- Ci-mi întră pe o urecheși pe cealaltă-mi ieşiă”
Şi ziceam clătind cu capul, că d'aia bieţii români

„. La câte o întâmplare zic vorba celor bătrâni:
Că omul 'până nu pătimeşte
Nici-odată

nu

se

'nţelepţeşte.

Dar, ca surdului, baţi toba la ureche cu ăst cuvânt, :
- Că din

gură cu vânt iese şi se duce iar în vânt:

Adică următoare

povaţă: -

Nu plecă fără tovărăşie..

sigur
"Cine pleacă mai de dimineaţă Negoţul de vrei să-ți fie
singur.
,
tovarăş
fără
(Ne-aşteptând soare să răsară) Să-l întorci

Departe ajunge până. seară.
Şi iarăş la orce călătorie

i groasă?
e ceafa
Lupului de ce-

Că singur își găteşte de masă.
7

Așă dar, tovărășia la” negoţ e de prisos;
“Jar la o călătorie să: o iei e de folos,

Me
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„Căci poate cazi într'o groapă, în apă sau în vr'un râu,
Şi 'de nare vr'o putere, :tot îţi întinde un brâu.
Bunioară iacă „mie cum mi s'a întâmplat:
Să fi avut un tovarăş, mâine ar'vesti în sat.
Dar acuma cine ştie d'aci de voiu mai ieşi,
Poate de sete, de-foame în chinuri mă voiu sfârşi! ”
de
Gândină astfel, văz că 'ncepe a se lumină.
Și scârţâituri de care pe drum a se auzi,

Atunci cunoscui că puţul e 'n marginea

zi

unui drum

-

Şi pe lângă tot necazul mă bucurai oarecum.
Deci când simţii mai aproape scârţietura de car,
Incepui să strig din groapă cu răcnet ca un văcar.
Dar de alt necaz .acuma fierea în mine crăpă
Că sgomotul cel de care de tot glasu-mi astupă.
Mai trecând auzii iarăş nişte glasuri de copii,
Care venise cu vite să le pască prin. câmpii.
Asemenea și la dânşii am început a strigă,
„Dar ei fără să auză, se jucă şi.alergă.
Mai dede încă o gură tocmai cum strigă la lup,
De eram să-mi rup şi glasul și de tot să mă. astup.
Dar ce folos! că băieţii de şi au auzit glas
Și-au alergat să se uite în groapă în acel ceas?

Căci cum

mă 'văzură"'ndată

în fundul

puţului stând,

croiră toţi la fugă, „aoleo!, dracul!“ strigând.
- Nu sunt drac! strigai la dânşii, dar ei nici n'au
ci 'n sat la părinţi 'să spuie, pe fugă s'au repezit.
Și- sătenii auzindu-i au luat funii pe loc
“Gândind că din sat d'acilea a căzut vr'un dobitoc.
Dar la puț dacă veniră: și se uitară în el
In loc de drac și de vită văd un om cuci la fel.

„O

auzit,

Și 'mcepură cu mirare a zice ş'a se cruci:
—- Ucigă-te

crucea,

dracel...

Măi,

dar

cum

căzuși

aci?

Beat ai fost,.n'ai fost. în firea-ţi, ori cum ţi 's'a întâmplat?

Tu

ai căzut aici singur, or cineva brânci ţi-a dat?“

Acestea | zicând lăsară funia ce au adus
Şi legându-m” cu dânsa de subțiori m'au tras sus,
Apoi puţintel cu dânșii pe verdeață am şezut
Şi le-am spus toată ntâmplarea . şi în puț cum am

d
căzut:
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Deci dând. la toţi mulţumire şi slavă lui Dumnezeu,.
Imi luai traista 'n spinare şi plecai pe drumul meu,
Hotărînd ca mai de vreme la vr'un sat să găzduesc.
Ca nu cumva să se întâmple ceva iar să pătimesc.
Mersei vre-o câteva ceasuri, fără „undeva să șez.
" “Temându-mă, siliam calea p& drum să nu înserez
Şi tot priviam înainte când și când să văz un sat
Cum işi în cele din urmă de el m'am apropiat.
Şi fiind acum de vreme şi soarele încă sus,
Rămânând ca două suliți să sfințească la apus”
Și nimeni nu se 'ntorsese din săteni până atunci,
Ci ke aflau toţi la muncă *'ncolo 'ncoace prin lunci,
Şezui aci jos pe iarbă, fiindcă vântul băteă;
Fiind şi gardul aproape mă rezemai d'o propteă,
Gândind ca să mai rasuflu şi să odihnesc cevaş

să vie sătenii şi să-mi caut vreun sălaş.

„Până

,

ani

|.

» ostenit de drum; una, al doilea nedormit,
Stând .în puț noaptea întreagă în cugete chinuit,
Am adormit fără veste lângă gard cum am picat.

Când m'am

deşteptat

văzui că tot satul s'a fost culcat.

Incepând să fluer iară, mă scol, mă uit. împrejur.
Și Dumnezeu să mă ierte,.cât paci eram să 'njur,
Când văzui că nicăirea lumina nu se zăriă
De

cât la o ferăstrue

ceva Jicăriă.

ceva,

Imi luai traista la umăr şi ciomăgelul în mâini
Şi plecai spre acea casă, lătrându-mă mii de câini.
'
.

,

_

-

CÂNTEC DE STEA

«

.

Vieleimul.
Dela Crăciun şi până la Bobotează se umblă gu Steaua şi
lumânări de ceară
Sub numele de „stea“ se înţelege o stea de hârtie luminată cu mici

aşezate

în lăuntru,

având

desemnată

în faţa Nâşterea

lui Hristos

şi venirea

celor trei crai

dela răsărit.
nt trei: 1) Cântece despe
Elementele priticipale din cari se compun cântecele de stea su
de la răsărit;
persoane şi evenimente biblice, de exemplu: Versul lui Adam, Trei crai
etc, Acestea din urmă sunt mai
2) Psalmi versiticaţi; 3) Cântece despre moarte, iad, raiu,
mai

nouă

şi introducerea

lor între . cântecele

de stea se

explică

prin

legătura

stabilită

de

care vine între oameni ca să-i
religiune între păcatul originar al! lui Adam şi între Hristos,
moarte.
după
bun
traiu
mântuească şi să le asigure un
de stea şi s'a ocupat și de muzica
- Anton Pann a publicat multe colecţiuni de cântece'
asemenea cântec.
un
aci
Urmează,
0.
ndperiecţionâ
lor,

Gh. Adamescu

-:

:

18:

194Steaua zăsărită .

'Străluceșşte,

Dela

„De sosiră
In. Vitleem-ţară,

. Naştere mărită

Și găsiră,

Ne vesteşte:,
Că

s'a născut Domnul.
Cel puternic

Pe pământ ca omul
“Cel nemernic,
Din fecioara sfântă
Prea curată. .
Astăzi lumea cântă :
Bucurată..
Magii cum zăriră
Steaua mare,

Se călătoriră
-După

zare,
*
«

stea ?nvăţară

+

Pe

Hristos 'Mesie

„De-l

văzură

Şi: de

bucurie

Se

umplură.

Ca

la

'mpărat

mare

"'Ngenunchiară
Și cu scumpă dare
Se 'nchinară Și c'o glăsuire
Il slăviră.

Toţi într'o unire
Il măriră

I. HELIADE RĂDULESCU

i.

18022182

:

1. Heliade .Rădulescu s'a născut

SE

în Târgovişte ; a venit de copii în Bucu-

apoi cu Lazăr. După plecarea ace- .
eşti, unde a învăţat cu un dascăl grec,
obligat să predeă singur “toate
fost
stuia, a ajuns profesor în locul lui, a
el

cărţi: aritmetică, gramatică, istorie;

cursurile şi să compună

După 1825,

e

începii să se ocupe de toată mişcarea cultu- -

|

rală şi apoi deveni om-politic. In 1829 fundează

cel d'intâiu. ziar „Curierul românesc“;în 1836,

cea Gintâiu revistă : „Curier de ambe-sexe“.
În 1834 întemeiază. cu lon Câmpineanu „So- '

ajute
„cietatea Filarmonică“, având de scop să
eze
înființ
să
special
în.
şi
i
culturi
răspândirea
.şi să
un teatru ; a reuşit să dea reprezentații

„organizeze o mică școală de declamaţiune, şi
ii
“ cânt. Heliade a fost unul din conducător're-:
-voluției

şi membru

1848

din

al

guvernului

provizoriu. După căderea revoluției, el fu
exilat : rătăci mai mulţi ani prin Turcia, prin
Franța

şi prin alte ţări.

al Constituantei.: Membru

fundator

şi prezi---

din

dent al Academiei, îşi dete demisiunea
cauza

unor chestiuni
DEE

,

*

In 1866 fu. membru

1. Heltade în 1848!

ortografice.
*

Da

ăi

"x

! (de pe o stampă din acel timp

e

.

+...
în „Anul 1848 în România)“
Activitatea- literară a lui Heliade, privită în . pubi.
i
pat
ii
."
întregul ei,:este.de-o mare-importanță pentru
istoria noastră culturală şi fără să o cunoaștem,

Jegem o-mare pârte a. acestei istorii: -

ar îi peste 'putinţă să înţe-

ua

pai,

mate

AI'scriitorilor mari ai popoarelor —. ca
Invăţând singur! și: cunoscând: singur operele.
ză
ue
Proza
pentru
inţă
cât: de -trebuincioasă este - această cunoşt
streine, el pricepi.
E
:
greci,.
autorii
toţi
pe
ă
. să traduc
gresul unei naţiuni. De aceea îşi propuse
putinţa orice... -

ă vreme să aibă
fatini, francezi, italieni, etc., pentru ca în scurt
sc a produs mai” străluțit, ., ,.
omene
l:
spiritu
-ce
tot
Român a citi-în limba :sa
încercare; forţele unui
'dar tirtaşă
Pentru o-asemenea vrednică'de toată lauda

om

erau

de

sigur

neîndestulătoare;

dar şti

să găsească

destui

tovarăşi, !

.
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şi îndemnându-i la
- adunând în jurul său o mulțime de tineri doritori de cultură
Lamartine; Dante,
Byron,
Lord
Moliăre,
Voltaire,
din
muncă. Alături cu ei, traduse

„mavem. încă traduse toate capo-d'operele străine. .

sa

nu

Heliade

a

însă a

mulţumit

pm

nici e! nici tovaetc. Scopul lui nu a fost pe deplin ajuns, pe deoparte pentrucă
alta pentrucă
de
pe
deri,
răşii săi nu Sau consacrat exclusiv acestei întreprin
că până azi
astfel
lucrării,
rea
conduce
mână
în
luat
a
nimeni în urma lui nu
îi

traducător, ci a publicat și lucrări oria CR

a

,

î

a

ginale,

_

Cele mai multe din poeziile lui lirice

2 2

-” sunt-traduse sau imitate de pe autori

streini (V. Hugo, Lamartine, Schiller).
Afarăde câteva publicate la" inceputul
carierei sale literare, cari sunt scrise

„ întro limbă românească frumoasă, ma-

au defectul de a fi foarte gre“joritatea
de multe

: “oaie ca limbă!: peste 'măsură
-

italienisme

exprimarea

şi

obscură.

Dintre originale,de sigur, cea mai fru" moasă e „Sburătorul“ : model de scriere
românească, importantă ca studiu asu-

pra superstiţiunilor ţărăneşti şi perfectă

în partea descriptivă.
'; Principala încercare epică este „Ai-ihaida“, poemăîn versuri albe, în care
îşi propuneă să cânte faptele lui Mihaiu

(Viteazul,
a

1.1, Heliade

- (după o gravură) :

Se

A

e

Mai

î

a

|

toate poeziile fură reunite de el

„pe la 1868 în câteva volume intitulute
N

Curs

_cedate

întreg de

“ dinastic, Poetul urlător,"D.. Sarsailă autorul) ori scop
a
Pi
Pascale, Danciul). fabulist,

Heliade

a lăsat

un însemnat

număr

pre-

în care stu-

tractat de versificâţiune.
ori scop literar (Poetul

diază chestiunea latinităţii limbii române, și de un
Mai multe din satire sunt scrise în proză şi au

”. Ca

poezie generală,

de o introducere,

de

politic (Figaro şi Don
o
lucrări

corecte ca rimă, dar" uneori greşite ca ritm.
diferite măsu.ri,

în versuri

de

In genere „ac-

„ iunea e condusă bine şi interesant, dar lipseşte. simplicitatea fabulei, căci el
| întrebuințează torma aceasta numai -ca .să nu puie numele persoanelor ce
„Nrea să ațace. Mai toate sunt politice. Vom cită: „Măceșul şi Florile“ în-

dreptată- contra încercării lui Trandatilot

de a aduce ruşi lucrători de mine,

> „Corbul, şi. Vulpea cuni a fost“, tractând tema obişnuită,— „Corbul şi Vulpea cum este“, în care corbul a prins minte şi nu.se mai înşală de lingu-

şirile vulpii,”

; Scrierile istorice şi politice sunt numeroase. Afară de ediţiunile elementa
re
jde istoria Românilor, trebue să cităm încercarea de istorie
universală critică,
din care însă a publicat în cursul! vieţei sale numai câteva
părţi. Cele mai

af
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ării |
'din această categorie sunt: „Memoriu asupra istoriei regenerşi imimportante
aminte

și-„Aduceri
române“, în care se ocupă de mişcarea din 1848,
a istoriei noastre, însă
parte
aceeaşi
ă
trateaz
care
în
it“,
izgon
presii ale unui
trebue să cităm cartea
a
aceste
de
din punct de vedere mai personal. Alături
e“, o colecțiune dej
antitez
intre
ru
Equilib
sau
a
intitulată „Spiritul şi Materi
articole politice şi istorice

pe care

voește a le reuni întrun

tot, legându-le

spre a merge bine
“de o ideie generală : ideia antitezelor. In ordinea politică,
nici prea
un stat trebue

să'se

ca antitezele

echilibreze.

Nu trebue să fie

ie în tot. Dacă automultă libertate, nici prea multă restricţiune, ci moderaț
;. dacă din contra
tirania
naște
va
ritatea sau guvernul va fi prea puternic, se

nu numai propoporul va fi mai puternic, se va naşte anarhia. Prin urmare

ată. Cine congres, nu numai conservare, ci progres şi conservare totdeod
Deși scrise!
repede.
mai
servă, are, zice dânsul, şi cine are poate progresă

e ce se”
antle.
prin amănunte
cu patimă politică, articolele acestea sunt import
ne arată modau despre revoluția din 1848, despre societatea filarmonică și
chestiuni,
diferite
politici
dul cum s'au privit de o parte din oamenii noştri
ş. a.
vom

ca unirea, împroprietărirea țăranilor,
Intre scrierile filozofico-religioase,

MR
i
pn
o
în primul rând traducerea:

pune

|
ă.
Bibliei, căci el dă acesteia o importanţă filozoficăşi politică exageratmult în t
schimba
s'au
ească
român
limba
ta
jăeile lui Heliade cu privire
sunt.
înainte de 1840:
cursul timpului. Se pot. deosebi două perioade : -a)
1828 ; b) după 1840:
din
ei:
ideile pe cari le vedem expuse în prefața gramatic

sunt ideile lui italieniste. Comparând

limba 'română „cu cea italiană, găseşte

aşă de multe asemănări între ele, încât

nu două limbi,
le socoteşte că sunt

ă şi un voca- . ci două dialecte. Pentru a-și ilustră teoria, compune. o gramaticmai multe ase- '
adică de dorin'deţaa stabili cât

bular. Condus de aceste idei,
o seamăde cuvinte
mănări între cele două limbi, introduce în scrierile. sale dintre
1860—70 sunt
sale.
scrierile
luate direct din limba italiană, astfel că

__așă de mult împestrițate

cu “vorbe de acest fel încât devin ncînțelese. De

de a schimbă toate” poeziile sale

ideia

foarte

ciudată

vechi, scrise în adevărata

limbă

românească, . într'o

aciîn fine decurse

formă italiană-românâ:

de multă lume, din cauza
„Credinţele linguistice ale lui Heliade fură primite
în' şcoli; dar după câţiva
chiar
se
introdu
fură
el,
autorităţii de care se bucură

observă.
ani dispărură, fiindcă erau greşite şi fiindcă greşeala se putii lesne

a

Iată principalele scrierii ale lui Heliade:
Scrieri despre limbă : Gramatica

dialectele român

şi italian;

mâno-italiene, Buc.

Sibiu' 1828; Paralelism

românească,

Buc. 1841; “Prescurtare de

1841; Vocabular

de vorbe

streine. în limba română,

Pa

1847; Principii de ortogratie română, Buc. 1870.

. între

a ro. limbii.
gramatic
Buc:

a

Ziare și reviste : Curierul românesc, Buc. 1829—1848; Gazeta teatrului național, Buc, 1835; Curier de ambe-sexe, Buc, : 1836—1847 ;, Conservatorul,
Paris,. 1856.
"Poezii : Meditaţii poetice dintr'ale lui La Martin; Buc. 1830 (şi originale);
Căderea dracilor, Buc. 1340; 29 Decembrie 1843; Tandalida, poemă "eroică;
'1-şi
Buc, 1854; Cobza iui Marinică, 1855; Cântarea cântărilor la M..L. Carol
a
.
1872...
i,
Buc.
Romanie
Oda
şi.
Seratita
1870;
ta,
Elisabe
Traduceri : Fanatismul

sau Mahomet,

Buc..

Bărbatul

1831;

i

bun şi, femeia

-
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Buc. 1832; Din scrierile lui Lord” Byron, Buc. 1834, idem

bună de Marmontel,
1837,

său,

la începutul

Cristianismul

1835;

Buc,

dela Molier,

1839; Amfitrion

” Buc. 1836; Norma, Buc. 1845; Corricolo. de A. Dumas, Buc..1846 ; Speronare
de A. Dumas, Buc. 1847; Don Juan de Lord Byron, Buc. 1847; Crucea de
argint de E. Sue, Buc. 1858.
|
Scrieri didactice : Regulele sau pramatice “poeziei, Buc. 1831; Aritmetica
lui Francoeur,

Abecedar, Buc.

Buc.

1832;

Prescuriare

de

" Istorice și politice : „Protectorat du

-

istoria

Românilor,

Buc.

1861.

1870;

1861;
Czar

ou . la

Roumanie

Paris 1850; Souvenirs et impressions d'un proscrit, Paris

et

la : Russie,

1830; Memoire sur

Phistoire de la regencration roumaine. Paris 1851, trad. românească Bucureşti 1863; Epistole si acte.ale oamenilor mişcării. din 1848, Paris 1851; Descrierea Europei după tractatul dela Paris, 1856; Dossier relatif. au :Princi-

pautâs Danubiennes;— Instituţiile României, Buc.
sâu spiritul şi „materia,

Buc,

1859—1869;

1863; Echilibrul între antitezi

Istoria critică universală,

Buc.

1892

(postumă).
.
Religioase : Biblia sacră: trad. Paris 1858; Biblicele sau notițe asupra bibliei. Paris. 1858.
|
Colecţii de scrieri : Curs întreg de poezie generală, vol, | 1868 Bucureşti.
„(Cuprinde: articole despre versificaţie și poezie, traducer şi câteva poezii
„originale); vol. Il. Buc. 1870; (Cuprinde: un articol despre epopee şi o poemă
Anatolida); vol. III Partea | Buc. 1870 (Cuprinde o poemă, tradusă Fingal;
vol. II Partea Ii Buc, 1870 (Cuprinde traduceri din Dante, Infernul); Publicaţia s'a continuat: după moartea poetului: Epicele, Buc. 1880 (Mihaida, Orlando furioso, traducere după Ariosto); Dramaticele 1878. (Brutus de Voltaire,
” trad.); Satirele şi fabulele, Craiova 1884.
Extrase : Scrieri alese. Bibl. pentru toţi. No. 546.
Cum se vede, Heliade desfășură o' activitate prodigioasă. Cu natura lui vie
şi entuziastă,

cu spiritul . pătrunzător, .cu

fine, el câştigă mulți amici şi
rară și de aceea

i se

partizani

dete numele

de

stilul

plăcut

şi

presărat

cu

ironii

determină o adevărată mişcare lite„părinte

al literaturii

române“.

DISPOZIȚIILEŞI INCERCĂRILE MELE DE POEZIE
In „Curierul de ambe

sexe“ Heliade a publicat

şi câteva articole

originale.

Dintre ele,

cel mai însemnat (în periodul II) este acesta care se: reproduce mai
jos. El arată
literar, de povestitor aveă Heliade şi ce frumos ştiă
să scrie în limba românească

- * cât trebue să deplângem
:

păgubitoare

asupra

teoriile

stilului

lui de mai

târziu

şi eu

bisericei
să

văz 'ce

Alexandria,

tatent

curată și
limbă, cari au avut o influenţă

său.

Invăţam. Breceşte, cum se învăţă
tire; nu înțelegeam nimic. Intr'o
poarta

despre

ce

Kreţulescului
este:

un

fecior

și câţi. treceă pe
.

lume

multă

sau

vizitiu

adunată;
citiă în

am

gura

drum se opriă și ascultă.

Ni

£

pe atunci, Octoih și: Psal-_
Duminecă, am văzut
la

A

,

stat
mar&

Când

-

.
m'am

oprit

eu,
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|

citirea

până

Alexandru

|

|

“la Ivantie Impărat.

cu

dimpreună

venise

.

Nu mă putui deslipi de acolo, ascultând descrierea. acelui

cu 'apă vie.
loc de răcoare, de verdeață: şi adăpât de fântâni
, zic),
(vizitiul
mine
pentru
A trebuit să tacă acel om, minunat

Am venit acasă vesel și am cerut
ca să fug şi'eu d'acolo..
o carte.
foarte rebel, plângând, să-mi dea doi lei să cumpăr

în picioare. A
Eram rău cârd plângeam; sculam vecinii
şi-mi cumpărai
trebuit .să mi se dea banii și alergai îndată
fac cu dânsa? să
ce
Dar
cartea, preţuită şi plină de minuni.
câteva slove.
citesc;
să
că în mâinile mele eră mută. Vrui
grămadă «dle
o
ică
se potriviă cu cele grecești; dar mă împied
alte

încurcături

tițe

sau

semănă

ce

ţesturi

:k, altele

scorpii

eri în Bucureşti

să-mi: spuie,

eri cu călimările

la brâu

X, A

ciuperci

şi

ştiă carte

mama

caraca-

altele

turnuri. A

! : unele

Tata nu

gre-

numai

Olteni; vreo doi dintr'înşii
- cească; în. via grădinei lucră câţivă.
de unul,

Mă

şi ştiă „carte.

rugai

care-l recomandă
care mi: se pări mie mai procopsit; şi pe
.
(îl. chema. Alisandru). El îmi spuse
către mine şi numele
pe picior; lângă un

lui,
dud

favorit

meu,

al

mai "nainte, şi.prin care petrecusem
ca
şug, ca să învăţ să sar pe. funie
Acolo,
u.
Cişmigi
că jucăla dulap în
la
a sloveni românește: „Impărăţiă

ce-l

găurisem

de

.

0 funie cu mare meştecomedianţii ce. văzusem
lângă acel dud; începui Răsărit -ş. c: |.“ Intro

de dascăl, începui
de ceas, nu mai aveam trebuință
jumătate
din scoarță până

dria
a citi, şi în patru zile isprăvii Alexan
patru. zile dascălul
acele
în
în scoarță. Se înţelege însă, că
“Plecam dimineața
lui.
văzut prin şcoala
de greceşte nu m'a
si merg la şcoală, dar: mă

întorceam. pe altă uliţă,

intram |

să nu mă vază nimeni,
prin grădină şi pe după casă, pândind coş şi acolo zitiam vitemă urcam în pod, mă băgam
jiile lui Alexandru

cel mare,

sub un,

cum

s'a bătut: cu

racii,

cu fur-

Tot sub acel coş am
nicile şi cu Por împăratul ş. C-. 1.
până la 100, cum și să
învățat să scriu şi numerele arabice
foiţe, pe
scriu slovele

cari scriam

românești

de tipar.

şi prescriam;

-+ Semăna(u): păreau.

Imi

"dar vream

făcusem

ca cu

niște

dânsele să-mi

.

-

N

-

,

Ă

|
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rămâie şi numele nemuritor. Aşă, făcui altele cărora le cidei
formă de carte cu titlul ei după orândueală. Mă luai după
titlul Alexandriei și făcui şi la compoziţia mea un titlu foarte
iscusit, şi însemnător, după cum urmează:
”

ACEASTĂ
făcută

NIȚĂ /SAU

CARTE
de

mine

;

ION RĂDULESCU.

,

în zilele

..: POLCOVNICULUI
”

şi cu

SFINȚIEI

ILIE

(Tata)

biagoslovenia

SALE

“

:

,

FRUSINA

.

(Mama)

1811

!

4

Astfel, în patru zile învăţai a citi româneşte, scriam numere
şi imă: făcui

şi

autor

al

vestitei

compuneri:

Această

-

carte.”

Mă gândiam eu că, dacă fac la cărți când sunt de nouă ani,
“dar când m'oiu face mare! Eram încredințat în mine că o
să mă

fac un mare.cărturar,

dar nu mă

credeă

nimeni.

„„ Procopseala însă şi autorlâcul mi-a dat prin piele, că o
drăcoaică de slujnică s'a suit a patra zi în pod să dărăcească

la in, fiind vremea cam

„ din coş; dar mă
pe

ploioasă. Eu a trebuit să ies odată -

primejduiam

faţă îndărătnicirea

mea

să mă

de

a

vază

merge

la

şi să mi
dascăl;

se dea
îmi

luai

inima în dinţi ieşii. din cabinetul meu de lectură (din coș) și
făcui să ţipe biata Ilinca cât alergară toţi din casă. Mă deteră

„„.bihișor din pod, mă puseră în cârca lui moş Mâinea si
mă
trimiseră la şcoală. Dascălul mă. primi în 'bătăi şi mă puse

iar la psaltirea grecească. Eu uram. cartea grecească, dar din

ziua aceea.o urâi.și mai mult; ş'a trebuit's'o sufer până când
dete Dumnezeu ciuma. dela Caragea din 1812. Toată lumea

eră tristă atunci;

numai

eu eram

vesel

c'am

scăpat

de

Alexe

şi de psaltirea lui, pentrucă fugiam la moşie, afară. Mai
un
an am fost slobod, şi nu-mi petreceam vremea decât
la o
stână de oi, unde păstorii aveau felurimi de
cărți. Aceşti
a

„* Până atunci nu intrasem în școalele

elenice, ca să mă numesc He

“

liade,
zice autorul. Noi vom observă că
el şi -a Scris numele în trei feluri în cursul
„ vieţei : Eliad, Eliade, Heliade. Aceast
ă din urmă s'a adoptat în manualul de
faţă.
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la zodii fetelor și
oameni veniau sărbătoarea în sat şi căutau
flăcăilor cu un călindar ce eră tipărit-nu ştiu unde, că semănă
am

curtea boierească

(cum

cunoscui cu dânşii

şi nu mă

dela stână ce eră: să mă

ţine în frică nici câinii

cer,

a căzut: din

ce

Epistolia

de mână,
Pogorirea

Viata sfântului Alexe omul lui Dumnezeu, scrisă
Vieaţa “părintelui Macatie, Avestiţă, fata Satanei,

|

Maicei Domnului la Iăd şi alte vieţi ale sfințilori.

acestor păstori şi istoria lui

Mai pe urmă veni din Braşov

ştiam pe din afară-

atunci din câte citisem,

Arghir?. Eu până

.

Intr'o -vară zitii cu ei

rupă odată.

Pocăinţei,

Poarta

împreună

şi la

aci mă

De

acasă).

zice, la noi
mai pută

chemaţi

şi fură

în sat

vestea

duse

se

Li

slova rusească.

numai Epistolia ce căzuse din cer la Palestina; îmi plăceă”
unde

zice

că

Cristos

jură

se

său cel

pe braţul

drept,şi

când declamam pe din afară, ardicam şi eu braţul.
Când

Arghir,

pe

însă

văzui

bucurie;

de

ceruri

în

eram

însă
invățai mai într'o săptămână cântarea întâiu. Mă încurcăcuvânt
să-mi

că nu știa nimeni

muză;

este

spuie' ce

într'un

u-le
eram de minune în casă, când mă auziă fetele, spuind
prea
a
şi
Arghir
pe din afară în stihuri istoria frumosului
,
iubită“
mea
a
frumoasei Elene. Când ziceam: „Hip! hop! la

cu “dânsul şi "săriam în
aveam şi biciul în mână, plesniam
biciul meu puterea. aceea
sus, dar mi-eră necaz de ce n'are și

de farmec (să mă facă să sbor). |

în toată casa, și cu,
Pe toamnă dete un guturai” mare
făcui versuri guturaiului, cari
- deprins cu versificaţia lui Arghir,

încep astfel:

-O guturaiu, guturaiu !

Mulţumește-te. încai
Că 'te odihneşti prin nasuri
Și prin gâturi faci taifasuri...

_

“In vremea

citirea

ciumei

în biserica

satului.

carte;

multă

învățasem

|

că-eu

țineam

nimic)

Alde . ţârcovnicul ajunsese

,
pe lângă mine (o spuneă toți sătenii).
că.
auzii
la București după. încetarea boalei,
SE

Intorcându-ne
uitat eu tot ce învățasem
sc plânge părinții că trebue să fi
o.

*

s

.

o

scrisă.
„1 Diferite cărți de literatură poporană
c.
Bara
lon
de
“
* Povestea „Arghir şi Elena

A

u

_

-

DE
.mai

din

nainte,

202.

şi cu

e

adevărat 'uitasem,

căci pe

psalmul

cel

dintâi citiam tot atât de încet
ca şi pe psalmul cel din urmă.

„Bietul Dascăl Alexe murise
unui Dascăl

călugăr

cam

până

'departe

la .Sf.

la Sf.

şi pe atuncise dusese vestea
Nicolae,

Nicolae,

părintele

dar

Naum.

hotăriră

Eră

părinții

să

„mă dea acolo. Incepui la Naum. Acesta ştiă elinică; dar eră român şi zise
părinţilor. să-mi ia ' cartea lui Papazoe or Polizoet. Mă puse
la, istoria, Sfântă: prin întrebări şi răspunsuri; din greczşte
îmi tălmăciă 'româneşte. Din ziua aceea nu-mi mai fu urită
Cartea. In scurtă vreme mă puse la gramatică, la Esop.
Chipul; mergeam bine, că înțelegeam ce învățam, pentriută
bietul Naum tălmăciă băieților săi din elinește în grecește şi
în, românește 2.
.
,
Trecui de aci .la şcoala grecească dela Măgureanul; cram
de vre-o r3 ani atunci, ș'am învăţat acolo până a venit G:

„Lazăr,
La

în anul

1818...

deschiderea.

cari n'au
„pismă mu

şcoalei

româneşti,

am

vrut

plăcut conșcolarilor mei; eu însă
le place. Incepeam astfel: . .
Muzele

_”
a

la Olimp

să

fac

versuri,

credeam

că

de

cântă,

Săltând cununi împletesc,
Dup'a lor dar pildă sfântă
Veniţi

să mă

veselesc...

Când n'are cinevă ce -să spuie, când capul e sec şi inima
rece, atunci poate alergă la dușşii de. pe lume să vorbească
de puze, de Olimp, de Apolon, de Cerber, de Pluton, să
grămădească vorbe d'alde astea câte voeşte, că potriveşte
ŞI versul şi seamănă a poet. Bieţii conşcolarii. mei râdeă
de
poeziile mele, dar eu, după cum zisei, credeam că râd
de
pismă,şi paguba eră a mea, că mă necăjiam să nu se atingă
nimeni de liră.
|
E

La moartea.
zale
“iC,

——

pentrucă

mamei i

eram
-

am

vrut

peltic
”

saă

fac

pe lângă
ă

o

i
tragedie,

celelalte.

pe

care,

Pelticia

nu

.

+ Heliade „nu-şi
nu-şi aaduce bine aminte de 1numele acesta. E vorba

de gramatica
Î
grecească tipărită de un preot grec numai
Polizoi Contu,
S
2 * Probab
Probabi
il l că acest dascăl de ' care vorbeşte aci
Heliade este cunoscutul
scriitor bisericesc Protosinghelul Naum
Râmniceanul.
.
|
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ştiu de eră firească - sau câştigată din
intrarea în “şcoala românească, slavă

„dres, pentru că eram

limba grecească. c u
Domnului, că m'am

prea fricos de.râsul dracilor de băieţi.

P'atunci să mă fi pus cineva din câţi zic.ca să scrie Românul
cum pronunţă, P 'atunci zic să mă fi pus să fac'o ortografie |
românească, că s'ar fi dus pomina de dânsa, de le-ar îi
rămas şi dumnealor numele nemuritor şi mie; n'aş fi rămas

un om așă neînsemnat ca acum.
Făceam,

cum

pe moarte, zece d'o pară, darcu

zic, versuri

pentrucă le aveam

nu le-ași fi dat nici pe zece parale unul,
dimpreună

atunci). Mi

se păreă

luminez neamul;

se vorbiă

pe

că pe mine m'a orânduit Dumnezeu

să

dar când

cum

(după

la mare ipolipsis

cu mine

îmi intră în mână: Liricele lui Ata-

nasc Christopol1, mi .se tăiă tot cheful de a mai face - versuri

din capul meu. Le învățasem pe din afară și într'o vară miaduc aminte că le-am tradus pe toate.

Le-am dat d-lui Carcaleki?, ca să Je tipărească la Buda;
când venise aci d-lui, la anul 1820; dar pe semne că au rămas
netipărite, căci eu gândiam

că cum 'le-or vedea

la tipografie,

făcute mai vârtos de 'mine, şi apoi cu “litere latineşți, numai

decât o să le tipărească fără parale, pentru că eu nu dădusem:
nici o pară d-lui Carcaleki. Din mila 'lui. D-zeu s'au pierdut
acele traducţii şi începutul mai totdeauna îl ţine cinevă ininte

pe dinafară. lată cum

dintâiu:

eră poema

Intro zi primăvăroasă

:

Cântând prea de dimineaţă,
Se coboare drăgăstoasă :

|

a
îi

,

" Muză dulce cântăreaţă
Ce

“ Şi

celelalte...

că

am

Erato

uitat.

o numesc...
.

Pi

fiilor lui Alex. Moruzi.
4 Atanasie Christopol, poet grec, preceptorul
- târziu ziarist (mort
mai
şi
are
„calend
de:
autor
: Caracaleki eră un
2

1856).
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Se

„CÂNTAREA

Poezia aceasta este una din
„1861

o modifică,

schimbând

cele

cuvintele

- “4orme le-a publicat în „Cursul
mai bine reuşită. -

mai vechi
ce

i se

destul

reproducem

în 1822; dar în

de latinești, Ambele

pe cea dintâiu, care e

Div: slava strămoşească
De am căzut, ne malță;
“ De am „uitat unirea

Ce-i întăriă în toate,
Acum ne fă uniţi. Să :ştim c'avem dreptate,
“Să

ştim ce, cine

“Ş'aşă
O

“Tu bun ce:avem ne:ai dat.

suntem,

să nu se uite

nație

Ce-am

P'aceste saduri sfinte
Răcoritoare ploaie

slăvită

fost şi ce-am: fi noi.

Cu toţii dară Ţie.
Cântăm

să pice,.

_.-.

Rugăm
Q
&

tu legi. prea! sfinte

..:

PREFAȚA

să ne 'nsoţeşti.

Ne luminează mintea,
ă te cunoaştem, Bune,
Să ştim că ne ești Tată, |

|

Ce ţin aceste saduri;
Slăveşte şi pe noi.

:

Intindem
- mâini :la tine,

Să fim prea fericiți.
Indreptătorul lumii,

Tu.ai slăvit noroade,

cântare nouă;.

In flacăra unirii ”

Să crească, să dea. rodul, -.

Gramatica

Noi

sunt

Se face neştiut.
/

putere sfântă

dat

Heliade. :E scrisă
nu

. Sau care nu le ştie,
Cade, ruin' rămâne,

“Tu ai sădit Dreptatea,
Unirea şi frăţia,
Tu conştiinţa scumpă, -

""Lesai

lui
că

Ş'aceste legi prea drepte
Orice norod le calcă

Făptura ţie 'ntreagă, .
Ne ţinc și pre noi.:
In inimă ?n tot'omul

De'adevăr

ale

păreau

de poezie generală“.

Cântarea dimineţei
Din buzi nevinovate,
. Cui altui se cuvine,
Puternice părinte,
Decât ție a da?
Tu ești stăpâna toate,
Tu eşti prea bunul Tată;

Ata

DIMINEȚEI

Să -te cântăm mai 'bine,
Ș'aşă să ne 'mpăcăm.

GRAMATICEI

DIN

1828

lui Heliade

însemnn ează un moment de căpetenie în desvoltarea studiilor
linalfabetul cirilic, întăturând spiritele, accentele şi unele
litere de prisos. Prin e a pune
principiile retormei ortogratice: ortografia cea mai simplă
-este cea mai bună; ortogratia
trebue să fie fonetică.-Prin ea rezolvă Chestiunea termenilo
r
tehnici : să luăm cu vinte
din limbile moderne
sau din limba latină şi să le transtormăm
după cerinţele limbei
guistice

la noi.

Prin

ea

reform cază

noastre,

,

—

„_Sesc

Ei!

dar

ce fel de

N

carte

o grămadă 'de slove;

e

asta?l

uite-te

ăşt ia vor 'să ne

minune!

aci

lip-

lase săracil:
Ad

.

N
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x

fălosul și -purtătorul: de ortografie u (i) lipseşte; măreţul
îngânfatul w (o£) asemenea; sr (4). cel bogat în loc nu

mai

vede! 'In

loc: de “k (ie£), unde şi unde

în loc de b (iuj i (i-u)/
ciel Ea te, uită, că. ăștiaşi
(thitaj l-au: scos! Nu, zău,
dela ţară, nu. vor să .aibă

şi
se

se vede ta (e-a),

Vai de mine, ce. grosimeşi mojâ-!
pe delicatul şi plinul de dulceaţă. O
ăştia sunt Români. groși, bădărani
cât.de puţină evghenie pe dânșii!

Dar cc văz! Ei în loc.deă (csi) pun,te (c-s); în loc de WY
(psi), ne (p-s). Sunt vrednici de râs întru adevăr. Vedeţi lucruri copilăreștil vedeţi eresuril. vedeţi nesocotinţi! "Toată.
lumea se sileşte din ce mai are să mai adauge şi să se mai

îmbogăţească;

Ia uitaţi-vă, că și din ce mai aveam,

dar ei!

vor 'să mai lepede!.. Ait! s'a stricat, s'aa duuus acum şi limba!!

ei au lepădatși ocsiile! şi psi!

şi dasiatl!! O. drăguţule, ca

de ele de nimic nu-mi pare așă de. rău, că par'că erau nişte.
Dar
floricele! Oamenilor fără gust, fără leac de ortografiel!.

cine v'a pus:pe

voi să vă arătaţi” mai

înţelepţi bătrâni?

Voi

iscusiți „decât atâţia.

v'aţi găsit să stricaţi aceea

ce au găsit

dumneata

să fii sănă-

cu cale atâţia inşi,-şi nu ca voi, ci altfel de învăţaţi! şi apoi...
Nu ştiţi voi că obiceiul este bătrân şi că trebue să purtaţi
cinste şi sfială către dânsul? Păcat de Dzeu, să se ducă.
a
i
|
atâtea . slove!
— Aşă, domnule,

s'au,dus,

și acuma

tos; ele s'au dus şi nu se vor mai întoarce, căci le-a xonit o
soțictate

întreagă,

le-a

gonit

însuș

dreptul

cuvânt.

Şi dum-

neata, domnule, . mai: stâmpără-ți furia puţin şi gândește-te
mai bine, ce va să zică o soţietate şi ce au făcut soţietăţile

în lume, ca să ştii către cine îţi îndreptezi cuvântul;și după

ice va să zică unu
ce vei începe a cunoaşte
o soţietate, ascultă

glasul ei cel. serios,

şi ce va să zică. -

liniştit şi fără

atâtea, |

strigări şi mirări lungi; învaţă! că glasul soțietăţii este glasul
norodului şi că ea poartă şi înfățoşează persoana obştii.
tre"Nevoia a făcut pe oameni să-şi afle cele ce le eră de

băgat
buință.. Când oamenii auaflat mai întâi slovele, au
așăi
şi
lor,
de seamă câte suneteşi câte glasuri sunt în limba

glas
au hotărit pentru fieştecare sunet şi pentru fieştecare
neamurile
toate
făcut
au
câte-ur semn adică câte-o slovă. Așă
greacă.
: Numirite spiritelor şi accentelor. în ortografia:

.

„a
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când au vrut să scape de semnele ieroglifice, şi aşă au făcut
pe urmă după dânsele şi Grecii.
„ Astfel după dânșii au făcut şi Latinii, 'priimind numai cele
ce le-au trebuit; astfel, şi încă şi: mai înţelepţeşte Italienii;
astfel şi toate naţiunile cele înțelepte şi gânditoare într'această

pricină,

ce au

-. trebuit fireşte

după ce le-a

umblat: numai
să urmăm

trebuit! astfel

şi noi. Dar fiindcă, când am

a

inceput

a ne întrebuință cu slovele cele: slavonești, a fost tocmai vre-

„TPAMMATIKZ
POMANEACKz
“As

D.
„aara

aa

L BATAA.
zunap nd

az

tiana

D. Ionontati Cisapnar! focer?,

1

8

2

8,

”

Gramatica“lui Heliade din 1828. -
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a

:

«mea când turburările, neodihnile, fugile şi răsboaiele.ce aveam
cu vrăjmaşii noştri, nu ne' da pas să ne gândim de alte lu'cruri mai interesătoare, necum de acest bagatel; Je aceea
până mai deunăzi, câte slove au avut Slavii, noi le. grămădiam
cu loc fără loc-prin cărţile noastre, ni se păreă că tot ună

poare

să

noastră

ortografia

cu

slavă

ortografia

fie

şi că

printr'însa dăm o strălucire limbii noastre, puindu-i o năpaste |
în spinare.
. . . .-.
Meşteşugul scrierii este aflat ca să ne înțelegem şi 'cu cei
ce nu sunt față cu noi. De multe oti însă scrierea cea nedeţ
care a stat cea
săvârşită a pricinuit confuzie şi neînțelegere,
tot ce aduce :
ortografiei;
regule
pune
se
a
de
pricină
dintâiu
să se nască . .
făcut
a
aceasta.
Şi
lămurit.
neînțelegere, trebuește.
limbă
fieşte
Dar
puntuaţiei.
ale
şi
atâtea semne ale prozodiei
ortografia

își are

sa

supus la mai puține

aceea

şi

acelea. Cel mai
care face cinste
şi face chiare!
şi ne face şi să

noastre;

şi ea

împlinește

singură

sunt

celelalte. nu

sa

tot întrun

fel

în vorbire sunt

tot

delicat şi cu gândire lucru în ortografie şi
duhului omenesc este puntuaţia; ea desparte
judecăţile noastre, arată şirul și relaţia lor
ne înţelegem şi să ne facem înţeleşi în scrierile

_aflat regulile ortografiei,
duhul

lor

care

a stătut şi este

că' oamenii
pentru

şi mişcările şi opririle

se gândesc,

norocită,

numai

reguli. Puntuaţia

aceea la toate limbile;

tot

mai

a stătut

omenesc,

decât

adică

sfârşitul

care s'au

pentru

mai vârtos, în limbile. cele vii. “Toate

o pedanterie

un

semn

şi o lipsă în gândul

de “necunoştință

și

a folosului

înţelepţi
şi sfârşitului ortografiei. Fraţii noştri Italieni foarte
roasunt
care
şi
lipsă
şi gânditori au cunoscut” cele este de
dele

pedantismului într'această materie.

Pre

dânșii și drumul

să urmăm
pășirii întru cunoştinţi al duhului omenesc trebue
din Transilşi noi. Aci îndrăsnesc a vorbi pentru fraţii noştri

pentru ostevania şi Banat, cari sunt vrednici de toată lauda
Pentru
românească.
silința ce pun pentru literatura

“nelile şi
cu litere lati-.
ortografia însă care voesc să introducă, scriind
- duhului, italienesc, adică a
neşti. bine ar fi: fost să urmeze

fran- .
serie după :cum vorbesc. Şi să nu .se ia după ortografia
care este.

- ceză şi englezească,
i

1 Chiare = clare.

care păzeşte derivaţia zicerilor,

208

născută în veacurile sholasticismului

şi de cari chiar

singuri,

„acum ar voi să se scuture. Un meșteșug care voesc să rămâie
păstrat numai pentru: cei ce vor aveă norocire să ştie latineşte
şi fără nici un. folos aşă de mâre încât să stea: în cumpănă

cu greutatea pi neînlesnirea. Cel ce cunoaşte limba. latinească,

„>

„ştie că zicerea fimp vine dela fempus sau de va fi scrisă.
„iimpu .sau de va fi scrisă fempu; asemenea și primăvara

este cunoscută de unde vine, sau de va fi scrisă primavera,
sau ide va fi scrisă primavara ş. c. 1. Pentru cel ce nuicunoaște

limba

latinească

este în

zadar,

or

zicerile, căci mijlocul scrierii nu poate
:izvorul,. când

el

nici

odată -n'a

fost

cun

NOT

să-l. facă

acolo., Așă

fi scrise

să cunoască
dară,

pentru

jce să nu Scrim după cum. pronunțăm când “scrim pentru
cei
/cari trăesc, iar nu pentru cei morți?
Romanii,
strămoşii
noştri scriă după cum. pronunţă. Ciceron, Virgilie
şi ceilalți

înțeleagă şi să le'-luăm. dreptul de a-şi scri
limba,
pe seama numai celor ce ştiu latineşte şi
celor ce

Viața lor vor sta cu dicsionerul
"Fieşte : ce

limbă,

când

a

în mână. _

început

să

se. cultiveze,

rămâind
în roată
a

avut

trebuinţă de numiri nouă, pe care sau şi
le-a făcut dela
sine, sar s'a “împrumutat măcar de unde,
şi mai .vârtos de

„colo dle undea văzut că este izvorul
ştiinţilor și al meşteșugurilor. Grecii. s'au împrumutat. dela
Fenicieni, Egipteni,
arabi, Asirieni
'ş. c. 1. de acolo de unde şi învăţă
ştiinţele și
mesteșugurile ; “Romanii dela .Greci
; cestelate naţii ale Euro„pei dela Romani. Noi. asemenea
_o.să urmăm - și. mai vârtos
când: avem de unde. Noi nu împrumutăm,
ci luăm cu îndrăs-,
neală: dela. maica. noastră moştenire
-şi. dela surorile noastr
“partea ce ni se cuvine,..
cc,
,
a
i
| Trebuc să ne 'împrumutăm, dar
trebue foarte: bine să băgăm
de seamă să nu pâtimim ca
:neguţătorii aceea. care nu-și
iau
ș
bine măsurile şi rămân. banc
ruţi „(mofluzi):, Trebue -să
luăm
numai acelea ce
ne

trebue.

|

trebue

şi de-acolo

SE

de unde

trebue şi' cum

oii

-

N

„autori nu au scris faptele lor pentru Romanii ce au
trăit pe
vremea lui Romul şi Brut, ci pentru “contimporanii
săi. Aşa"menea şi noi nu scrim pentru “strămoşii noştri, pe
care i-a
adus: Marele Traian. aci, ci pentru contimporanii
noştri, și
nu trebue
să-i căsnim. şi să-i muncim atâta până să ne
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Da

Unii nt voesc nicidecum să se împrumute și fac vorbe nouă românești: Cuvântelnic (Discsioner), Cuvintelnică (Loghică)..,
ascuțit-apăsat (ocsiton), neîmpărțit , (atom, individ), asuprăgrăit (predicat), amiazăziesc (meridian) ș. c. |. Alţii se împrumută de unde le vine și cum le vine; de iau o vorbă gre-:
cească, o pun întreagă grecească, precum: „,patriotismos, entusiasmos, cliros“ ş. c. 1.; de iau dela Francezi, o pun întreagă franțuzească, precum: „nation, :ocasion, comision“, Ş.
c. ].; dej au dela. latineşte, le pun întregi latinești, precum:
So tivileguiae,

collegium,

centrum,

punctum“

dela

ş.

Italieni

asemenea,

precum:

„,soţieta,

liberta,.

l.

Vorbele

străine

trebue

să

se

înfăfoșeze

c.

în

1.;

haine

de

iau

cvalita“
româ-:

neşti şi cu mască de Român înaintea noastră. Romanii, stră„moșii noștri de au primit vorbe “străine, le-au aat tiparul

atzi

ali

:

Primul
(după

Gh. Adamescu

număr
un

din „Curierul

exeraplăr din

biblioteca

fomânesc“.,

1829

Academiei. Române),

14

NE

20.

„limbii lor ; ei nu zic »patriotismos, entusiasmos, cliros'..ş. c.
l., ci. „patriotismus, entusiasmus, clerus“. Francezii asemenea
nu zic „geografia, energia, kentron“, . ci „jeografi, „enerji,
santr“; precum și Italienii „geografia, energia, centro“î.
Ase-menea și noi.de vom voi să rumânim zicerile aceste toate de

cu

.

i
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sus, trebue să zicem „patriotism, entusiasm, cler, nație, oca-:
zie, comisie, geografie,. energie, centru, punt, soţietate, Iibertate, cualitate, privileghiu, coleghiu sau mai bine privi»
legiu, colegiu“, după geniulşi natura limbii.
Dar ca să se desăvârșească limba şi mai bine și ca să se

„hotărască odată cum să rămâie termenii cei noui, aceasta nu

se va puteă, până când nu se va întocmi o Academie de
“câţiva bărbaţi, a căror treabă să fie numai literatura românească, cari cu vreme vor pune în regulă şi vor desăvârşi

limba prin facerea unui dicsioner.

Da

-

-

N

O SCRISOARE CĂTRE C. NEGRUZZI
” In vremea când Heliade .redactă „Curierul românesc“ Şi „Curierul
de ambe sexe“, a
-avht raporturi foarte strânse cu Costache Negruzzi. Din aceste
raporturi a urmat un schimb
de scrisori între ei.-in aceste scrisori s'au tratat mnlte chestii
relative la literatură, la cul„tură, la limbă. Heliadea publicat şi multe scrieri de
ale lui Negruzzi în Curier, iar în
tipogratia sa'a tipărit cărţi de ale scriitorului ieşan.
”

Urmează aci una din aceste scrisori = după:

Şăineanu, „Autorii români“,

Domnul: nieu!
-

„

„

A.

i

|

”

Până a nu intră a-mi da şi eu părerea la câte cu dreptate

mă întrebi, voiu să vă arăt că o limbă, cu cât se lucrează,
cu atât se cultivă, se regulează şi se desăvârșeşte, legiuindu-se
„fiecare termen şi fiecare frasă, cum să se zică și cum să
se

scrie.

Prin

Scriu, mai

urmare

limba

întâiu' mi-am

noastră, când

croit,

sistemă

am

început

potrivită,

să

o

după 'a mea

părere, pe natura și însuşirile ei. Mai întâiu am scris foarte

urât ca fiecare începător fără model, fără ajutor, fără tovarăș

carele să-mi sprijine a mea

părere

în părerea lumii.

Singur

a trebuit să mă lupt cu prejudecățile şi obiceiurile, 'cari
de
multe ori trebue să 'le respecte cine-va, pentrucă și de sunt

mai totdeauia nedrepte, dar sunt bătrâne, „sunt înrădăcinate,

Sunt

cineva

puternice | *Pretutindene

un

scriitor

care începe,

la

început,

care

poate

nu are

încă

să

mă

vază

experiență

şi prin “a căruia pană abiă a trecut încă câte-va vorbe Şi
câteva frase-ale lumii întregi. M'am silit însă totdeauna
a nu
ieşi din sistema mea.De multe ori iară un scriitor încerca
t

poate să mă vază că, scriind,
am vrut să fiu înțeles şi prin.
urmare am .respectat vorbele şi frasele cele vechi
şi obișnuite
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i

se:află,

care

deși .vicioase,

7

”

.

da însă să»

înțeleagă cititorului ceea ce s'a gândit -scriitorul. :
Sistema mea a, fost ca să.poată csneva aduce limba în stare
„pe cât se poate a exprimă tot ce se gândeşte fie în mațerie

fizică, fie morală, fie politică, fie religioasă. Pe drumul acesta,

am vrut să am de povaţă, de se va puteă, dreptul cuvânt,
- armonia. şi energia, şi sau pe câte trele să le întrebuințez
„deodată, sau, după întâmplări, să aleg pe cea mai prefera- bilă şi mai potrivită cu împrejurarea. Dreptul cuvânt mă povăţuiă ca toate zicerile cele nouă să mă silesc a le rumâni,
după cum le-au grecit, latinit, italienit... Grecii, Romanii, Italienii... Armonia (pe cât a putut să fie priimitoare urechea

mea

de armonie,-sau

după

ce a mea

crezare, m'a

făcut să

mă deprind-mai mult sau mai puţin cu: sonuri mai blânzi şi
mai aspre), armonia, zic, cereă ca în această pravilă de a
rumâni zicerile, să nu uit. -şi drepturile ei, ce în toate veacus+
rile şi în toate locurile le-au avut, de ai se face adică tota

deauna

scutire

din

pravilă,

când

a ei ureche delicată

este

rănită de asprimea întâlnişului celui urât. Energia iară, având

de cea dintâi împuternicire

dreptul

cuvânt, îşi pierde toată,

puterea, când e silită a se târi zăbovindu-se de lungimea zicerilor, ca: să ajungă la a sa ţintă.. Atunci 'e măreaţă, atunci e

sublimă. când purtând

să răpede'ca

fulgerul

adevărul pe braţele sale cele nervoase, |
din gura

oratorului

și merge

de tună'

în. urechile ascultătorilor. O limbă polisilabă mă socotiam că |

nu poate să aibă acea destoinicie şi putere ca una ale căreia,
ziceri sunt scurte, lesne de pronunţat - şi cu. îmbelșugare în'fiecare rând.. Limba noastră, după cea grecească, este cea
mai polisilabă din. câte cunosc şi totdeauna m'am. silit întru
aceea ce s'au putut a o scăpă de acea întindere leneşă şi de

acele terminaţii, care ni le-au dat. străinii, ce învățau rău și
urit limba

noastră.

Și la zicerile

cele. nouă,

ce: le-am

între;

+ buinţat'am fost stăpân a le da orice formă voiu voi (stăpân:
zic pe mine, iar nu în opinia lumii).: Cu această: sistemă,

croită după a mea părere, fără să silesc pe nimeni ca să o,
primească, am urmat drumul meu.
ci
CI
Mai întâiu am vrut să-mi fac.termenii ce-mi trebuiă, şi nu

am.

întreprins un: dicţionar,

vin. nechemat

căci scopul

de nimeni și să mă

meu

fac legiuitor,

nu eră ca
după

să

ad: meu
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“capris, al unei limbi pe care nu o cunoşteam decât în gencral
dela părinţii mei, cari o învățase şi m'au învăţat și pe rmnine

mecaniceşte. -

Am vrut mai întâiu să-mi fac şi să-mi hotărăsc mie o limbă
“prin care să-mi exprim şi să-mi înțeleg ceeace gândiam ; am
vrut să-mi fac vocabularul termenilor technici şi ca să pot
să dau peste dânşii m'am apucat.a traduce din ştiinţe; am
început întâiu dela gramatică, şi nu iară ca să mă fac legiuitorul limbii, ci ca să am prilej a trece prin tipii limbii, şi
ca să-mi puiu pe. vocabularul meu termenii cei noi gramaticali 'şi 'să-mi formez limba gramaticei. Pe urmă am făcut

sau' am

cules

tradus

am

și matematică,

politică

o.geografie

Logica lui Condillac,

cursulde matematică a lui Francoeur,

câteva lecţii de literatură sau de poetică și retorică şi celelalte. Prin urmare eu âm trebuit vrând, nevrând,a trece prin

toţi termenii

trebuincioşi: în acele -ştiinți sau arte,

într'un 'fel bine sau

rău .şi a-mi

îmbogăţi

a-i boteză.

vocabularul.

Ca să nu-mi rămâie lucrarea neroditoare, ca să mă pot
folosi dintr'însa cugetând mai de multe ori asupra unui obiect
„cele ce am cugetat odată, m'am făcut apostat din casa părin“tească, care îmi propuneă protecţie, slujbe, chiverniseli şi
m'am pus, în mijlocul zidurilor celor sfărâmate din SE. Sava,
“un biet dăscălaş cu şo lei pe lună, înconjurat de câţiva şcolari săraci, hotăriţi și fanatici în hotărtrea lor şi în prieteşugul
meu, am împărţit leafa mea între dânșii şi am început lecţiile
mele dela gramatică, până când am sfârşit cu dânşii un curs.
-de' matematică şi: de filosofie în limba. naţională în vreme de

şase ani, fără să mă întrebe cineva ce fac, fără să vie cineva
să încurajeze
-pe şcolari. Veniă iarna; lemne de nicăieri ; fiecare şcolar aduceă câte un lemn după unde găsi, care abia
eră. în stare să încălzească preajma. unei sobe sparte, ce
umpleă casa de fum, şi să topească fulgii de zăpadă ce vijelia.
îi repeziă pe ferestrele „cele sparte. Tremurând cu mâna pe
compas şi pe cretă, ne făceam lecţia şi Dumnezeu a binecuvântat ostenelile noastre, ce erau nişte minuni ale dragostii

şi ale Hofăririi.

Școlarii aceia s'au

judeţe;

în

țional;

alăturea

s'a înălțat

legiuit

în acele

dărâmături

locul acelor

dărâmături

colegiul

împrăştiat
s'a

profesori prin

întemeiat

Sf.

s'a îmbrăţişat

Sava;
de

muzeul

limba
toată

ce

na-

s'a

tinerimea.

|
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şi felul scrierii şi ortografia s'a introdus în toate cancelariile. *
Rodul aceleiaşi .strădanii este teatrul național.
|
După ce dar mi-am format limba ştiinţelor sau a duhului,
am vrut pe urmă să pășesc şi la limba inimei sau a simţimântului. Fără să ies din sistema ce mi-am propus, din tipii
ce-mi orânduiam în gramatică, fără să mă abat din drumul
literaturii cei: sfinte sau bisericeşti, în care se exprimă “așă
de frumos și aşă de înţeles prin cele "mai: multe. tonuri simțimintele cele mai înalte și mai tinere, entuziasmul cel mai
viu şi patimile cele mai dureroase ale cântărilor lui Moise,
ale psalmilor, ale elegiilor lui Irimia şi ale: proorocilor tuturor,
și în care poate cineva află limba epopeii, a. odei şi a elegiei;
fără

să

mă

abat

din

toate

acestea,

fără

să stric limba cea

legiuită odată de moşii noștri, ci numai după-drumul şi metodul lor să îndeplinim lipsele ce n'au avut vreme a îndeplini,
adică îritru aceea ce.atingeă de limba ştiinţelor, a literaturii
celei nouă și-a ideilor ce lumea a dobândit de.atunci încoace;
„mi-am pus înainte a traduce ceva din autorii cei mai vestiți,

mi-am ales după a mea aplicare pe Lamartine şi Byron;
am avut să văz pe cât se mlădiă, limba şi cât este destoinică,
căci ea mi-a fost învățătorul. şi ea singură
trebue

s'o

mâiu, își. cine

o.va ascultă,

m'a povăţuit cum

cine. nu

va

ieşi din

regulele prescrise ale naturei ei, va ajunge în scurtă vreme
departe, căci, fără a se rătăci, merge de-a' dreptul, fără să
se abată nici odată. Destoinicia ei.am văzut-o mai destoinică
decâr pe cea franţuzească, că este croită dela începutul ei
să fic limba, dacă 'nu a cugetării şi a simţimântului, încai a
cuvântului și a înţelegerii. Vorbeleîi lipsesc și frazele; ur:
zirea. sau scheletul ei. este mare, e elegant, e nobil. Energia
nu-i lipseşte,. armonia se simte .pretutindeni și când va să
fii zugrav, vezi însăși natura.
e
|
ai

Primiţi, Domnul meu, încredințarea de cea mai înaltă
meu "cinstire, cu care mă însemnez al d- tale plecată. slugă
N

m

LE

a
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LIMBA ROMÂNĂ ESTE LATINĂ
In cartea sa' „Paralelism
română

şi cea

italiană

sunt

între dialectele
în realitate

român

două

şi italian“, Heliade

dialecte

ale

aceleiași

dar sunt multe pagini interesante în scrierea sa. Reproducem

atinitatea limbii româneşti

Scrierea

cu

pronunțarea

cunosgută

-

aci

Românului,

încât

că
este

în

limba
greşită

cari

arată

:

cuviincioase

lor cea adevărată

Ideia

pasagiile

|

literele

susţine

limbi.

a vorbelor

|

românești,

atât este de familiară,

lui literele

şi

firească

cuviincioase

ni:i se

"par o învățare nouă, ci curat o aducere aminte. Par'că ar
vedeă cine-va Sufletul sau Geniul cel vechiu al Romei strămutat din generație în generaţie, şi ca un înger tutelar, nepă-

'răsind pe Român

nici în cele mai de pe urmă

zile ale întu-

necimii lui, nici atunci când el, orb de tot, par'că ar voi de
sine să părăsească tot ce a fost. strămoșesc şi să se arunce

îri abisul uitării, spre a se stinge cu totul din registrul najiilor!

E destul,
întreabă-ţi

Române,
deschide “ochii, caută împrejurul tău,
inima, cercetează costumele tale, auzi limba ta;

întreabăte ce ești, şi Geniul pe care până acum n'ai zrut să-l

mai

cunoşti

şi l-ai împins,

de tine, acesta
învaţă a

zice:

care,
naștere

ale vieţii în limba

Geniul

întrupat

acesta

ce a fost

nedeslipit

şi personificat. în. limba

şi murire, a numi aceste

părinţilor tăi; care

două

ta, te
margini

stând pe aceste

două

însemnătoare hotare te învaţă a articulă cea dintâiu vorbă
Şi
cel de pe urmă suspin; care hrana ta cea dintâiu te învaţă
.
a o numi lapte, şi masa 'cea călduroasă sân, piept, şi
mân„carea sugere; care, legănându-te, îţi cântă cea dintâiu
melodie
a dragostii: cerești coborâteîn sânul mamei tale, adormindu-te
cu pace; care îţi. deschide ochii la /zmină, la cer, la. natură,
la . Dumnezeu; care îţi spune numele părinților
tăi, trebuin-

„„ țelor tale, a fiinţei tale, care pune pe buzele tale numele

cele

mai drage, care pe tovarășul vieţii tale ţi-l numește
/uiere,
„pe fine şi pe ea om şi pe rodul dragostei vongtre
fiu. Acest

Geniu îţi va
mane; îţi va
şi al Marcilor
şi te va învăţă

virtuos,

blând

spune că sufletul, inima, sângele tău sunt roarătă că ești. nepot şi al Bruţilor, al Catonilor
Aurelii, al lui Pavel Apostolul şi al Traianilor,
a. jertfi tot pentru interesul și binele public,
a fi

și filozot, a cunoaşte

pe Dumnezeu

şi a. împinge din hotarele patriei tale pe tot vrăşmaşul
ce
va
cugetă
a-ţi luă cele strămoșești, şi a te face
străin la căminul tău;
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n

întrun cuvânt a fi cetăţean și creştin, dând Cesarului ce este
al. Cesarului şi lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, adică

Universul întreg, Patria şi inima ta, pe care de. veacuri le-ai
lăsat în prada: vrășmaşului omenirii. Acest Geniu îți va
În sfârșit că cu elementele'limbii tale s'au slujit cei înai
Apostoli şi Mucenici; cu aceste litere scriă Apostolul
epistolele sale când pe aripele christianismului se răpiă

spune
mari
Pavel:
până

la al treilea cer; limba lui atunci nu eră incultă şi părăsită.
ca a ta; el aveă nație, și își adoptase de patrie Roma, şi se
făliă între ele când ziceă: „sunt cetăţean roman“. Și tu =ţcum
strigi, poate, când îţi arată cinevă literele și limba moşilor
tăi, că nu 'sunt ale tale, şi te făleşti în groasa neștiință, ce veacurile blestemului a grămădit pe mintea şi cugetarea ta.
Prin limbă dăm şi luăm cunoștințele, şi prin limbă lămurită dăm și luăm cunoştinţe lămurite. Eu îţi dau această.
gramatică, şi tu, în curăţia inimei întreabă-ţi sufletul tău,
şi fel îţi va spune și.
ce să. primeşti și ce să lepezi;şi cât
am veghiat şi am ostenit şi am suferit pentru tine.
.

e

,

E

,
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FOILE ȘI CĂRBUNELE
Dintre fabulele lui Heliade, una din cele mai
o imitație după

fabulistul

francez

Lâng'o lemnărie

"Una
.

interesante este „foile şi Cărbunele”, „E

Viennet.

*

unde: sta

grămadă

peste alta rău amestecate

Surcele: şi. aşchii a securii pradă,
Țăndări şi găteje, 'doage răsturnate,

Multe. .ciopliture
„Și sfărâmăture
-D'ori ce fel de lemne, mobile stricate,
„Un groscior cărbune cât nuca de: mare,
Dar viu arzând bine căzi di'ntâmplare

Din hârbul cu spuză sau chiar din luleă
Unui sătean care se duceă acasă :
:
Sau să-şi facă focul, să-şi cate de masă
Sau cine mai ştie ce treabă aveă.
Aci prea aproape,. dupe drum, nevoi,
Eră nişte foi
Al căror stăpân

,

a

..

„918.

Era un jupân..
Meşter spoitor,
Care :spre repaos capu' -și rezemase

.

Chiar pe lemnărie şi somnu'-l furase.
— „Ce soartă te așteaptă, sărmane cărbune!
„Curând

IRI

te vei stinge,

şi negru

„In zece minute bun'n'o

a

tăciune

să mai fii

„Decât pe perete să scrie cu tine „Şi să mânjerească care cum. îi vine,
„Să

facă

„Dar
„Eu

la posne

dracii

ce mai renume
să

suflu

'm tine

de

copii;

când m'ai
şi tu''n

ascultă |
lemnărie

„Să te opreşti ţintă şi să "ncepi a da
„„Colea un foc ţeapănl! — Ce mai bărbăţie!
„Ce nume ţi-ai face. chiar în istorie!
..
„Gazetele toate tare-ar bucinăl“1

»Foile.ca Naiba astfel îi vorbiă,

Și bietul cărbune, ce nu se gândiă,:
Licuriă acuma mereu de trufie
Şi de bucurie.

N'apucă să zică fatalul său da
Şi începu-să sară sub iutea suflare
,

Ce

în şuerare

Drept între surcele flacăra-l mână.

_S'aprinseră acestea, ş'apoi lemnăria
Laă foc întreagă, vâlvoarea se 'ncinge,
In

aer.se

'nalță,

vâlvoarea

se

Satul e 'n pericol şi megieşia
Toată se deşteaptă,
Soarta

'ntreagă

a Troiei

în

'ntinde,

spaimă

.
aşteaptă.

Heil acum vei. zice Că-al nostru cărbune a cătat să fie
* Foarte mulțumit?
. Săracul Pârlice|
|
Plesnit în scânteie l'acea grozăvie

De

tot împărțit,

Cine-l mai cunoaşte în focul cel mare
DON N
1 Ar bucină
= ar buciumă. |
a
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Da

Careşi mai tare
Il făcu

.

cenuşă în vreo

'nghesuire?

Pieri fără nume, fără pomenire!
Și foile iară cuprinse de foc:
Lăsate în
D'al lor
A fost şi
Arseră şi
Cu lemne
Devenind

-

_

.

loc
jupân meşter, care spăimântat:
tulit-o din somn deşteptat, .
ele
|
şi piele,
.
cenuşă fără de suflare.

Iată-vă exemplu şi daţi ascultare,
Voi cari suflați certele civili. .
Foi să nu'mai fiți.
o
a
Și- voi june inimi, organe docili,
Care drept cărbune la suflări serviţi,
După scelaraţi:
Nu vă mai luaţi.

|

i

,

CÂNTECUL URSULUI
In 1848 Rusia _ trimise consul în

principate pe

Duhamel,

care

din

prima.zi s'a purtat

” foârte arogant cu boierii. Heliade a scris (la 20 Maiu 1849) satira ce urmează aci şi a trimis
“un ursar cu ursul s'o cânte în curtea consulului. In acelaş
timp a avut grija să-i trimită

şi o traducere în franţuzeşte. Retrenul „Diuha-măi“
consulului.
R

Ni, ni. ni, și na, na, na,

Puiu de popă satară,

Ursule neţăsălat,
Puiu de codru
Diuhal

diuha-măi!

Vine ursul mormăind,
Babele

s'ascund

* Puneţi,
Pe

bocind;

Câinii ni s'au deșteptat,

Vânătorii s'au armat.
Sună cornul şi răsună
Potecașii se adună.

Diha|] diuha-măi!

asemănare

cu

numele

bătăiași, pe goană,

dihania râtană;

Măi
'nverșunat,.

aveă oarecare

dihanie, rea feară?

Dracul

te aduse'n ţară?

|

Că voinicii dau de tot
Şi mi-ţi pun lanţuri de. bot,
Ursăreasa te aşteaptă, |
Cu ciomagul te deşteaptă.
Diuha! diuha-măi!
.

.. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cotoii ţi-au miorlăit,
Nevăstuicile' ploscaşe,

.

.

e.

_

i

Veninoase

+ 200

şi zăcașe

Să-ţi dau

i-au trântit uleiul jos..

.

Ce-ţi bagi botul noroios!
Diubha! diuha-măi!

Să fic pe seama ta.
Diuha! diuha-măil,

Vino, Ursule, la joc
Şi pământul bate 'n loc :
Și mi-ţi joacă muschiceşte,

2

de

ani

dela

„ Alivanta! berechet! :
“Diuha! diuha-măil

_ LA'SCHILLER

La 28 Octombrie
a 100

.

Să-te văz, fecior de lele,
Fi o tumbă d'ale grele,
Să ne-areți vr'un marafet,

Ad” piciorul căzăceşte,. Joacă bine, măi Martine,

pa

pâine cu mlăstine,

Să-ţi: mai dau și altcevă

(0 N. s. n.) 185t colonia germană

naşterea

lui

Schiller.

S'a jucat

actul

din

Bucureşti

1 din

Vilhelm

a serbat
Tell;

împlinirea

s'au

declamat
poeziile: Ibycus, Calea la făurărie, Impărțirea pâmântulu
i. Cu ocazia aceasta Heliade a
şcris poezia „La Schiller“, Noi o reproducem aci după.
„Echilibru între antitezee, (Buc,
1859 —1869) pag. 127.
!
”
”
Autorul pune înainte o notiţă din care extragem
rândurile următoare:
„Milioane s'au cheltuit în ziua aceasta în Europa şi
America, celebrând naşterea lui
Schiller : milioane după moarte, iar cât trăi omul îavu
nici o parte pe pământ decât privaţia şi neaverea, amarurile ce-i aduseră lenta sau oftica şi
care foarte prematur îl luară
dintre cei vii sau mai bine dintre cei... „Morți“,
”

„Este o viață moartă, precum ş'o moarte
-Ci este şi viaţă ce nu mai are moarte.

Unii prefer pe una şi alţii ş'aleg alta.
E trist-a omenirii fatală, crudă soartel
Prin

chinuri și privaţii,

„Şi deziluzii

crude,

vie;
-

și lupte şi amaruri,

paţienț' adamantină, 1

Prin' forță-asalt eroic să ia cetatea Sântă,

Al cerului. Imperiu, cea veră?

Libertate.

Mult suferiși,o Schiller, şi luptă avuşi mare,
„Căci lungă e durerea și fericirea scurtă |

.

Și strimtă, şi spinoasă e a Cerului cărare!
Ş: greu, inert e corpul! greu dreptul de viaţă!

Du

sarcina,

PIN

- : Paţienţă adamantină

„2 Veră = adevărată,

o suflet,

du

corpul

după

: Răbdare tare ca diamantul,

-

-

-

-

tine

|
|

-
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In sus pe calea. strimtă cu filiil cu consoarte;
"Te luptă cu ananga,? cu aspra neavere,

di

Cu limbile de şarpe, cu ochi de vâsilisci
(Calumnia,
Cu

Minciuna,

forţa: împilării,

Invidia,

cu

reaua

Trădarea),
tiranie;

In sus! pe calea strimtă, nici apă, nici merinde,
__Nici unde 'să-ţi pleci capul la frigurile Lentei.$
Avuși

de adversariu

pe om

ş'atât

ajunge.

Te iartă să-i faci răul, iar binele nici mort:
Iţi iartă pe Baraba, pe Christ îl crucifică;
Insultă-l, te onoară; striveşte-l, te adoară; .
» Dă-i glorie, onoare, te-'mpilă de ultragiu;
Dăi patrie, dă-i nume, exilul te aşteaptă;
Dă-i adevăr, dreptate, calumnia ţi-e parte.
E orb; şi-i dai lumină; el vede câte n'ai.
E mut și-l faci cu limbă; te muscă ca vipera.
. Dă viitor, viaţă, căci ia el şi trecutul.
i

;

!
;

“|

Realţă-l
“Acesta

:

pân'la

ceruri; de viu te-afundă

e păcatul

sau

omul

cel

'n iad.

_

căzuti.

Mai mult decât eroic ţi-a fost, Schiller, asaltul, :
O luptă de Arhanghel,

triumful de Martir.

|

A! rece este, „peatra încinsă de coroană |
Ci mâine de virgini îi dau astăzi viaţă
Și-o încălzesc atâta cât flăcărează inimi
Și lacrimile curg...
Cântaţi, virgini, Dreptatea,
Ș'a Tereil împărțiie;

Daţi partea la poet!
Cântaţi azi libertatea,
Ș'a omului unire.
Onoare la profet! .
„2 E zice ilii (singular filiu).

"2 Ananga: Nevoia, sila.
3 Frigurile otticei,

.

:

* El zice Teră în loc de Pământ. Atuzie la poezia lui Schiller „Iapărirea
pămantului” .

.

.

-
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Și repetaţi în coruri, prin mii de miriade,
Germania întreagă, America, Anglia;

Răsune. tot. pământul,

ori unde

e om

liber.

:.

3

Cântaţi patria, onoarea, virtutea, libertatea,
Tot ce adoră Schiller, cântaţi pe Dumnezeu
" Ce scapă inocenţa şi focului dă crima.

“Suspinele lui Schiller în coruri repetaţi. -

NICOLAE BALCESCU
-

1819 — 1852

”

Născut în Bucureşti la 1819, Băicescu, “îndemnat

de familie

a- şi alege o

carieră, intră în armată cu rangul de cadet în cavalerie. Din interesul ce
“purtă instrucţiunii publice, înființă la regimentul în care serviă o şcoală pentru
gradele inferioare. Această. școală fu desființată după puţină vreme prin stă„ruinţele consulului rus şi, nu “târziu

după

aceea, şi

Băicescu

ieşi

din ar-

mată,

Pe
partidă

situația
„forme

la

1838

se

formase

naţională,

in

ţară

o

care voiă să schimbe

principatului,
democratice

introducând re-

și de

sar fi putut,

să uneaseă țările sub un Principe strein.
“Intre” fruntaşi

acestei

partide.

eră

și

Bălcescu. După ce. Câmpineanu se întoarse din călătoria ce făcuse pe la
cabinetele Europei şi fu arestat, BălCescu

facă o

socoti

că

a venit

revoluţiune,

dar

momentul

să

proiectul

fu

descoperit şi capii acestei mișcări, Bălcescu şi Mitică Filipescu, fură închişi

la mânăstiri. Filipescu” muri îa închisoare, iar Bălcescu fu liberat la veai-

Nicolae Bălcescu
Portret de pictorul Negulici, pe la 1845
(în revista: Literatură şi artă“)

"rea pe tron a:lui Bibescu.
Peste. câţiva ani îşi începu. cariera
de scriitor, publicând într revistă din
laşi studiul intitulat „Puterea armatăa
Românilor.“
La

1845

începi

preună cu A. T.

să.

redăcteze,

îm-

Laurian, „revista

inti-

“jtulată „Magazin istoric pentru
Dacia“, . „care. făcă epocă în 'desvoltarea isto='
riografiei la noi, alături cu Croni
ca l ui Șincai
şi cu Cronicile moldoveneşti.
publicate de Kogălniceanu.
Ss
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Fu unu! dintre fruntaşii revoluţiunii din- 1848 şi, când se constitui guvernul.
provizoriu, i se dete însărcinarea de secretar al statului, alături de Rosetti

*

"şi L. C. Brătianu.
După căderea revoluţiunii, în. Septemirie, exilat, se duse în Transilvania,
unde tocmai se începuse lupta Românilor, aliaţi cu Austria contra Ungurilor.

După aceste evenimente, atins de oitică

din

cauza

vieţii

zdruncinate ce

dusese, trăi când în Franţa când în ltalia.şi muri în Palermo într'o extremă
sărăcie în 1852. Singur şi departe de ţară, el şa stins, cu numele ei pe buze,
=

”

”

-

*

*

*

,

;
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“EI începe seria lucrărilor sale cu „Puterea armată“, (aşi, 1844) cu care: ide
prinde studiul nu numai pe baza autorilor români şi streini, dar și pe baza |. hrisoavelor. .
„În „Magazinul istoric“ publică el: „Despre starea. socială a muncitorilor / „
plugari în principatele române în diferite timpuri“, în care Studiază pentru,
prima oară această chestiune, bazat pe documente;
:

Preocupat de aceleași idei, tipăreşte la Paris (1850) în franțuzeşte o lucrare
intitulată „Chestiunea economică a principatelor dunărene“ in care zugrăvește
reaua stare a țăranilor...
„» Opera de căpetenie a lui Bălcescu, pe care n'a: “putut îînsă so termine, este:
„Istoria Românilor sub Mihai- Viteazul“, — publicată de Academia” „Română,/

Sud îngrijirea lui A. Odobescu
N

(1878).

. lată cum apreţiază Gr. Tocilescu activitatea lui Bălcescu.
„Născut întrun veac când națiunea sa sta turtită sub despotism. şi. nici
există pe lume ca. stat politic.și neatârnat, el se: luptă pentru regenerarea ei.

Eră nevoie de revoluţiune; dar nimeni m'a atins chestiunile sociale, reformele
"de introdus, cu atâta curagiu cu atâta pătrundere, cu atâta vioiciune! Nimeni
ca el ma semănat idei, și idei sănătoase, regenerătoare pentru viața noastră
politică şi socială! El a căutat să deștepte conștiința națională şi să aprinză
flacăra patriotismului în sufletele: amărâte şi amorțite! Ca militar,:ca politic,
ca bărbat: de știință, ca revoluționar, în țară şi în străinătate, nu a lucrat
„__decât.pentru mântuirea patriei pe care o iubiă până la nebunie!
„EI a concentrat în sine toate aspiraţiunile - neamului român! Unitatea nafională, neatârnarea naţională, iacă ideile mântuitoare — zicea el — ce trebuesc
să stea săpate în inimile” generaţiunilor! viitoare.
„Cu o vocaţiune extraordinară pentru istorie, fără studii însă de ajuns,
fără cunoștință de limbi, numai prin o răbdare, prin o voință de fer, el con-:
sultă mai. toate scrierile străine privitoare la. istoria națională; și pe . când

un Bolintineanu creă palate de cristaluri in versurile sale,

genialul Bălcescu

răscoliă archivele Statului, bătiă la uşa mânăstirilor, străbăteă văile pentru
a culege inscripțiuni şi tradiţiuni, colindă "Europa occidentală întrebând cu
un entuziasm 'febril arhivele şi bibliotecele străine > despre tot ce putea să-i

șpună de trecutul neamului său...
„Pe când ceilalţi istorici. contimporani
„asupra

răsboaielor și datelor cronologice,

“ naţiunii, scriind istorie cu condeiul

ai

săi

își. - concentrau' atenţiunea

iar alţii dedeau, sbor liber

romancierilor în

imagi-

loc de a face cercetări
N

Su
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"serioase, Bălcescu se afundă în amurgitul timpilor şi lărgind orizontul _istoriei, studiă condiţiune a.ţăranilor, a poporului, fazele sociale, în documente
autentice, singurele şurse pentru certitudinea istorică, căci el ştiă că.spiritul
şi imaginaţiunea, în ce privește istoria, nu pot creâ nimica durabil.“

IZVOARELE ISTORIEI ROMÂNILOR
s

Primul volum

al

„Magazinului 'istoric“

(1815)

se începe cu un articol

al lui Bălcescu

despre izvoarele istoriei Românilor. El este o caracterizare minunată a diferitelor categorii
de izvoare istorice şi o arătare exactă a situaţiunii ştiinţei istoriogratice, din “acest punct de

vedere în epoca în care scriă el, Aci urmează
acestor izvoare.

pasagiile în cari autorul arată
-

însemnătatea

Românii au trebuință astăzi să se întemeieze în patriotism
şi în curaj şi să câștige statornicie în caracter. Aceste rezul. tate credem că s'ar dobândi când ei ar aveă o bună istorie na:
ţională şi când aceasta ar fi îndestul răspândită. Privind la
„acel şir de veacuri în care părinţii noștri au trăit şi la chipul
cu care ei s'au purtat'în viața lor soțială, noi am căută să dobândim virtuțile” lor și să ne ferim de greşelile în care au picat. Am părăsi prin urmare, acel duh de partidă şi de ambiţie
mârșavă, Am

scăpă

dejdi deșarte. Am
ne povăţuească

de

acele

dobândi

temeri

de

adevărate

în viaţa noastră

nimic

şi de acele

nă-

prinţipe care trebue

soţială, ca să ne putem

să

mân-

Istoria încă ne ar arătă că părinții noştri se aflară în
vremi cu mult mai grele decât acele în care ne aflăm noi
acum.

Călcaţi

dela

începutul

lor

de

_Goţi, Uni, Ghepizi, Avari, Bulgari,
înconjurați

apoi

de naţii

atâtea

popoare

Pacinaţi,

puternice, cum

barbare,

Cumahi,

Ungurii,

Tătari,

Polonii,

Şi

Turcii, care toate ţintiă a-i robi, ei îşi păstrară: naționalitatea
lor.

O

mână

providenițială

priveghiă

asupră- -le

și-i

strecură.

minuna: din toate primejdiile. Aceasta ne va aduce să credem
că o nație,

care, în mijlocul

litatea

ei în

ceastă

convicţie

curgere de

18

atâtor

nevoi,

veacuri,

apoi ne va face

nu

şi-a păstrat

mai

să avem

poate

naţiona-

pieri. A-

mai' multă

încrer

dere. în viitor şi să lucrăm cu mai multă inimă la o reformă
politică şi soţială, care să ne facă vrednici a ne luă rangul ce
ni se.cuvine în. “marea familie a naţiilor europene.
|
Dar, ca o istorie să poată aduce: aceste foloase,- nu trebue
a

e iscate, ca i Aici de culese

nu

trebue

oare,
să

se

ocupe
e

numai

întâmplări

politice

fără nici 'un adevăr

de oarecare

persoane

sau mi-

local,
privile-.

|
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giate; dar să ne arate poporul român cu instituțiile, ideile, ,
simtimentele şi obiceiurile lui în deosebite veacuri.
,
Noi credem. că o asemenea istorie este cu putință. Pentru
aceasta socotim că cei ce se ocupă de istoria,noastră nu trebue a ne ţineă numai de ceeace au lucrat şi au zis istoricii noştri
cei moderni;

dar,

tot într'o vreme

folosindu-se

descoperite” de. dânșii, să: meargă

MAGAZINU
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mai

de adevărurile

departe,

să alerge

la
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izvoarele originale, să caute şi să adune :toate daturile putin=
cinasc şi atunci vor puteă ţese 0 bună istorie.“
Dar care sunt aceste izvoare şi unde le putem află?:.
|
Istoria noastră, ca a tutulor naţiilor, se cuprinde în cinci,
feluri de. documente:
1. Poeziile și Tradițiile populare, 2..
Legile și actele oficiale, 3. Cronicile care coprind faptele generale,. 4. Inscripţiile şi monumentele, ş. Scrierile care zu-

grăvesc obiceiurile private.

o

Acestea sunt în' scurt documentele ce avem pentru istoria,
noastră. Noi ştim cu bună seamă că o mulțime altele se află
pe la mânăstiri şi particulari în ţările noastre și prin bibliote-:

cile şi arhivele publice și private,
Poloniei, Vienei, Moscovei,
Noi ne vom sili să adunăm

ale Transilvaniei,

iIngariei,

Petersburgului. şi Stocholmului.
câte vom puteă, însă mijloacele

noastre nu ne iartă a întreprinde călătorii prea depărtate ca
să adunăm toate câte se: pot găsi. Spre aceasta, părerea noas- tră şi a mai multor Români ce se interesează la istoria nației
este de a se întocmi o soțietate istorică care să aibă fondurile

trebuincioase ca să poată trimite oameni în deosebite părți
după asemene descoperiri. Noi nădăjduim că și guvernele române vor îmbrăţișă cu inimă această lucrare folositoareşi

„vor. înlesni

mijloacele

pentru

culegerea docurentelor.

DESPRE STAREA SOCIALĂ A MUNCITORILOR PLUGARI
Publicat în vol. II-lea al „Magazinului” istoric“, acest studiu este din cele mai
însemnate ale lui Bălcescu şi pune în discuţie probleme din cele mai serioase şi mai interesante,

ale vieţii poporului

Deosebirea

mai multe

nostru.

”

ce se vede

în starea

popoare -își are pricina

"proprietatea.

Unele

popoare

muncitorilor

plugari

între

în instituţiile ce cârmuesc

au primit

împărțirea

pământului

în proprietăți private, în vreme ce altele au păstrat principiul
că tot pământul este. al Statului... Este „cunoscut că
Romanii
ca şi Grecii, Fenicienii şi Cartaginezii adoptaseră pe
cel din-

tâiu şi-l: întrebuinţară

în toate

coloniile lor. El

este

astăzi

comun la toate popoarele europene. Cel d'al doilea
5'a adoptat |
mai de obște
în

două

moduri

Asia.

Imprejutările

care

deosebesc

de. organizaţie -socială șunt. că coloniştii
,

o...

aceste

ce se

|
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-expatriază ca să dobândească pacea, libertatea sau buna stare

materială ce le lipseşte în locul lor de naștere, sunt agricultori şi alcătuesc o adunare de familii sau asociaţii egale, care
fireşte că împart pământul. cuprins în părţi, şi la toată familia, poate şi la tot insul se dă o parte. Popoarele concherante
însă, supuse fiind neapărat unui cap răsboinic, îndrăsn=ţ şi
învestit cu o putere nemărginită, sunt mai adesea străine a-

griculturei. Despotismul dar este sufletul concuistei după cum
-egalitatea este sufletul colonizaţiei. După aceste consideraţii.
generale, nu'ne mai îndoim că Romanii colonizând Dacia au
împărţit după obiceiul:lor pământul între coloniști. Năvălirile
barbarilor în această provință nu putură vătămă acest obiceiu,

-căci barbarii, după cât ştim, au fost mai mult trecători -prin
"acest loc. Pe lângă aceasta, şi eră cu totul străini agriculturei,

„Coloniştii dar rămâind singuri a se îndeletnic! cu agricultura
putură

a-şi păstră

obiceiurile

străbune,

căci,

deşi înconjurați,

şi coprinși de barbari, ei nu avură nici un amestec cu dânşii.
Mulţi încă dintr'aceşti coloniști n'avură a suferi nimic de barbari, căci retrăgându-se. în Carpaţi işi păstrară libertatea lor.
De:unde, când barbarii mai slăbiră, ei „se pogorâră ca nişte.
„alți Pelasgi, se întinseră cu încetul în câmpie Şi-şi redobândiră
„Jocurile strămoşeşti. Astfel -în veacul al XIII-lea familia Neru, suverană în Făgăraş, îşi mută capitala în Câmpulung şi,
după o jumătate de veac în-urmă, familia Dragoş, suverană
în Maramureș, se cobori în Moldavia.

„Unii

din istoriografii

noştri,

,

necăutând

-

printr'o

critică să-.

'nătoasă a se orientă prin întunericul:ce din mulțimea fabulelor acoperă începutul istoriei. noastre precum''a tutulor popoarelor vechi şi nouă, s'au plecat a:crede că Radu Negru
în

“Țara Românească

ca

şi Bogdan

Dragoş

în: Moldavia

au

fost nişte concheranţi ce au cuprins aceste ţări şi le-au împopulat, găsindu-le

pustii.

De

aci

s'au întemeiat

a zice

că

tot pă-.

:mântul-au fost. proprietate a statului şi. că împărţirea lui în
proprietăţi private au urmat. prin voința şi. dăruirea stăpânito-

"rului.

Nouă

această

părere

ni se pare rătăcită.

Mai

întâiu,

-că, încă înainte. de 1290, când. cronicele și hrisoavele „pun
venirea lui Radu Negru VV, se află prinți români, între cari
la 1247 unul numit Limoiu și altul: Seneslav, a. căror stăpâ-

mire Bela
al IV-lea,

regele Ungariei,

o întăreşte în diploma

|

prin

care

dă

Banatul

Severinului

cavălerilor

Ierusalimului.

"Al doilea, -că, de ar fi fost Țara-Românească pustie în ucea:
epocă, cum se puteă ea împopulă în .vre-o câţi-va ani atât de
mult

în cât- chiar

dela

1330

Românii

să

poată

sprijini

luptă

aşă de crâncene mai întâi cu Ungurii și apoi cu Turcii? Ase„menea. şi: Moldavia cum ar fi 'putut fi pustie când. ştim că în
veacul XII-și XIII în-acea ţară înfloriă mai multe republici,
"vestite; precum Bârladul,. Cetatea . Albă, Galaţi, Chilia, Hotinul şi “Tighina? Noi dar găsim. adevărată părerea vbşteştii
adunări a Moldaviei dela 1817, 'care, chemată fiind a deslecă

iaceastă întrebare,
-ale Domniilor,

-că pământul

a dovedit,

prin

citaţii de istorici

si acte

că Moldavia eră lăcuită la venirea lui Dragoș,

eră: împărțit în proprietăți

"domnești.
eră. numai

private și-că locurile

locurile de pustiu, adică cele .ce nu se

stăpâniă de nimeni-'din nepomenit .veac,
şi locurile târgurilor..
Dacă . Radu „Negru

braniştile: domneşti
şi Bogdan Dragoş

-au găsit ţările populate, ei n'au putut fi concheranţi, căci nişte

“stăpânitori de staturi aşă mici. ca:Făgăraşul şi Maramureşul
“nu puteă aveă destulă putere spre a coprinde asemenea
provinte. De n'au venit ca concheranţi, ei -n'au putut
robi,
mau
putut desposedă .un “Popor - întreg, ..ci ..din. potrivă

“au trebuit -a respectă. -obiceiurile lui,. după cum istoria
«lămurit ne spune. că au respectat pe ale Banatului Craiovei.
- Feudalitatea dar nu se puti introduce în ţăricu aceşti
Domni.
„Munţii eră mai populaţi şi tot lăcuitorul .au trebuit
să-şi aibă
“moșia

sa.

Acum

încă cei mai

mulţi moșneni

se află la. munți,

“Câmpia. care, din apăsarea năvălirei barbarilor,
pe alocurea
rămăsese pustie, . trebue să fi rămas pe seama
statului, for»
-mând
âceea ce la. Romani

se numiă ager publicus. Din. aceste .
locuri, Domnii' făceă dănii. Ele însă au trebuit
:să fie puţine
la număr, căci curând după aceea vedem.
pe Domni a fi si“nţI a cumpără, moșii dela moșneni spre
-a face: danie vraunui,
„boier sau a. înzestră vre-o 'mânăstire.
Câmpia trebui în
urmă.să se împopuleze şi mai cu.seamă:
în :1320 sub Mihaiu 1
Basarab,

când: năvălirile Turcilor în Tracia
sili pe mai. mulţi
* din Românii Misiilor. să treacă
în . Ţara Românească. Aseme-

nea şi în Moldavia proprietarii câmpiei
sau a.țărei de jos şi-au
“adus acolo colonii de lăcuitori de țara
.de
sus cum şi din alte
"țărl vecine de le-au așezat pe
moşiile lor. Atunci stăpânul păN
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-mântului făci trei părți din domeniul

său, din care două le

împărți îr. părţi mici pe la coloniștii săi și cealaltă. fu cultivată
„de aceştia în folosul lui prin mijlocul clăcei, adică,
a unui: număr de zile de lucru. Dar în starea de atârnare şi supunere desăvârşită în care se -află cultivatorii săraci şi dezarmaţi -înaintea stăpânului lor războinic, care aveă puterea în mână şi
care eră proprietar absolut nu numai peste pământ, dar și
peste tot ce slujiă a-l exploată, înaintea stăpânului dela care.
care ei aveă hrana de toate zilele, ei eră foarte slabi şi peste
puţin sc văzură siliți a subscrie la legile cele mai aspre. Mai

curând sau mai târziu le luă libertatea şi-i făcu robi ai pământului.
meze
temii
după

Astfel a urmat în toată Europa, astfel a trebuit
și la noi,-căci robia este o consecuenţă neapărată
de clacă; ea totdeauna a însoţit-o. sau a venit
dânsa. La început însă eră puţini la număr aceşti

să ur-:
a sisîndată
neno-

rociţi: cea mai mare parte a populaţiei fiind moșneni sau ră:
zași. Curând însă desposedarea' acestora începă a se face, nu-

“mărul lor a se împuţină din zi în 'zi şi moşioarele lor a se
concentră în proprietăţi mari. Interesul, nevoia și sila conlurară la aceasta.
Interesul, căci proprictarii

cei mari

dobândind

dela. stăpâ-

nitori dreptul de scutire de dăjdii pentru -satele lor si toată!
greutatea statului rămâind pe moșneni, mulți intr'aceștia,
spre a scăpă de tirania guvernului şi spre a se bucură de folosurile ce le da scutirea dăjdiilor şi protecţia unui stăpân puternic, preferară a se vinde ei cu moşiile lor pe: un preț prea,

“ușure.

-

Nevoia, căci îndată libertatea ţărilor fiind amenințată de .
naţiile vecine, moşnenii trebuiră să alerge să o apere. .
- Ei au apărat-o vitejeşte şi au mântiit-o. Dar, în vreme ce
patria îşi păstră libertatea sa, ei şi-o pierdea pe a lor......Studiul hrisoayelor ne-au făcut să cunoaştem că această observaţie e dreaptă. Intr'adevăr din zilele principilor - zăsboi-

nici sau curând. după

dânşii se găsesc cele mai multe acte

„prin: care moşnenii îşi vând moșiile sau le sunt răpite de către
stăpânitori şi boieri. . . ..:
!
|
Cum că sila asemenea a contribuit mult spre deposedarea
moșnenilor şi 'robirea: lor, hrisoavele şi. cronicele, care îm-

preună o mărturisesc, nu.ne mai lasă să ne îndoim..:

:

„Acestea fură, după socotința noastră, pricinile care .stinseră egalitatea străbună de drepturi și de stare în ţările noas-

tre şi formară acea monstruozitate

soțială ca o ţară întreagă

să robească la vre-o câţiva particulari. O aristocrație de bani
- sau.de stare, singurul fel de aristocrație ce a fost în rotdeauna.
„în ţara noastră, se întocmi atunci. Puternică prin avuţiile sale,
ea se organiză mai bine din zi în zi şi se întemeiă pe robia

gloatelor. Această robie nu putu să fie completă decât prea târziu,
din pricina turburărilor ţării care favoriză oarecât pe- țărani,
dându-le prilej a rătăci dintr'o. parte a ţării într'alta şi ope
rând astfel o_deasă strămutare
în stări. Mihaiu Viteazul fu
ce! dintâiu domn care legiui printr'un aşezământ al său că
fiecare ţăran pe a cui moşie se va află atunci acolo să Tămâic rumân veşnic. Acest act barbar făcut de un prinț cea
“lucrat atâta pentru libertate, anevoie s'ar puteă pricepe, de
n'am şti că aristocraţia,: puternică: atunci a trebuit. să-l silească la aceasta. De atunci se desăvârși regimul feudal în!
țara noastră. De atunci clăcaşii, transformați în robi, nu nu-

mai că urmară a se vinde împreună cu pământul,

dar numele

lor începu a se trece în actul vânzării, deşi nu se puteă vinde
deosebit de pământ ca robii ţigani; de atunci proprietarul, mnu-

rindu-i robul fără moștenitori, puteă să-l moștenească; «le atunci el puteă să-i îndatoreze a munci cât va voi. Singurul

drept
răpl
de a
căci

ce se da ţăranului rob eră ca stăpânul lui să nu-i poată
după voinţă banii, vitele şi instrumentele de arătură şi
nu-l puteă pedepsi decât corecţional,
iar nu a-l omori,
făcând-o sc osândiă ca un ucigaș, iar nevasta şi copiii:

_ucăsului rămâneau

slobozi.

E

A

Fără a şti când s'au desăvârşit sistemul feudal în Moldavia

“Ştim că pe acea vreme-aceleași

obiceiuri eră şi acolo. Legiui-

zile lui Vasile VV din Moldavia și a lui Basarab VV din Ţara
Roniânească mai întări în urmă acest obiceiu. -

Aşă robia fu răsplata claselor de sus ale soțietă
ţii către
clasele de; jos, care: le-au hrănit, le-au
respectat totdeauna,

le-au păstrat

în poziţia lor şi au

jertfit. şi muncă

și bani și

viață pentru patrie şi libertate. De atunci,
dela: Mihaiu Viteazul, țara se împărți în două tabere vrășma
șe având interesuri
impotrivite. De atunci. poporul se
făci “nesimţitor la slasul

-

|

„931.

“Domnului şi al boierilor, nu mai vru a se jertfi pentru.o. pa_trie unde . nu! i s'a lăsat drepturi şi pentru' o libertate. de' care
el nu

se poate

bucură,

şi ţara,

în loc de

a se

realța, merse

cu 'grăbire spre scădere. Timpuri nenorocite o copleșiră în
urmă. Acea lege a naturii, că toată fapta trage după sine răs| „plata 'sa, acea lege se manifestă în sfârşit cumplit asupra ca„"petelor boierilor. Ei, cari făcuseră din fraţii. lor robi, fuseră;
atunci siliți să-şi plece crufaşul lor cap și să geamă sub jugul
robilor din Fanar.
a
'
In acele minute, când toate duhurile erau preocupate de
trista vedere a ruinei

acestei

țări, când

obiceiurile,

instituţiile,

drepturile lor, se corupeă și se sfâșiă de ghiara de îlier a fanarioților, când ţăranii, desperaţi de îndoita tiranie ce-i apâsă,
își părăseă în gloate patria sau își căută ușurarea -hinurilor
ce-i muncii în tâlhărie, umblând să dobândească prin silă
aceea ce li se răpise prin silă, în acele triste minute Dumnezeu
vorbi în inimile celor puternici ai ţărei. Ei recunoscură vina
lor si osânda cerească. și îşi aduseră aminte că' sunt creştinii
şi că Hristos s'au jertfit pe pământ ca să piară robia. In'seanţa |
dela ş August 1746 obşteasca adunare a Țării-Românești. .. .
hotări libertatea tuturor ţăranilor. Această declaraţie - răsună
cu putere în inimile tuturor și obşteasca adunare a- “Moldaviei
„nu întârzit a luă asemenea hotărâre.
.
În urma acestor, acte se hotări un număr de scutelniei şi noslușnici spre îndemnizația proprietarilor pentru jertfa făcută
- şi sc legiui și urbariul. Dar măsura ce -se luă atunci, sau, din
- neexperiență sau că interesele egoiste biruiră, fu greșită” și
anulă

tot folosul

asigură

starea

ce ar fi adus

acele

materială.și viitorul

acte.

Astfel,

țăranilor,

în loc

dea

făcându-i

pro-

prietari pe părțile de pământ trebuincioase hranei lor cu o
răscumpărare în bani din parte-le potrivită şi omenoasă. sau
„cel puţin a le da un drept ereditariu pe acele părţi
pentru care să Ii se ia o plată uşure de embatic pe
ei hotărâră ca țăranii să lucreze 24 zile de clacă, șă
“din semănături, fân şi deosebite dări pentru unele
“nu poată ieşi din satul lor fără voia stăpânirei.

de pământ fiecare an,
dea -dijmă
vite şi să
.

Până în acea epocă, țăranii se deosebiă în moșneni sau cnezi,
cari
meni

aveau

moșiile

slobozi sau

lor,în

domnești,

vecini, 'rumâni
cari locuiau

sau

pe moşii

robi şi în
boiereşti

oasau
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“mânăştireşti fără a fi robi ai pământului. Acești din urmă în
mic număr, eră 'din cei. ce, viind mai târziu din ţările vecine,

nu apucaseră a se robi cum şi din ostașii care ieşiau din slujbă
„după ce -slujiau în oarecare cete deosebite, cum eră în Mol“davia a călărașilor, a. curtenilor și a. aprozilor. Inainte
ei
„lucrau proprietarului moşiei unde se. aflau tot nehotărâţi
ca
şi robii..... Dela

emancipaţia

vecinilor, aceste

două

clase, .

vecinii și cei slobozi, se împreunară într'una şi ţăranii
nu se
mai deosebiră decât în.moşneni şi clăcași.
o
Soar
- ţăranilor
ta

nu

”- Această independenţă

se

îmbunătăți.. prin

rămase

numai

iar în faptă relaţiile lui cu proprietarul

emancipaţia

fetunoscută
rămaseră

lor...

în lege,

tot aceleaşi,

cu singura deosebire
că proprietarul găsi. în această - înnoire
prilej de a.scăpă.de îndatoritea ce aveă de a da ţăranulu
i în-

strumentele de. cultură şi de a-l hrăni la vreme
de boală sau
ae fcaietc.
Da
”
"
a
Deosebit de 'cele ce ziserăm; ţăranii avură
a'-suferi atunci
şi toată povara birurilor de care mai înainte,
ca robi, erau
- scutiţi. Așă, numai prin păstrarea clăcii,
libertatea țăranilor se

făcă iluzoară, robia: se .păstră şi starea lor
merse din rău în
mai rău,
o
[N
e
a

In Țara Românească starea ţăranilor
merse din zi în zi
mai rău până la 1821, când desperarea
lor: izbucni. Dar a-

ceastă mișcare

întreprinsă numâi

în favorul

lor, nu le folosi

întru nimic, 'din "pricina unor împrejurări
fatale. Țara sau ca
să zicem mai bine clasele înalte
care singure se' folosesc
de

drepturile 'ţărei,
luă nici o prefacere.
boiudin
lui
urmă în
* muncă şi de sânge
rilor

creştine,

câștigară mult, dar poziţia ţăranilor
nu
In sfârşit după nouăle zdruncinări a
răzcare ţăranii şi-au plătit tributul lor
şi de
şi au.cooperat puternic 'la izbânda
oşti-

spre::recunoştința

acestora

.tractatel

e - încheiate
„ asigurară drepturile ţării călcate
de vreme îndelungată. O
reformă completă şi radicală în
toate instituțiile noastre eră
atunci trebuincioasă şi se lucră.
Poporul şi cu toţi. acei .oameni luminăţi şi filantropi cari
iau parte la suferințele. lui
era plini de nădejde în acea reformă:
Dar...
p-

„Insă aci credem

de cuviinață
.ne

opri: Documentele

nu ne
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lipsesc. Dar socotirăm că
publică.
Până atunci, noi. ne-am

vremea

nu

le-a

sototi

fericiți

venit

spre a le
|
dacă acest „articol,

cu toată imperfecţia lui, dacă actele ce reproducem,

dovedi-

toare de o prigonire înverșunată de mai multe veacuri a cla'seloz de jos, de către clasele de sus, ar deşteptă în inima acestora. simtimente de omenire şi de dreptate, dacă ele s'ar pătrunde de trebuința de a înfrăți deosebitele clase ale soţietății,
de a le interesă pc toate deopotrivă la apărarea și. fericirea
„patriei comune,şi aceasta .luminând şi ridicând poziţia soţială â claselor de jos, dându-le drepturi deopotrivă și îmbunătăţind mult starea lor materială. Căci vai de acele naţii unde

un mic număr

de cetăţeni își întemeiază

puterea şi fericirea

lor pe robirea gloatelor. Ele pier! Astfel. noi văzurăm în zilele noastre o nație puternică şi. vitează. cu care odinioară

ne luptăm împreună pe câmpul slavei pentru libertate şi creştinătate,

o

văzurăm

căzând

cu

sgomot,

sdrobită

în

bucăți,

o văzurăm. chiar în anul acesta frământându-seîn mormântul său, fără a se mai putea ridică, nu din nevoia puternicilor
„Săi vrășmași, dar din .pricină că şi acolo o aristocrație c-

goistă călcase

în picioare

drepturile

omenirii.

DIN „ISTORIA LUI MIHAIU VITEAZUL“
„Istoria Românilor sub Mihaiu Viteazul“ este lucrarea de căpetenie a lui Bălcescu.
La început e o introducere, în care îşi propune a face.un tablou sumar al istoriei
Românilor şi o privire filozotică asupra principiilor. ce trebue să călăuzească națiunea
noastră în drumul spre reorganizare, dar n'a putut s'o termine şi'unele puncte sunt atinse
foarte

pe scurt sau

numai

indicate.

Lucrarea

e împărţită

în

șease

cărți, a şeasea.

neînce-

pută şi a cincea neterminată: ]. Libertatea naţională : venirea la trona lui Mihaiu şi primele lupte. II. Călugărenii. III. Robirea ţăranului: diterite răsboaie şi aşezământul. 1V,
"Unitatea națională : luptele din Transilvania şi Moldova, unirea temporară a ţărilor. V.
Mirislău : nenorocita luptă de acolo unde Mihaiu a fost învins.
Bălcescu a consultat peste 500 de opere şi a voit să facă nu numai o lucrare ştiinţifică,
dar şi o lucrare naţională. Iubirea de patrie şi de libertate. încălzeşte această operă, scrisă |
întrun stil plin

de-trumuscţi

şi de

energie.

Povesteşte

evenimentele

așâ

ca să le

facă

in-

teresante, dar nu se mulţumeşte cu aceasta, ci le şi judecă, cercând a păstră oare care
nepărtinire: precum laudă calităţile şi faptele mari, aşa critică defectele şi greşelile.
Părţi din această scriere s'au publicat în „Revista Română“ (1861—1863). Intreaga lucrare
a publicat-o Academia sub îpgrijirea lui Odobescu în 1878. Au urmat: apoi alte ediţiuni :
Ed.

2-a a Academlei,

Şcoiară Socec.

1887;

Minerva,

1991;

Ed.

Casei

Şcoaielor

(Al. Lapedatu), 1908 ; Ediţie
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Deschid sfânta carte unde se află înscrisă gloria României,
ca să pun 'dinaintea ochilor fiilor ei câteva pagine din viaţa:
eroică a părinţilor lor. Voiu arătă acele lupte uriașe pentru
libertatea şi unitatea naţională cu care Românii, 'sub povaţa
"celui mai vestit şi mai mare din Voevozii lor, încheiară
vea-

„cul XVI.

„ Povestirea mea va cuprinde
anii din istoria Românilor cei
exemple minunate de jertfire
cere aminte glorioasă! timpuri:

—

numai opt ani, 1593-—1601, dar
mai avuţi în fapte vitejești, în
către Patrie. Timpuri de adude credinţă şi de jertfire! când
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. părinți. noştri, credincioşi sublimi,
bătăliilor, cerând dela Dumnezeul
sau “cununa

îmbărbătaţi,

şi astfel

martirilor,

ingenunchiau pe câmpul
armațelor laurii biruinței
unul

ei năvăleau

împotriva a zece în. mijlocul vrăşmaşilor, şi Dumnezeu le da.
biruinţa, căci el a lăsat libertatea pentru popoare și cei ce:
se luptă pentru, libertate, se luptă pentru Dumnezeu!
Moştenitori ai drepturilor, pentru păstrarea cărora părinţii.
noștri! s'au. luptat. aţâta în veacurile trecute, fie ca aducerea.
- aminte a acelor timpuri eroice să deștepte în noi simțimântul datorinţei ce avem d'a mări pentru. vijtorime această pre|
:
ţiuasă! moștenire.

BATĂLIA DELA CĂLUGĂRENI

|

Drumul care merge dela Giurgiu 'spre Bucureşti trece printr'o câmpie şeasă. şi deschisă, afară numai dintr'un loc, două
„poştii departe. de această capitală, unde se află strâns și închis
o
între. niște dealuri .păduroase. Intre .aceste dealuri este
vale . largă

numai

de

un

'de milă,

pătrat

“pe care

gârla

Neajlovului

Drumul

acolo

trece “în

o

îneacă

din dealuri o prefac .într'o baltă plină de nomol
de pământ.

parte

pe

lungul

un pod

acelei

văi; parte

crâng,

de

acoperită

şi pâraele

se

ce

scurg

şi mocirlă.
pe

o

de lemn, cari amândouă

şoseă

sunt.

așă de strâmte, încât d'abiă poate coprinde un car lărgimea
lor.. Această, strâmtoare, pe care locuitorii o numesc Vadul!

Călugărenilor, fu aleasă de Mihaiu Vodă spre a sluji «le
Termopile Românilor. "Astăzi acea vale se află întocmai cun
o descriu analiştii acelor timpuri. Nici un monument nu ne
arată că acolo fu lupta cea crâncenă pentru libertate. Atât»
suntem

de nesimţitori

la gloria

naţională. . „Românul

trece

a-

cum prin aceste locuri sfinte: fără ca nimic să-i aducă aminte -

s
că pământul ce” calcă e frământat cu sârigele părinţilor săi
;
şi acoperă oasele vitejilor...
de poziţia şi de strâmtoarea.
folosi:
se
a
voi
Mihaiu-Vodă
se puteă destinde în front
nu
care
în
.
Vadului Călugărenilor,
să facă mulţimea “Lurca,
mai mult” de doisprezece oameni,
cilor nefolositoare, şi ca să .se poată astfel luptă cu puteri
deopotrivă. Pentru aceea el tăbări acolo cu oștile sale, puind ,
*
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strajă îr. deosebite

părţi, ca

să vadă

de nu vor umblă

Turcii.

a trece printr'alt loc. Dar Sinan, voind a înaintă spre Bucureşti „eră nevoit a trece pe la Călugăreni, fiind 'acesta drumul
cel mai scurt, temându-se, ca dând prin altă parte, să nu

|
|

“Portretul lui Mihaiu

"(după o litografie găsită la
Lipsca, publ. în „Revista Român
ă“)

lase in urma:sa un vrăşmaş

aşă

de întreprinzător şi îndrăsneţ ca Mihaiu, Ingâmfare
a sa. ŞI mulțimea oşti
lor. sale. f]
făceă a crede că va biru
i lesne, Intr'adevăr arm
ata lui eră
cum știm, I 80 mii ostași,
mai mult decât! zece ori
mai
a lui Mihaiu-Vodă,
mare. ca
care, cu' toate ajutoarel
e: ce. primi din:
.

Moldavia. şi. Ardeal, d'abiă şe urcă la 16. mii oameni şi 12
tunuri. Sinan poate nu bănuiă că numărul creştinilor eră aşă
de. mic,

dar

ştiă

că

armata

lui e mult

mai

mare

decâta lor.

Deşi puţini, ostaşii, creștini erau însă plini de foc şi de dorințţa de a se măsură cu dușmanul. Exaltaţia și înfuriarea
- soldaţilor cresc atât încât, înțelegând că unii din căpitanii lor,
cătândla mulţimea, puterea și rândueala păgânilor, erau de
părerc a se trage înapoi, spre a nu primejdui în norocul unei
zile gloria și reputaţia cu greu dobândite, începură .a îace:

multă larmă în tabără, strigând

că în orice chip ei vor să în- .

cerce o bătaie, ca să scape odată, cum ziceau ei, prin pră“pădirea, oștirii dușmane, ce se. află acum adunată roată la un
loc, de acest răsboiu,şi să sdrobească
de tot jugul nesuferite;
tirani: turceşti. Vrând nevrând, trebuiră
:și capii oștilor cu

toții a.se învoi de'a aşteptă acolo sosirea dușmanului.
După ce trecă Dunărea, marele vizir :dete comanda uvantguardiei armatei lui Satârgi-Mehemet
Paşa și la. arier-guardie :
orândui pe Hasan-Paşâ, beiler-beiul .Rumeliei, iar pe.beii,
Salonicului şi Nicopolei îi însărcină cu paza și apărarea. podului. Cele zece galere ce se urcaseră pe Dunăre până la Rus-

ciuk fură 'descărcate:de tot felul de arme:
și muniţiuni şi primiră poruncă d'a rămâneă pe loc spre:a păzi podul.: Apoi în
11(21) August, Sinan porni cu toată armata sa spre București.

„A doua zi 12(22) August, sosiră în capul .Vadului: Călugărenilor, trecând râul Salcea pe trei poduri.
In

sfârșit

soarele .veni.

_13(23) August, menită a
roenei gloriei” româneşti.

să

lumineze 'această. zi de

Miercuri

fi brilantul cel mai strălucit al coInaintea zorilor - încă, Mihaiu-Vodă

trimise o. seamă de pedestrime cu puşti, de .se aşeză. la iatra4
rea pădurii şi îşi puse
țime. In .vremea aceea

tunurile într'o bună .poziţie pe o înălTurcii își luau poziţie în preajma po-

dului de ceea parte. Sfârşindu-şi pregătirile, Mihaiu, îşi înălță,
împreună cu ostașii săi rugăciunile către Dumnezeu. Apoi,. îndreptându-se

către

dânşii,

le "zise:

„să-şi

aducă

aminte

de

.„vechia lor vitejie, căci ocazia de acum :e frumoasă și de o vor
„pierde, anevoie

o vor

mai

căpătă... Turcii,

le zicea el,. sunt

"„uimiţi de atâtea pierderi; cetăţile lor. din toate părțile sunt
„„coprinse; din câte capete au avut armatele lor, numâi unul a
„rămas

care mai îndrăsneşte

a ținea frunte. creştinilor, că. cu

î

„dânsul

au a se luptă și gloria d'a-l birui.va fi foarte mare. Mulţi-

„„mea vrășmașilor
nu

trebue să-i sperie, de vreme

„lăsat cele mai

oști ale sale în. garnizoane prin cetăţi şi

„a

bune

adus'cu dânsul numai oameni

ce.Sinan

a

cari vor face mai mult sgo-

„mot decât vătămare. Pe.lângă aceasta, 'locul de bătaie nu
»puteă
fi mai
bine ales, de
oarece
mulţimea. lor aci
„le “este nefolositoare. El le zise încă să-și aducă aminte

'"„de cruzimea vrășmașului care nu iartă niciodată pe cei biruiţi,
„cu atât mai mult pe cei ce s'au revoltat; că nu este destul că
„a

scuturat

jugul

robiei,

că

a

înoit

vechile

legături

cu

împă-

„ratul şi că s'a pus sub:o putere ardeleană, dacă, printr'o faptă
„strălucită ei nu vor căută a întemeiă această vrednică hotă„râre; că a venit vremea a se luptă puternic pentru libertate,
“iară mai cu seamă pentru cinstea legii, ca să dovedească 'Tur»„cilor că de le-au călcat ei mai nainte patria a fost-numai din
»pricina neunirii lor; dar că:acum, când toate puterile vecine:
„stauîn bună înţelegere împreună, trebue a dobândi prin unire

„sCeeace au pierdut prin zavistieşi împerecheri,

„aceşti 'cruzi

tirani

dincolo

de

strâmtoarea

lor,

şi a goni pe
de

Dardanele;

„că toți vecinii şi-au făcut datoria lor, când .bătându-i, când
„Bonindu-i din cele mai bune cetăţi ale lor, astfel în cât ei
„„prăpădiră cea. mai :bună parte din acea armie ce Sinan dusese în Ungaria“. In sfârşit, încheiă zicându-le „că acum pot
„Şi Românii dobândi o asemenea glorie, căci toate dovedesc
»Că vor aveă aceeaşi norocire“.
;
IE
E
E
Apoi Domnul se îndreptă către oastea ungurească aducân-

'du-i aminte că ea e depozitară a vechei vitejii ungurești.

Astfel vorbi Mihaiu, neînspăimântatul voevod, și ostaşii inimaţi. foarte împotriva Turcilor, învăpăiaţi şi de aceste cuvinte,
dar. geloşi încă mai mult d'a eclipsă
- printr'o biruință strălucită toate glorioasele biruinţe ale vecinilor, răspund
învâr-

tind în mână paloșele şi lăncile, şi, prin strigări mari
“le-o războinică veselie, cer dela Domnul lor ca să-i ducă îndată
către

„dușmani,
DI
,
A
:
Atunci Mihaiu, plin .de încredere în energ
ia armatei sale,
«trece podul în capula 8000. ostași și se
lasă cu furie asupra
"Osmanlâilor;

în vreme: ce focul iute

şi bine. ținut -al puşc

aşilor
“din pădure: şi -al “tunurilor. puștieşte
armata turcească, doborând la pământ lume multă, Câteva
„cete de Turci se încearcă
N
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Aa

a stânjini năvălirea

Românilor;

dar în zadar, căci aceştia ini-

mându:se,. îmbiindu-se unii pe alţii, îi izbesc cu atâta furie, încât,

cu

toată

minunata

junseră

până

la cele

poziţie

dintâiu

a Turcilor,

prăvălindu-i,

ei a-

corturi ale

taberei

Vrăş-.

lor.

maşii, ajutaţi de poziţie, de numărul lor şi :de: machinele lor:
„de răsboiu, îşi vin curând în.sine şi încep a. se luptă cu tă„xie. Patru paşi, Satârgi-Mahomet, Haider, Husein şi Mustafa, cu'o armată însemnată compusă din oștile Siriei şi de
Ianiceri,. aleargă în ajutorul cetelor ce se luptau, sprijină cu

putere năvălirea Românilor, trec podul,
verşunată

începe

atunci

din

toate

şi lupta cea mai în-

punctele.

Ă

Astfel, întinsă peste toată fruntea armatelor, ţină bătaia, mai
multe ceasuri, până când Sinan disperat de puţinul spor ce
a dotândit până atunci, îşi îngloti oștile pe lângă sine, strânge
pe toţi paşii și căpeteniile, îi inimează, şi în capul unei coloane
îngrozitoare ei fac o năvală mare şi izbutesc a împinge pe ai
noştri cu un pătrar de milă înapoi şi chiar până în tabăra .
lor, luându-le artileria. .
Mihaiu,

fără

a pierde

inima

din

această

neizbândă,

îşi cu-

lese puterile şi din nou dete.năvală asupra Turcilor, tăind şi
omorind dintr'înşii. Indărătnicul voinic Albert Kiraly izbutește
„a lui înapoi două tunuri. Dar vrăşmaşul se bate cu inimă, își
împrospătează des oştile sale, ceeace nu pot face ai noştri, și
îi respinge; de.trei ori Românii împinseră, şi prăvăliră pe. Turci
"şi de trei ori fură respinşi

înapoi.

Astfel urmă lupta cu noroc schimbăcios dela răsăritul soarelui până către două ceasuri înaintea apusului, biruitorii rămânând adesea biruiţi şi biruiţii biruitori.. „Turcii, spun: analiştii contimporani, se luptau ajutoraţi de mulţime şi de număr,
Românii de tărie .şi îndrăsneală“. In. sfârşit, furia îmbărbătând -

de o potrivă pe unii şi.pe alţii, biruinţa sta să rămână numărului, şi mica

oaste

românească

împovărată

de mulțimea,

vrăş-

lor artilerie, este: nevoită a da.

mașilor, trăsnită de numeroasa

îndărăt. Retragerea lor. însă e frumoasă

şi strategică. Spre a,

_nu se lăsă ocolită de Turci, spartă .şi risipită, ea se întoc-

1reşte în figura unui colţ şi, aruncând astfel. de toate laturile
focuri

asupra

vrăşmaşului, 'se. retrage înapoi

cu încetul,

lup-

“tându-se neîncetat;.această retragere e o minune de vitejie,
de sânge rece şi de eroism. Stolurile nenumărate ale: călăreților
-

:

„2
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turci în
tând a-l
zdrobesc
cului de

zadar se aruncă asupra laturilor acestui triunghiu, căsparge: silințele lor, fără a-l vătămă întru: nimic, se
de dânsul ca de.o stâncă de piatră. Strâmtoarea lobătaie, pădurile şi dealurile favorizau înapoierea Ro-

mânilor și zăticniau mişcările şi silinţele lor de. a-i înconjură

de toate părţile.:Dar erăde temut ca vrăşmaşii să nu izbuteas
că
a scoate pe ai noştri din strâmtoare şi să-i împingă în
câmpie,
“unde i-ar fi zdrobitcu numărul lor.
o
Soarele 'acum cătă spre sfinţit ; Românii se luptase cu
eroism,

” dar, osteniţi de o luptă lungă şi nepotrivită, ei se plecară
nu__mărului celui mai covârșitor al dușmanului; bătălia
se puteă.
privi acum ca pierdută de dânşii, dacă vre-o împreju
rare nui
va ajută şi o soartă mai blândă nu le va străluci.
Mihaiu însă,
„ca totdeauna: liniştit şi trufaş în primejdie, mai
aveă încă o
„Sperare; el. trimesese de dimineaţă să cheme
lângă dânsul o
ceată de pedestrime ce: se află departe de tabără...
Sosi-va ca.
„oa
re . Dela dânsa spânzură soarta bătăliei.
la 'vreme?.
„. Sta

să apună

soarele

după

orizon,

când

vestea

că

ajutorul

„aşteptat a: sosit vărsă sperarea izbândei
și un curaj nou în
inima” acelei mâini de voinici Români, care
:ca nişte smei se
„luptau, trăgându-se din * faţa nenumăratelor
gloate ale unui

» dușman

învingător. - Acest: ajutor

cest

ajutor

însă, ce

ai noștri

şi-l închi„Puiau tare; nu eră de câto ceată
de 300 pedestrașdin
i Ardeal
cu puști. Mihaiu, fără a pierde vreme,
.căută a se folosi de a-

neînsemnat

şi de

reîmbărbătar

să smulgă biruinţa dela vrășmaşi. EI îşi ea oştilor -sale, ca
preumblă privirea
pe câmpul bătăliei,
vede mişcările

Turcilor şi după dânsele îşi pregătește pe: ale sale. Sinan-Paâșa,
. văzând retragerea
Româ-

nilor, luase inimă şi vrea a-i desface
și a-i reschiră de-:ot, Spre
"acest sfârşit în' capul rezervei
sale el umblă 'să treacă podul
spre a-i izbi pe ai noştri în frun
te, în: vremece Hasan-Pașa:
cu

Mihnea-Vodă,

din

porunca

- lui, alergau prin "pădure
să-i
lovească pe la spate. Mihaiu atun
ci se aşează cu ceata “le curând sosită.la capul podului
spre-a-l întâmpina pe Sinan,
triIrite pe Căpitanul Cocea
cu--200 Unguri şi alți atâți
a Cazaci pedeştri, ca să ia pe Vrăşma
șipe -la spate, și “Albert Kiraly
așează cele două tunuri

ce le redobândise - dela
Turci, într'o .
'trăsni pe vrășmași,'de
vor îndrăsni
ai
DE
i

bună poziţie Şi stă Bata-a

a trece

podul.
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Sfârşind aceste pregătiri, Mihaiu cugetă cu inima sa că împrejurarea cere neapărat vre-o faptă eroică spre a descurajă,

pe Turci și îmbărbătă pe ai săi. El hotărăşte atunci a se jertfi
ca.altă
„ Ridicând

dată

şi a cumpără

ochii 'către

cer,

bivuinţa

cu

mărinimosul

primejdia
Domn

vieţei

chiamă

în

sale.
aju-

toru-i protecţia mântuitoare a zeului armatelor, smulgeo secure

în coloana vrășmașă ce-l

ostășească dela un soldat, se-aruncă

-/

Mihaiu în lupta dela Călugăreni
(după o Stampă

i

|

din colecțiunea Aeademiei)

ameninţă mai de aproape, doboară pe toţi ce se încearcă ai
sta împotrivă, ajunge pe Caraiman-Pașa, îi sboară capul, îz„beşte şi pe alte capete din vrășmași şi, făcând minuni de vitejie,

- se întoarce la ai său plin de 'trofee şi fără de a fi rănit.
Această faptă eroică înfioară pe Turci de spaimă, iar pe creştini îi însuflețeşte şi-i aprinde de acel eroic entuziasm, izvor
bogat de fapte minunate. Și cum n'ar fi crezut ei că pot tace
Gh. Adamescu

„|

,

-

a
]

*
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minuni

cu un astfel de general şi cu asemenea exemple

ce le dal-

Sinan văzând aceasta, spre a 'da curaj la ai săi, ia ofensiva
şi trece podul. Dar deodată se vede oprit în față de Mihaiu ca de
un zid de piatră. tare, în dos izbit cu o furie înfocată de căpi.tanul Cocea şi în coastă trăsnit de tunurile așezate pe deal de.
Albert Kiraly,. care, bătând în mulţimea îndesată a 'Turcilor,

„le. găureşte

rândurile şi pustieşte toată aripa dreaptă. Indărăr-

nicul vizir, fără de a-şi pierde cumpătul, izbutește a-și întocmi
oştile în rândueală; dar o izbire nouă; a lui Mihaiu în fruntea
-armiei, pustiirile furioase ale.lui Cocea de dinapoi, ferbintele

şi ucigătorul foc al tunurilor lui Kiraly:zdrobesc

iar această

- rândueală; şi Turcii, minunaţi de îndrăsneala cu care Românii, ce-i priviau ca biruiţi, îi izbesc acum, încep -a fugi răz:
leţiţi. Satârgi-Mahomet-Pâșa, trăgându-se înapoi fu rănit şi în-

„dată schimbând retragerea în fugă, dete cel dintâi semnalul
rieorânduelii,

şi toată

armia

niusulmană

se întoarse
în

răsipă

spre baltă, lăsându-și coastele şi spetele expuse loviturilor
noastre. In zadar ianicerii se' țin semeți împotriva alor noştri şi caută

+

a le răspunde

cu focurile

lor, căci celelalte cete,

_- înspăimântate de aceste izbiri împreunate la .care nu se aş:
teptau, răschirându-se îi întorc şi pe dânșii înapoi. In zadar
Sinan mustră pe ostașii ce fugiau, acum:cu cuvine ocăritoare,
acum bătându-i: cu măciuca sa înfierată, silind în tot chipul
a-i punc în rândueală şi a-i întoarce la bătae. Glasul şi autoTitatea

lui

sunt

nesocotite,

şi

„mai poate opri în loc valurile

nici

o

putere omenească

sgomotoase

se prăvăliau cu furieşi 'repede
tuirea în trecerea lui.

spre

“La capul acestui pod stau îmbulzite

nu.

ale fugarilor, care

pod,
a

cătându-şi

mâna

în neorândueală artile-

ria, cavaleria, pedestrimea, împingându-se de a trece care
„de care mai înainte; dar, văzând că toți nu pot încăpeă pe

dânsul, mulți din Turci fură siliți a se aruncă

își

aflară

moartea. Intre

aceştia

eră şi

paşii

în baltă, unde
Haider,

beiler-

beiul de Sivas (Capadocia), Husein,:beiul Nicopolsi, şi Mustafa

" feciorul lui Aias-Paşa. Ei se cufundară în mocirlă
ucişi și primiră, cum zice un analist turc, cununa

unde fură
martirilor

dela 'ghiauri. Bătrânul Sinan însuşi, târât de ai săi şi în
graba
fugii sale, fu călcat în picioarele cailor și apoi, împuns
de su- -
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lia unui ostaş român, căzi călare de pe pod în baltă, cu
atâta repeziciune încât izbindu-se de pod, îşi pierdu chiulaful şi feregeaoa şi doi dinţi, ce singuri mai aveă în gura lui.
1 eră piaci să piară sau să cază în mâinile Românilor, dacă
din norocirea lui, un voinic soldat din oștile Rumeliei anume
Hasan, nu s'ar fi aruncat după dânsul ca să-l scape, şi, lăsându-i calul înomolit în lut, pe umeri îl scoase de acolo şi-l duse
în tabără. De atunci acest soldat se numi De/i-Hasan-Batakgi
și ajunse căpitan al deliilor, lui Cogia-Murat-Paşa.
|
_ Vestea morţii vizirului se împrăștiă între “Turci şi cei ce se
împotriviau deteră și ei dosul. Românii, cu furia lor obişnuită și electrizaţi încă prin izbândă, îi goniră dinaintea lor
ca pe nişte turme de vite până îi vâri în tabăra lor. HasanPașa şi Mihnea-Vodă, ce veniau să înconjure pe ai noștri, aflând că Sinan a pierit şi oastea lui e biruită, se trag îndărăt spre tabără.

Inwacel

minut

Mihaiu, precum odinioară

semizeii

cântaţi

de nemuritorul Omer, alergă într'o parte şi într'alta prin tabăra turcească, căutând pe Sinan, când văzând de departe:
_pe Hasan-Paşa, 'se luă după dânsul strigândui să stea, de
-e Witeaz să se lupte cu dânsul piept la piept şi când de când
eră 'să-l ajungă cu paloşul; dar. Hasan fugiă înspăimântat -și.

nu se puteă ţineă pe picioare de groază. El merse de-și ascunse
rușinea

într'un

a ieşi la ai săi.

crâng

spinos, de unde

abiă a doua

zi cuteză

-

Noaptea opri măcelărirea armatei musulmane. Și O oăa «d'aa
fi cu totul zdrobită și risipită. :
Românii se întoarseră triumfători în tabăra lor, încărcaţi

cu prăzi bogate.

Pe lângă tunurile .lor, ce şi le redobândise,

alte tunuri mari. d'ale duşmanilor, cai mulţi şi multe steaguri,
între care şi steagul cel verde și sfânt al proorocului, fură,
trofeele acestei strălucite zile. Trei mii Turci zăceau în câmpul bătăliei. Pierderea Românilor încă eră simţitoare, căci
Turcii se apărase cu curaj. Apele Neajlovului se roşiseră de -

sângele vărsat în acea zi.
Astfel fu acea vrednică de o neaştearsă aducere aminte

zi

de bătaie dela Călugăreni, în care Românii scriseră cu sabie
şi cu sânge pagina cea mai strălucită din analele lor. De zece ori mai puţin numeroşi decât dușmanii, ei câştigară asupră-le

X
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o“biruinţă strălucită şi avură gloria de a învinge un general
până atunci încă neînvins. Munteni, Moldoveni și Ardeleni, soldaţi şi căpitani se luptară toţi ca niște eroi. Dar cinstea cea,
mare a biruinţei se cuvine cu tot dreptul viteazului. Domn.
Prin întocmirile sale cele ingenioase, prin sângele rece şi ne
înspăimântarea 'sa, şi prin primejdia în care îşi puse viața,
el asigură biruinţa. Intr'această bătălie, ca în multe altele,
nu ştim de ce a ne minună mai mult în acest mare bărbat:
de geniul său de general ori de vitejia , lui de soldat. Intr'adevăr, toate operaţiile acestei bătălii dovedesc din partea lui
Mihaiu şi a Românilor o artă militară înaintată, care cu tot
dreptul poate minună pe toți câţi cunosc starea de pruncie
în care se află în acel timp această artă în toată Europa.

_ INTRAREA LUI MIHAIU ÎN ALBA-IULIA
| „Intr'aceea Mihaiu-Vodă, ridicându-și tabăra dela Sibiu, în- naintă cu încetul spre -Alba-lulia. Prin toate. oraşele pe unde“
„treci „prin cale, locuitorii alergau înainte-i cu daruri, trăgând
: puşti

în semn

“ entuziasm.
"judeţului:

de

veselie Şi

priimindu-l

Apropiindu- -se de
îl

întâmpinară

cu

mare

Alba, : locuitorii

cale

de

o

leghe

dragoste! şi

oraşului

înainte

şi” ai

cu

multă

cinste şi daruri. In' capul lor eră episcopul catolic Dimitrie Naprazdi, înconjurat de clerul său. El felicită în numele popo-.
“rului pe Domn de sosirea sa, urându-i tot felul de fericiri, o
„„domnic veșnică, asupra ţării Ardealului ce el dobândise cu.
"sabia, o 'viaţă îndelungată şi izbânzi multe care să se adaoge
“unele peste altele. In aceeaşi zi, Luni 1 Noembrie (s. n.), Mi

:haiu-Vodă

intră cu mare

pompă

în capitala Ardealului.

Do-

rința ce adesea aveă d'a face întipărire asupra popoarelor prin:
"tr'o strălucită privelişte adăogindu-se la vesela îmbătare
a

unei izbânzi

în

|

această

de atâta' vreme

intrare

triumfală

dorită,
o

făcâ- pe Mihaiu

podoabă

neauzită

de puse
în

noastre. Intrarea s'a făcut prin poârta sfântului George.

părțile

Dela,

această poartă până. la palatul domnesc sta înşiraţi
ostâșii
- * Era părţile, căii, în mai multe rânduri, în
-dosul cărora
nădise mii de mii de popor. Inainte veniă
episcopul şi
clerui

său,

corporaţiile

orașului,

apoi

o bandă

de

muzică, care

-.
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se compuneă din opt trâmbiţe ce cu multă armonie modulau,
sunetele lor, de atâtea tobe de.oţel de pe obiceiul turcesc, de
un bun număr de flaute şi fluere. In urma acestei orchestre
veniă Mihaiu călare “pe-un măreț cal alb. Opt copii de casă,
învestiți cu mare eleganţă, înconjurau calul domnului.
Mihaiu purta pe :cap un calpac unguresc împodobit cu o
fulie neagră de pene de cocor, legată cu o copcă de aur, o mantie lungă. albă de-mătase ţeşută cu fir, având pe laturi

Intrarea
(Tablou

lui Mihaiu
al pictarului

în Alba-lulia

(1 Noembrie

Lecca, din colecţiunea

Casei

1599)

Şeoalelor)

-ţesuţi vulturi de aur; o tunică: albă de aceeaşi : materie; “1ungi.
ciorapi de mătase albi, cusuţi cu pietre scumpe și cisme de

saftian. galben; de brâu atârnă o pală de Taban împodobită cu
aur şi rubine,
|
E
„O ceată de zece lăutari urmă îndată după Domn, cântând
cântece naţionale. Opt seizi duceau de frâu opt cai acoperiţi cu
sei preţioase, lucrate în aur şi în argint şi împodobiţi la cap /
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,

cu pene mari. Apoi veniă o mulţime

de boieri şi: ofițeri stră- -

luciţi, toţi .călăriși o numeroasă trupă

de soldaţi. Lângă Domn

se purtau steagurile lui Andreiu Batori, luate în bătălia dela. .
Sibiu. Ele eră desfăcute şi plecate spre pământ în semn că
“Ardealul este supus.
„Astfel. în mijlocul concertului
trâmbiţelor, tobelor și altor

instrumente, în sunetul clopotelor și în vuetul tunurilor, cu
care se uniă strigările de bucurie ale poporului, intră Mihaiu.
„în capitala

Ardealului

şi trase

la palatul

“pân” a nu ajunge la acest palat, Mihaiu
„către ut nobil ungur,
lia dela

Sibiu

doeală,

zise -Bodoni,

domnesc. În

spun că se iîndreptă;

Ştefan Bodoni, ce căzuse

şi-l întrebă

unde:ar

fi bine

în palatul. prinţului

cale;

prins

să-tragă.

Andreiu“.

în bătă„Fără

La

în-

care

vorbe Mihaiu răspunse: „Ce, nu sunt eu încă biruitor?“ mirându-se că încă se da numele lui Andreiu unui palat; care
acum eră cu drept cuvânt al său. Toată ostăşimea. se împărți

în linişte şi cu orândueală prin ospătării şi. case publice: fără
- a:se face nicio pagubă sau vătămare locuitorilor. Nimerii n'ar
fi îndrăsnit a face vre-un rău, ştiind pe straşnicul Domn
acolea..
Exemplul Albanilor fu urmat de loGuitorii tutulor” oraşelor
ţării cari se grăbiră a trimite deputaţii la Mihaiu” spre a-i aduce

închinăciunile și credinţa lor şi a cere mila și ocrotirea lui. Cetatea Clujului, la cea dintâiu somaţie ce,i se "făcu, se închină
în 4 Noembrie şi priimi în garnizoană 1000 soldați sub comanda banului Mihalcea. Mihaiu porni 3000 soldaţi spre a-i
aduce la supunere toată ţara de jos şi într? aceeaşi vreme scoase.

un decret deosebit, prin care făgăduiă mila şi iertarea sa la

toţi“țle o potrivă, de orice treaptă ar fi, cari vor depune. armele
și vor așcultă de dânsul și de slujbaşii- săi. El obşti acest” decret în toațe părţile prin obișnuiţii, curieri... Astfel: toată ţara
Ardealului până la Solnocul din, acest ţinut, eră acum supusă
„lui Mihaiu, deosebit numai de cetățile Husta şi Uiuara: Mihaiu. începu a: purtă. titlul următor : „Mihaiu voevodul “Țării .
„Românești, al sânţitei maiestăţi. cesarocrăieşti consilier şi loc„ţiitor asupra Ardealului şi oastei sale 'dincoace de
Ardeal
„Şi de părţile lui supuse căpitan“.
Știrea biruinţei lui asupra cardinalului fiind. îndată
dusă

prin scrisori la: Împăratul Rudolf, acesta se bucură foarte mult

pe

247

-ŞI O vesti întregei impărăţii, dând lui Mihaiu cele măi măreţe
laude. Toată lumea. eră acum plină de numele. lui Mihaiu
Vodă şi minunată de repezile lui izbânzi. Prin „vitejia lui, pustiirile 'Turcilor şi Tătarilor fusese stăvilite și creştinii trăiau
liniştiţi sub apărarea sabiei: sale pururea învingătoare. Acum

tot el, pedepsind pe rebeli şi împăcând turburările popoarelor,

da în mâinile cesarului cheile Daciilor. Nimic nu mai lipsiă
gloriei lui, şi, după spusa istoricului Bisseliu, lui i se aplică,
în mintea naţiilor creştine, vechea cântare de biruință a bise_Ticii, în care se proslăveşte ca biruitor al tutulor celor răi,
santul patron al vitejilor şi mai cu osebire al lui Mihaiu, ce1
rescul voevod şi Archanghel Mihail,
S.

- DUPĂ LUPTA DELA MIRĂSLĂU
Mihaiu, obosit, plin de grijăşi de întristare, cu puţinii oa=
- meni ce-l însoţiau, lăsând de laturi. Sibiiul,. merse la Făgăraş,
unde aveă în cetate femeia şi multe lucruri prețioase ale lui.
Aci se apucă să-şi adune 'rămășițele spăimântate ale oştirii.
sale, care alergau cătând scăpare în acest loc sigur. Printre:
aceşti ostași se arătă şi Baba-Novac, rănit, cu părul şi barba -arsc,

cu

fața smolită

de

pulberea

sângeroasă

a bătăliei,

căci

îşi făcuse cum se cade datoria lui în ziua luptei, îndeplinind,
totdeodată și slujba unui căpitan prevăzător şi a unui voinic .
soldat.

Infăţişându-se

pinând

şi” întristat:

el dinaintea

„Suntem

îi zise

sus-

biruiţi şi înfrânți, Doamne,

Domnului

său,

mai,

„mult de împotrivnicul nostru „Noroc, decât de armele duşmane

;;

„Şi, pentru ca el să nu rămână cu totul mângâiat prin moar„tea ta, încalecă-ți calul şi mântueşte-te trecând în Ţara Ro"„„mânească. Acest loc nu este atât de sigur cât să nu poată fi Ă
„luat de biruitorul Basta, care mereu goneşte răspânditele ră„măşiţe ale ticăitei noastre oștiri. Și într 'adevăr, să mă crezi,
„că aş fi voit mai bine să rămâri mort printre atâţi viteji sol-

„daţi, uciși în bătălie, decât fugind să mai jrăesc după o pier„dere atât de nenorocită şi vrednică de lacrimi, de n'aş fi,
„dorit a îngriji încă de siguranța ta şi a te sluji până la cel *
„din urmă suspin. Fugi dar, cu ce ai mai scump, căci duşma-

„ii peste puţin vor sosi aici, vor împresură această cetăţue, și
1.

A

„atunci
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va fi

peste

putință

să

Ia)

scapi.

Eu

însă 'voiu „rămâneă

„aci, spre a-adună pe. nenorociţii risipiţi, şi voiu sta până la
„moarte împotriva dușmanilor noștri“.
„ Mihaiu

iubiă şi stimă foarte pe bătrânul

Novac, și hotări a urmă povaţa lui.
ruiă ca să rămână cu câţiva soldaţi
şi a ţineă în loc pe dușman, până
"voind astfel a-şi jertfi viața pentru
dar Mihaiu nici într'un chip nu voi
împreună intrară în țara Bârsei la
la Codlea. Aci Mihaiu întâmpină
lui, aduceă. fiul său Pătrașcu din
ce-i venisc în ajutor din Moldova.

„
" Aceste

rânduri

libertate, au
ţiei a doua:

DEPARTE

în

cari

vibrează

cei

mai

1887.

PATRIE

cald

patriotism

şi cea

Europa

„eroica “Franţă

mai

puternică

şi publicate de Odobescu

”

întreagă

se pregătiă

dela care

iubire

de

în prefața ediN

- Minutele
în: care
! scriu sunt pline de amar

când

Baba-

trupele ce, după porunca
"Ţara Românească și cele
-

DE

fost găsite printre foile lui Bălcescu

său general

Deşi însă Baba-Novac stăspre apărarea acelei cetăţi
să apuce Mihaiu să scape,
mântuirea stăpânului său,
să plece fără dânsul. Deci,
23 Septembrie şi tăbărâră

ca

şi întristare.

a salută triumful

totdeauna

se așteptă

Pe

libertăţii,

semnalul,

" Franţa, prin fatalitate şi prin ncunirea fiilor săi,
cade gemână
în neputinţă sub un jug umilitor. Fiii -fărădelegii
triumfează
în toate părţile și întemeiază spurcata lor tiranie
. Sufletele: ge-

neroase sdrobite și rănite de moarte, văd apuind
din vederea
lor ziua mântuirii. Insumi eu, cu inima, sfâşiată
de durere, mă
lupt cu o boală

crudă şi neîmblânzită,;

supră-i, și a o întrece în iuţeală

„aceste pagini din

caut a câştigă

timp a-

ca să pot lăsă fraților mei

viaţa părinților noștri și cad sleit de putere
,

mistuit prin silințele ce fac.

|

Cu toate aceste temeiuri de' descurajare,
sufletu-mi te slăveşte încă, înzeită libertate; şi,
deşi oamenii
sângiuirilor
au învelit cu maramă - neagră
dulce faţa
ta, crede că va
veni : ziua fericită, ziua izbândi
rii, când
omenirea
întreagă
se

va sculă spre

a; sfâşiă acesest văl şi dușmanii tăi
se vor'tmpetri la vederea soa relui tău
de lumină; atunci nu va mai fi
nici om rob, nici na
ție roabă,
por stăpâr. pe altul, ci domn nici om stăpân pe altul, nici po-.
irea Dreptăţii şi

Frăției.

.
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Aceste cuvinte,

ce odată am

dat de deviză naţiei mele,

vor.

donini lumea ; atunci aşteptarea, visarea vieţii mele se va împlini, atunci toți Românii vor fi una, liberi şi fraţi! Vai! nu
voiu aveă noroc a vedeă această zi, deşi eu asemenea am mun:
cit şi am pătimit pentru dreptate și cel.din urmă al meu cuvânt va fi încă un imn ţie, ţara mea mult dragă!

COSTACHE NEGRUZZI
”

1808— 1868

Născut in laşi, Negruzzi îşi incepu învăţătura greceşte cu unul din dascălii
greci mai cu renume pe atunci în laşi, iar româneşte învăţă singur pe o carte
a lui Petru Maior, precum însuși mărturiseşte întrun articol intitulat „Cum
am învățat româneşte“, foarte interesant „pentru detaliile ce dă asupra meto:
delor întrebuințate de profesorii din
|

acea vreme.

i

DO

Izbucnind revoluţiunea în 1821, fugi
în Basarabia cu tată! său. La Kișinău”
îăcii cunoştinţă

cu poetul

care-i deșteptă gustul

şi cu

un

N

N

|E

ic

.

j

rus Puşkin,

pentru literatură,

emigrat francez,

de la care

luă lecţiuni de limba şi literatura fran-

-

ceză.
Murind tatăl său, intră copist la vis-

terie, începând astfel viaţa politică, cum
făceau toţi fiii de boier pe atunci.

.

In acest timp publică câteva tradu„ceri de poezii, câteva nuvele, cari fă- "cură mult efect. Indemnat de scrierile
patrioţilor de peste munți, studiă istoria și dete la lumină „Aprodul Purice“, E

ca un fel de prolestare indirectă la
adresa Domnului şi boierilor din tim-

|,

pul său.

Ca deputat în obșteasca obişnuita
„ adunare, instituită de Regulamentul Organic, ca funcţionar superior și ca diector al Teatrului, se arată pătruns de

_

Costache

Negruzzi

,

idei liberale şi doritor de progres și-și dete toate silințele pentru ca aceste
idei să fie puse in practică.
Negruzzi nu luă parte la mișcarea din 1848 şi “mult timp rămase retras din
afacerile statului, reintrând numai mai târziu -ca judecător și apoi, sub dom-.

nia lui Cuza, ca director al departamentului finanţelor, ca deputat şi ca epitrop

la Sf. Spiridon. */

.*.

„
a
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Negruzzi debută cu traducerea „Șalul Negru“, poezie după Puşchin. Apoi
întreprinse traducerea baladelor lui Victor Hugo (1845), lucrare meritorie pertrucăa căutat să întrebuințeze un vers analog cu al poetului. francez, vers

" ades greu de făcut în'româneşte mai ales în timpul când scriă Negruzzi [ex:
"Pasul de arme al Regelui loan], şi pentrucă multe. din ele exprimă foarte
bine ideia autorului întro românească vredaică -de model. Dintre cele mai
„reușite, cităm

„Uriașul“,O

altă

traducere

importantă

este

a satirelor

'Antioch Cantemir. Le traduse din rusește, împreună cu Al. Donici.
El traduse şi pentru teatru: „Angelo, tiranul Padovei“ (1837) şi
Tudor“ (1837), după Victor lugo.
.
Negruzzi

scrise

şi poezii

originale.

Ciunea și nesiguranța versului. Ca mai
/ne arată starea sufleteascăa doi

Cele

tineri

mai

bună
în

multe

putem
momentul

păcătuesc

cită

în care

„Maria
3

prin

„Potopul“,
apa

lui

slăbi-

în care
se ridică

spre ei.
|
E
; Cea mai însemnată lucrare în versuri e „Aprodul Purice“ (1837). Inceputul e
jpastoral; tonul epic e păstrat câtva, dar interesul şi calitățile poetice scad de

- la un

moment

și de aci incolo

In 1857 şi-a adunat

lucrarea

seamănă

scrierile întrun volum

aşezându-le în patru grupe.
In prima intră „amintirile: din juneţe“,

mai

intitulat

câteva

mult

a cronică

„Păcatele

povestiri,

din

rimată.

tinereţelor“
cari unele

cu

„Caracter personal. Vom 'cită „Zoe“ şi „O alergare de cai“ frumoase
'nuvele,
! în cari intriga e bine condusă şi plină de interes, iar limba e
românească și
„Cu expresiuni nemerite “Tot în această grupă intră şi povestirea
„Toderică,
jucătorul de cărți“, imitată
— de şi el n'o spune—-dar imitată cu destulă

libertate, după Prosper. Merimce. E vorba aci de un
jucător de cărţi care
"pierduse toată averea şi, găzduind odată pe Isus
Hristos"şi pe Sf. Petru, a
"obținut ca răspiată trei lucruri : cărțile pe care
le aveă în mână au fost

E

:. dăruite cu putere.
ca totdeauna să aducă
- câştig lui Toderică ;.
„uşa, lui să fie așa ca oricine se va sui să nu poată
'cobori fără
fine un scaun de asemenea fu blagoslovit ca oricine
va sta pe
ridice fără voia lui “Toderică. Cu mijloacele acestea
el făcii avere
în câteva rânduri dela moarte şi în fine când
muri, izbuti să

„Prin şiretenia lui. Această glumă nevinovată,
despre
„Spune că s'a tipărit mai mult ca să umple
coloanele

|

pomul dela
voia lui ; în
el să nu se
mare scăpă
intre în raiu

care însuş Negruzzi ne
revistei, decât cu vreo

„pretenţiune literară, supără grozav clerul şi
administraţia din acel timp (1840)
în cât fu trimis în exil la o mânăstire, iar
revista „Dacia literară“ fu sus- pendată.
.
Ă
„Dintre fragmentele cari alcătuesc
grupa a doua, cea mai însemnată lucrare
e „Alexandru Lăpușneanu“, „ una
din cele mai frumoase scrieri ale literaturii
u
- Yomâne, Aci ne arată 'cum boierii
din trecut se îndeletniciau numai cu intrigi,
„Cum se schimbau odată
cu schimbarea domnilor, cum Lăpuşneanul
i-a înşelat, i-a chem
cos
e at la |masă șişi i-a
i ucis. Atunci, pe :ând .crudul Domn alături
cu
ilieru „său Moţoc Priviă lacul de sânge
în care zăceau leşurile ucişilor,
mulțimea intră în curte Cu
mare sgomot şi ceră capul
lui Moţoc lar când
se cade ca el, boier de „Prim
a treaptă, să fie jertfit
ru nişte proști, „Domnul răspunse :
„Proşti,

acesta spunea

pe
vornicul

că

nu

Moţoc să fie aruncat în mijlocul

dar mulți 1“ și porunci ca
gloatei,- care-l făcii fărâme. Răs7

.
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y

a observat Alecsandri,
punsul Domnului cuprindea în trei cuvinte, iupă cum
să spună aristocrației
o întreagă revoluțiune socială.. Prin ele Negruzzi voiă
oare şi atrăgea ”
stăpânit
clasa
cât
de
"şi Domnului că poporul e mâi puternic

lor faptului
- asupra:
băgarea de seamă a cârmuitori
tăţii este prea apăsătoare,

că, dacă povara nedrep-

supus, devine

şi

din bun

poporul,

neînduplecat.

şi crud,

e poeziile sale ori-! Grupa a treia intitulată „Neghină şi pălămidă“ cuprind
act şi „Muza dela! întrun
ginale lirice şi cele două piese: „Cârlanii“, vodevii

Burdujeni“. In aceste

din

urmă

pe neologişti, cari

îşi propune a ridiculiză

.

„Shingiuesc şi sfâşie frumoasa noastră limbă“.

către un prieten.
In a patra grupă intră o serie de peste treizeci de scrisori
despre diferiţi
notițe
iuni,
descripț
i,
societăţi
ilor
Observaţiuni asupra obiceiur
asupra limbii
critice
i
observăr
e,
personal
amintiri
ice,
arheolog
scriitori, schiţe
schiţări
felurite
de
adunare
şi ortografiei române: iatăce găsim în această
r.
epistola
genului
tea
simplita
cu
şi
Negruzzi
lui
a
scrise în frumoasa limbă
Minerva, 3
Alte ediţiuni ale operelor lui Negruzzi : Socec, 3 vol. 1872;
Socec No. 3.
„volume ; Bibl. pentru toți No. 336, 337, 341; Bibl. jubilară
i
:
Negruzz
lui
tea
activita
ri
Alecsand
izează
lată cum caracter
spiritul, îşi „Crescut în țară sub privegherea părintelui său, el îşi desvoltă

, şi
înmulți cinoştințele prin cetirea autorilor clasici, atât- elini cât şi francezi

Hugo.
- dela sine se înfrăţi cu şcoala romantică, al căreia şef eră Victor
ale străPe când tradiţiile istorice căzuseră în uitare şi faptele glorioase
nobila
avă
Negruzzi
C.
i,
ignoranțe
l
moșilor noştri se pierdeau în întunericu

: dorință de a deşteptă simţul naţional

prin

poemul

. |

istoric : Aprodul Purice.

:,

iar Domnul
"„Pe când palatul domnesc eră considerat ca un soiu de templu,
!a lumină
scoate
a
curajul
avu
Negruzzi
C.
,
ca un soiu de Buda nefailibil

adevăr :
imaginea lui Alexandru Lăpuşneanu şi a spune boierilor un mare
1*
„Poporul e mai puternic de cât boierimea
Negruzzi ştiă
„Orice întâmplare zilnică, orice istorioară cât de neînsemnată
să o prezinte sub, forme

interesante,

și atât

lui variată, cât şi

convorbirea

l-au făcut a îi mult
tactul purtării, modestia şi blândeţea caracterului său,
De
Rae
săi.
ranilor
simpatic contempo
prozato„Ca om de litere, a fost, este încă şi va îi mult timp în fruntea

E

_

e

,

rilor români.“ .

APRODUL

PURICE

„anecdot
In 1837 a publicat Negruzzi acest poem, pe care l-a numit cu modestie nuinai
dar, dacă ţinem
- istorie“. De sigur că-i lipsesc multe din calităţile cerute unui poem istoric,
în această
seamă de vremea în care s'a scris, trebue să recunoaştem meritul lui Negruzzi
“privinţă.

Ciocârlia cea voioasă în văzduhse legănă,
Și 'nturnarea primăverii

prin dulci ciripiri serbă;

Plugarul cu hărnicie s'apucase de arat

_

Pământul ce eră încă de-al său sânge rourat;
4

”

_

.

Uitase-acum
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Moldoveanul

”

>

trecutele lui nevoi

'„Şi cu fluerul la gură păstorul pe lângă oi

Cântă dragostele sale. Vai!

el nu puteă gâci

Că vrășmaşu "ntr'a lui ţară se găteşte-a năvăli.
Gereralul cel mai falnic al dârjilor Ungureni,

Hroiot, ros de 'nverşunarea ce aveă pe Moldoveni
Care'n multe sângeroase lupte i-au fost arătat

—

„Că nume de viteaz mare pe nedrept şi-au câştigat —
"Luând veste cum că Ștefan, Domnul lor, atunci s'află

Ia, ţinuturi depărtate, având cu el oastea sa,
Socoti „că: favorabil prilej altul n'ar' găsi

"Ca

“
A

De Moldoveni.și de Ștefan de odată a-și răsplăti
să poată cu-o lovire acea ruşine spălă -

Ce româneșştile

arme

au săpat

pe fruntea

sa ;

Asa dar adunând noaptea pe toți ofiţerii săi, -.

Le expuse-a sale planuri, şi le zise: „Fraţii meil
Ştiţi c'aceşti Români sălbatici, vrăşmași aprigi: ne'mpăcaţi
Au ucis mulțime mare dinţr'ai noştri bravi soldați,
i

Ştiţi că

însetaţi de

sânge

în Ungaria-au

Şi că foc și pustiire pe-a lor urmă au lăsat;
- lar noi care bărbătește n'am lipsit a ne luptă

intrat

De abiă numai prin fugă, viața ne-am putut scăpă
Şi cununile de lauri ce'n răsboaie-am adunat
Moldoveanul cel obraznic în picioare le-a călcat;

Oare

această întruntare și batjocură

şi rău

N'oc să aibă răsplătire dela dreptul Dumnezeu?
N'a să mai

sosească

vremea

să ne

răsbunăm

şi noi,

S'arătăm că'n Unguri curge viteaz sânge de eroil
Vremea.

este

îndemână,

prilejul

favoritor,

Oastea lor este departe, şi cu ea-i şi Domnul lor;
Mergeţi dar, şi'n astă noapte toţi ostașii vă gătiți
“Şi când va miji de ziuă, nesmintit călări să fiți,
Ca prir; marş iuteşi grabnic, fără veste să-i călcăm,
Cine sunt Ungurii noştri și Hroiot să le-arătăm“.
Se făliă

_Că

deşertul

Ungur

o ţară neapărată

cu-acel

vis amăgitor,

va pusti! prea

uşor

Şi'n a sa zădărnicic i se păreăcă
vedei

Lacrimile

Dar

cum -se varsă,

dreptatea

sângele

cum

şiroiă |

Provedinţii. n'a .putut: îngădui

-

03
Gândul său cel sângeratic să se poată săvârşi
„Şi Dumnezeu milostivul pe-al său popor credincios

Nu-l va lăsă în călcarea Ungurului fioros.

i

Deci sfântul Duh, cu'ndurare pe un Român insuflând
Ce 'de mult se află încă printre Unguri petrecând
|
Şi carele auzise tot planul acel cumplit,
Ce asupra țării sale Ungurii au slimuit,
“Deşi se găsiă nemernic, pribegit de țara, sa,
" Patriotică simţire în inimă-i tot se-află!
Aşi darîn vălmăşagul ce gătirea prileji,
S'aruncă. pe-un cal cu grabă și spre Moldova porni.
“După ce ieși din lagăr alergă necontenit
Toată noaptea, pân'ajunse când 'soarele-a . răsărit
In bras la Roman unde pe pârcălabul aflând
Și primejdia. ce vine, abiă a-i spune apucând,:
De osteneală şi trudă a căzut jos leșinat
lar calul său lângă dânsul răsuflarea şi-a şi dat.
Pârcălzbul iese îndată
ce a putut strânge.

Precum norul
Vine pe sus cu
Incât tremurând
„Neştiind unde-o

întru

întâmpinarea

dușmanului

cu mica' sa „oaste

şi cu

oamenii

de lăcuste. soarele întunecând
iuţeală țarinile-ameninţând,
-aşteaptă speriatul muncitor
să cadă acel nor îngrozitor;

S'amăgcește cu nădejdea că ogorui va scăpă
Şi-a sudoarei

sale roduri

va puteă

înc'adună

;

Insă de-odată lăcusta cade toată pe câmpii
Şi 'ntr'uri clip în praf preface, ţarini, holde „ogoare, vii,
Sau după cum primăvara omătul cel adunat .
Printre râpi și de-a lui Febusl calde raze săgetat
Se topește și s'asvârle, şiroiu iute furios, |
n

In pârâul care curge printre flori în 'vale jos,
I] tulbură, îl măreşte, îl umflă cu al său val
Şi nu-l lasă pân”.nu-l face de se varsă peste mal:
Câmpiile se îneacă iar păstorii spăimântaţi
S'aciuează ? cu-a lor turme în munţii învecinaţi;
Acest fel sumeţii Unguri în Moldova năbușesc,,
1 Febus : Soarele.
2 S'aciuează : s'adăpostesc.

|
.
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.

|
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Orice

'ntâmpină

înainte, robesc,

taie, pârjolesc.

Cu omor şi pustiire drumul lor se însemnă,
_"Naintea. lor mergeă
Armata

maghiară

năvăleşte

groaza
toată

şi'n urmă foc fumegă.

asupra

Românilor.

Ei rezistă

cat

pot,

dar

forţele lor

«erau cu mult prea mici față de ale Ungurilor. Disperaţi, sunt pe punctul de a îi zdrobiţi.
Atunci pârcălabul şi cu câţiva tovarăşi se hotăriră să se arunce în mijlocul oastei dușmane
"ca să piară cu: cinste, dacă nu pot învinge.

- Când deci astă hotărâre a împlini se gătiă,
Iat'-u:. călăreț zăreşte ce'n fugă spre el veniă.
De pulbere ce ridică calul său cel înspumat *
Nu putea ca să-l cunoască, dar inima i-a săltat:
Ea par'că spune c'acela aduce vr'un ajutor

” Pentru bravii ce de Unguri fără milă se omori.
„Nu
treci mult şi atuncea ochilor nu a crezut,
Când pe Purice aprodul lângă dânsul a văzut,

E

Purice, care'n răsboaie a fost pururea vestit,
Român

vrednic întru toate, al lui Ştefan favorit.

— „Pârcălabe,

sănătate

(zise) Ştefan a plecat

Cum. luă înștiințarea ce prin cartea

ta i-ai dat;

Și m'a şi pornit la tine ca să-ţi spun să te grăbeşti
“Să aduni oameni de oaste câţi vei puteă să găseşti
“Şi 'naintea lui îndată

*

-

cu toţii să alergați...

* La auzul acestei știri, Românii

se retrag şi aşteaptă sosirea Voevodului.

“ Precum când o stâncă mare dintr'un munte s'a surpat
-Sdrobeşte, omoară, sfarmă orice'n drumu-i a aflat,
„ “Casele de pe costişă, grădini, saduri, livezi, vii *

"Prăvale,

rostogolește cirezi, turme, herghelii

Până ce se întâlneşte cu niște învechiţi: stejări 2

"Uitaţi de timp şi de veacuri pe a muntelui dărmări,
Uriaşa stânc'atuncea toată puterea perzând
"Nu mai face stricăciune neclintită rămâind,

Iar norodul de „pe vale care sta înspăimântat

Dă lui Dumnezeu mărire văzându-se c'au scăpat.
„Sau după cum hoţul noaptea prin codru călătorind

Și la prada ce-o să facă cu mulțumire gândind,
Se bucură când priveşte cerul învelit cu nor

În

a

.

1 Ce se omor: Care sunt omoriți de Unguri.
> Provincialism, înî loc de: stejari.

-.

|
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Căci are bună nădejde c'a: puteă prădă uşor
„Şi-acun. calul său prin pinteni îl silește-a alergă,
Dar fulgeră şi trăsneşte tocmai dinaintea. sa,
Calul sare, sforăeşte şi tâlharu'ncrenienit,
Scapă dârlogii din mână socotindu-se pierit.
Astfel şi Hroiot rămase când pe Ștefan au văzut,
" Ce din luptele trecute îi eră prea cunoscut;
Insă tretui să stee faţă, n'are 'ncatro cotigi,
E pierdut şi el şi oastea dacă nu vor izbândi.
Viteazul braţ al lui Ștefan prin vrășmaşi cărări făceă,
De a sângelui vărsare pământul se înroșiă:
Când de-un plumb dintr'o săneaţă calul său rănit fiind,
Sforăește şi-apoi cade înc'odată nechezând.
daţi!
vă
nu
„Copii,
zicând:
Ștefan,
„ Cade şi eroul
Şi pe Domnul vostru pradă duşmanilor nu lăsaţi“.
Hroiot strigă în glas mare: „Fraţilor; am biruit!
: Fiorosul nostru dușman a căzutşi a pierit;
|
Pe trupul lui puneţi mâna, hrană corbilor să-l dăm,
Ca, şi ei să se'ndulcească, când și noi ne răsbunăm' .
Sumeţindu-se vrășmaşii năvălesc mai furioşi;
Insă nu pot să răsbată prin Aprozii credincioși.
Toţi împrejuru-i s'aşează, se luptă ca nişte lei,
In zadar Ungurii umblă să-și facă loc printre ei;
De sabia românească se înjunghie, se omor,

Se fac jertfă cutezării şi obrăzniciei lor.

In vremea aceasta Ştefan să se scoale izbutind
Şi din căderea aceea nimica nepătimind,
Cere alt cal; deci îndată Purice descălică
Şi ţiind frâul şi scara la Domnul său îl trăsă
Zicând: „Doamne! lată calul, arată-le mai curând

Că de tine Ungureanul n'au scăpat într'acest rând“.

Dar de stat fiind mic Ştefan, nu puteă încălecă.
- Purice-atunci iar îi zice: „De voeşti Măria ta,
Eu un moşinoiu m'oiu face pe carele să te sui“.
'Și'ndată pe brânci se pune jos la picioarele lui.

Deci cu mijlocul acesta,: Eroul încălecănd,
1 Se omor: se

omoară.

,
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Către kfânsul se întoarce şi îi zice-aşă zâmbind:
„De va vrea Dumnezeu astăzi să putem ca să scăpăm
De

primejdia. aceasta. întru

care

ne

aflăm;

!

Să ştii, Purice băiete, că nu-i mai fi moșinoiu,
Ci spre vrednică răsplată, movilă-a te face vroiu“.
In această tuptă căzuse şi viteazul Pârcălab. Că să răsplătească familia lui şi ca să răsplătească şi pe Purice, Voevodul i! inobilă, îi dete moşii şi sate şi-l căsători cu
c fiica Pârcălabului.
.
2.
.
Pa.

A doua zi îngroparea Pârcălabuliai: “tăcând
Și pe Movilă Armaşul cu fata lui cununând,
Viteazul Ştefan cel Mare cu oastea sa s'a pornit
Și la cetatea Sucevei în bună pace-a! sosit.
Neamul lui Movilă. Armașul multă vreme 'au fost vestit.
Şi pe tronul României mulţi Domni din el au stătut, a
Dar din multele prefaceri ce pe ţară au venit -

De abii acum mai este între nobili cunoscut.

“ALEXANDRU LĂPUȘNEANU
„Nuvela

lui C. Negruzzi

este

alcătuită

din 4 capitole, având

:

|

E:

:.
fiecare

câte

un epierai, care

rezumă ideia fundamentală.
Ne aflăm în anul 1564, când Lăpuşneanul, care fusese răsturnat din tron de Despot; se:
întorceă acum să-și ia scaunul pe care-l ocupă nu vechiul său rival, ci Ştefan Tomşa. Lăpuşneanul veniă cu oştire turcească
şi, pe când se oprise la un. popas, vine o solie de
* boieri cari îi dau sfatul să se întoarcă înapoi sau să dea drumul armatei. El respinge sfatul
şi-i încredinţează că va luă tronul cu forţa, căci: „dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau“.
Intre boierii din solie eră şi vornicul Moţoc, care rămase lângă Lăpușneanu şi curând

intră în bunele lui graţii, astfel, că Îndată ce acesta luă din nou tronul, deveni sfetnicul său
cel mai de aproape.
:
i
Domnia a doua a lui Lăpuşneanu â îost însemnată prin cruzimi nenumărate, indreptate ,
mai ales împotriva boierilor, de ale căror uneltiri se temeă. La cea mai mică greşeală capul ”
cădeă şi se spânzură în poarta curţii. Femeile şi copiii celor ucişi astfel întâmpinară în mai.
multe rânduri pe doamna Ruxandra, soţia lui Lăpuşneanu, şi-i cerură să intervie pe lângă
Domn ca să înceteze cu aceste fapte, ba o şi ameninţară: „Al să dai seama, Doamnă!“
Rugăciunile ei tură zadarnice; ele chiar supărară pe crudul Lăpuşneanu, care-i făgădui...
„un leac de tricâ“, Acest leac se vede în cap. Il ce urmează. Domnia lui Lăpuşneanu, se
sfârşeşte prin moartea, acestuia. După patru ani Alexandru. "Vodă, bolnav, se retrăsese în
cetatea Hotinului unde iși petreci ultimele zile. Acestea sunt povestite, în cap. din urmă al
„nuvelei.
.

Capul lui Moţoc vrem...
De cu seară se făcuse de ştire tuturor boierilor să se adune

a doua zi, fiind sărbătoare, la Mitropolie unde eră să fie şi,
Gh. Adamescu
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Domnul, ca să asculte Liturghia. şi apoi să vie să prânzească
la curte. |
a
Ne

Când sosi Alexandru Vodă, sfânta slujbă începuse şi boierii erau toţi adunaţi. ". Impotriva obiceiului său, Lăpuşneanul în ziua aceea eră
îmbrăcat cu

toată pompa

domnească.

Purtă

coroana

Paleo. .

logilor, şi peste dulama poloneză de catifea stacojie, aveă cabaniţa turcească.1 Nici o armă nu aveă alta decât un mic
junghiu cu plăselele de aur; iar printre bumbii dulămii se zări o zeade sârmă.
a
După

ce

a ascultat

sfânta

slujbă, s'a

coborit din

strană,

s'a închinat pe la icoane, și apropiindu-se de racla sf. Ioan cel
„nou, s'a plecat cu mare smerenie şi a sărutat moaştele sfântului

Spun

că în minutul acela eră foarte galben la faţă, şi că

“racla, sfântului ar fi tresărit..
__

După

aceasta,

boieri şi zise:

suindu-se

--

|

iarăş

--

în

pu

strană,

se

înturnă

Se

către

»„Boieri dumneavoastră! Dela venirea mea cu a doua domnie

şi până astăzi, am arătat asprime către mulți; m'am
arătat
„cumplit, rău, vărsând sângele. multora. Unul Dumnezeu
ştie de
nu mi-a părut rău şi de nu mă căesc de aceasta;
dar dumneavoastră ştiţi că m'au silit numai dorinţa de a vedeă
contenind
gâlcevirile: şi vânzările unora şi altora cari ţintiau
şi la răsipa
țării şi la peirea mea. Astăzi sunt altfel trebile.
Boierii și-au
venitîn cunoștință; au văzut că turma nu poate
fi fără păstor,
pentru că zice Mântuitorul: Bate-voiu. păstorul
şi se vor îm:
-prăștid „oile.
„„Boieri

dumneavoastrăl

Să

trăim. de-acum

în „pace,

iiubin-.

du-ne ca. nişte fraţi, pentrucă aceasta
este una din cele zece
porunci : să iubeşti pe aproapele tău
ca însuți. pe tine, și să,
ne

iertăm unii pe alții, pentrucă suntem muritori,
rugându-ne
Domnului “nostru Iisus . Hristos—iîşi. face
cruce—să ne ierte
nouă greșalele, precum iertăm “şi noi
greșiţilor noştri“. -.

“Sfârşind această deşănţată cuvântare, merse
în

mijlocul bisericii şi după ce se închină iarăş,
se înturnă spre norod în faţă,

in dreapta și în stânga,
boieri dumneavoastră |

zicând:

1 Cabanifa eră o mantie Cu
ceaprazuri

lertaţi-mă,

de fir. |

oameni

buni

şi

”
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— Dumnezeu să te ierte, Măria tal răspunseră toţi, afară de
doi juni boieri ce sta gânditori, rezămaţi de un mormânt lângă
uşă, însă nimeni nu le-a luat seama... |
|
Lăpușneanul ieși din biserică, poftind pe poieri să vie să ospăteze împreună; și încălecând. se întumă la palat. Toţi se
împrăștiară.

o

E

—. Cum îţi pare? zise unul. din boierii care i-am văzut că nu
- ăertase pe Alexandru Vodă.
_— Te sfătuesc să nu te duci astăzi la dânsul la masă, răs»
punse celălalt; şi se amestecară prin norod. Aceştia erau Spancioc şi Stroici.
La curte se făcuse mare gătire pentru ospăţul acesta. Vestea :
se împrăştiase că Domnul se împăcase cu. boierii şi boierii se
bucurau de o schimbare ce le da nădejde că vor puteă ocupă
iarăş posturi, ca să adune nouă avuții din sudoarea ţăranului.
"Cât pentru norod, el eră indiferent; el din împăcarea aceasta
nu aşteptă vre-un bine, nici prepuneă vre-un rău. Norodul se
învoiă cu oblăduirea lui Alexandru Vodă, cârtiă numai asupra
ministrului Moţoc, care întrebuință creditul ce aveă la Domn,
"spre împilarea gloatei. Căci, deşi eră necontenite jalobele ob“ştiei pentru jefuirile lui Moţoc, Lăpușneanul- sau nu le răspundeă, sau nu le ascultă.
Ceasul prânzului apropiindu-se, boierii începură aveni călări, întovărăşiţi fieşte-care de câte două trei slugi. Luau seama
însă că curtea eră plină de Lefecii înarmaţi și că patru tunuri
sta îndreptate spre, poartă; dar socotiau că sunt puse pentru
a. serbă după obiceiu ceremonia prin salve. Unii poate că şi
prepuneau. vre-o cursă, dar odată intrând nu se mai puteă în-turnă, căci porţile erau străjuite şi păzitorii porunciți a nu lăsă
să iasă nime.
| Adunându- -se boierii, 47 la număr, Lăpuşneanul se puse în

capul mesei, având
"stânga

în dreaptă

pe Vornicul Moţoc.—

pe logofătul “Trotușan,
Incepură

„bucatele. se aduseră pe masă.
In Moldavia

pe vremea

a zicel

din

-

și în

surle, și

i

aceea nu se introdusese

i

încă moda :

mâncărilor alese. Cel mai mare ospăț se cuprindeă în câteva
feluri

de

bucate.

După

1 A cânta.— Cuvânt vechiu.

borşul

polonez,

veniau

mâncări

gre-
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ceşti fierte cu verdeţuri, cări plutiăîn unt; ăpoi pilaful turcese

şi: îni sfârşit fripturile cosmopolite. Pânza mesei şi şervetele eră
de filaliu? ţesute, în casă. Tipsiilepe care aduceă bucatele
talgerele şi paharele eră de argint. 'Pe lângă părete sta aşe-

zate” în rând “mai multe ulcioare

pântecoase

pline

de vin de

Odobeşti și de Cotnari, şi la spatele fieştecăruia boier dvoriă
câte o slugă care dregea3. Toate aceste slugi eră! înarmate.
” „In curte pe. lângă doi junci și patru berbeci fripţi eră
trei

“poloboace. desfundate pline de vin ; „slujitorii mâncă și beă;
„boierii mârică şi beă. Acum capetele începurăa se înfierbântă: vinul își făceă lucrarea. Boierii închină şi ură pe
Domn

cu vivate

sgomotoase,

la: care răspundeă

şi tunurile prin bubuit.

„_

Lefeciii prin

„Acum eră. aproape a se sculă dela masă,

dică “paharul

chiote

|

și, închinând,

Măria tal Să stăpâheşti
ţara

zise:

Să

|

când

trăeşti

întru

Veveriţă
rimulți

ani,

în pace, şi Milostivul Dumnezeu

să te întărească în gândul ce ai pus de a nu strică pe boieri
şi a bântui norodul...
,
o
|
e
„_N'apucă să sfârșească, căci buzduganul. Armaşului lovind
u-l .
dreptîn frunte îl obori la pământ.
|
|
|
— Al

voi ocărâţi pe Domnul

vostru

strigă

acesta. La

ei
„Hăcăi!—Im minut toţi slujitorii de pe la. spatele boieri
lor sco-

țând junghiurile îi loviră; şi alți ostași aduşi de
căpitanul de
„Lefecii intrară şi năpustiră cu săbiile în ei. Cât
pentru Lăpuş: „meanu

l, el.luase pe Moţoc de mână şi se. trăsese lângă
o fe:
reastră deschisă, de undă priviă măcelăria ce începu
se. [1 râdeă; iar Moţoc silindu-se a râde ca să placă stăpânului
simţiă
părul Sbârlindu-i-se pe cap.şi dinţii săi clănţăind.
Şi cu ayderat eră groază a privi această scenă sângeroasă.
Inchipuească-şi

cinevă

într'o sală

de cinci stânjini

lungă

şi de patru

lată,

o
„sută și mai mulţi oameni ucigaşi şi hotărâți spre ucider
e,
calăi
şi osândiţi, luptându:se' unii cu furiâ' desnădejdei
şi alții cu ă- Prinderea 'beţiei. Boierii. neavând, nici o grijă,
surprinși anişeleşte pe din dos, fără arme, cădeau fără a
sc mai împotrivi.
Cei mai bătrâni muriau făcându-şi cruce;
mulţi însă din cei

„mai

juni se apărau cu turbare ; scaunele, talger
ele, tacâimurile

|

* O țesătură foarte subţire.
* Turnă vin. . E
.

-

a
e

i
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mesei se făceă arme în mâna lor; unii, deşi răniţi se încleştau cu furie de gâtul ucigaşilor Şi, nesocotind ranele ce primiau vre-o
îi strângeau până îi înăduşiă. "Dacă vre- -unul apucă
sabie, îşi vindeă.- -scump viața. Mulţi Lefecii pieriră, dar în:
sfârşit nu mai rămase nici. un boier viu. Patru- zeci şi şeapte
"de trupuri zăceă pe parchet. In lupta şi trânta aceasta, masa,
se răsturnase, ulcioarele se spărseseră și vinul amestecat cu
sânge făcuse o haltă pe lespezile salei.
Odată cu omorul de sus, începuse uciderea şi înî curte. Slugile boierilor. "văzându-se lovite fără veste plecară de fugă. *
Puţini cari scăpară cu viaţă, apucând a sări peste ziduri, dase
alarmă pe la jcasele boierilor ; şi învitând pe alte slugi și «parheni.
boiereşti, burzuluiseră norodul și tot oraşul alergase la poarta curții pe care începuse a o tăiă cu. securile. Ostaşii amețiţi
de beţie făceă numai o slabă împotrivire. "Gloata se întărtă
din mult în mai mult.
" Lăpuşneanul, pe care îl înștiințase” de pornirea norodului,
trimise pe Armaş să-i întrebe ce vor şi ce cer. Armașul ieși,
— Ei, vornice Moţoace, zise apoi întorcându- -se spre acesta,
spune, n'am făcut bine că m'am mântuit de răii aceștia, şi
am scăpat țara de o aşa râie?
— Măria Ta ai urmat cu mare inşelepciune, răspunse mârşavul curtezan; eu de mult! aveam de gând să sfătueșc pe
„Măria Ta, la aceasta ; dar văd că “înțelepciunea Măriei Tale a
apucat

mai

"nainte Şi

fiindcă... eră... să...

— Văd

că armașul

ai

făcut

bine

că

iai tăiat;

pentrucă...

întârzie, zise Lăpuşneanul curmând

pe

Moţoc, care se învălmășiă în vorbă. Imi vine să poruncesc
să dea cu tunurile în - prostimea aceea. Ha, cum socoți şi D-ta?
— Aşă, aşă, săi împroaşte cu tunurile: nu-i vr'o pagubă
„<'or muri câtevă sute de mojici, de vreme ce au pierit atâţia
boieri. Da, să-i omoare de istov.
— Mă aşteptam s'aud asemenea răspuns, zise cu oterire Lăpușneanul, dar să. vedem întâiu ce vor.,
In vremea aceasta Armașul se suise pe poarta curții şi fă
„când semn, strigă: Oameni buni] Măria Sa Vodă întreabă ce
E
vreţi .şi ce cereţi? şi pentru ce aţi venit așă.: cu zurbâ?
asela.
aşteptă
” Prostimea rămase cu gura căscată. Ea nu se
menea intrebare. Venise fără să ştie pentru ce a venit Şi ce

269.
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„vrea, “Incepi a se strânge în cete, cete şi a se întrebă +unii pe
alții ce să 'ceară.

— Să micşoreze

In sfârsit începură a strigă:

dăjdiile! Să

nu

ne zapcieascăl!

— Să nu ne mai împlinească! Să nu ne mai jefuească!
— Am

rămas săraci! —

N'avem banil — Ni i-a luat toţi Mo-

ţoc!— Moţoc! Moţoci—El ne beleşte' şi ne pradă! — EL sfătuește pe Vodă! — Să moară!
|
— Moţoc 'să moară!— Capul lui Moţoc vrem!
Acest din urmă cuvânt, găsind un echo în toate inimile, fu

_ca o scântee electrică. Toate glasurile se făcură un glas şi acest glas strigă: Capul-lui Moţoc vrem!
—

Ce cer?

— Capul

întrebă

Lăpuşneanul

Vornicului

Moţoc,

văzând pe

răspunse.

Armaş

intrând.

:

— Cum? ce? strigă acesta, sărind ca un om ce calcă pe un
şarpe: n'ai auzit bine, fărtate! vrei să şugueşti, dar nu-i vreme
de șagă. Ce vorbe sunt acestea?. Ce să facă cu capul meu? iţi
spun că ești surd; n'ai auzit bine!
— Ba foarte bine, zise Alexandru „Vodă, ascultă singur.
Strigările lor se aud de aici.
|
In adevăr ostașii ne mai împotrivindu-se, norodul incepuse
ase căţără pe ziduri, de unde strigă în gura mare: Să nc dea
pe Moţoc! Capul lui Moţoc vrem |

» — Oh! păcătosul de mine! strigă ticălosul. Maică prea-curată Fecioară, nu mă lăsă să mă prăpădesc! Dar ce le-am îă-,
cut

eu

oamenilor

acestora?

Nă ăscătoare

de "Dumnezeu,

sca-

„pă-mă de primejdia aceasta şi mă jur să: fac:o biserică, să postesc

cât

voiu

mai

aveă

zile, să

ferec

cu

argint

icoana

ta cea;

făcătoare de minuni dela Mânăstirea Neamţului 1. Dar, milos:
tive Doamne, nu-i „ascultă pe nişte mojici. Pune să dea cu
tunurile într” înşii... "Să moară toți! Eu sunt boier mare; ei
sunt nişte proşti |
>
:
ă
—.Proşti, dar mulţi! răspunse Lăpuşneanul cu sânge rece.
Să omor o mulțime de oameni pentru un om, nu ar fi păcat?

Judecă d-ta singur. Du-te de mori pentru binele moşiei -dumitale, cum ziceai însuţi când îmi spuneai că nu mă.vrea nici

mă iubeşte ţara. Sunt bucuros că-ți răsplăteşte norodul
pentru
slujba ce mi-ai făcut, vânzându-mi oastea lui
Anton Sechele,
şi mai pe. urmă lăsâindu-mă şi trecând în
partea. Tomşii.
; — Oh] nenorocitul de mine! strigă
Moţoc smulgându- -Și
—
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T

ni mai este .
barba, căci de pe vorbele tiranului înţelegea că
pun casa
să-mi
duc
scăpare pentru el. “Incai Lăsaţi-mă să mă

și copilaşii. meil lăsaţi-mă

la cale! fie-vă milă de jupâneasa

_să mă spoveduescl.. Și plângeă, şi ţipă, şi .suspină.
o muierel
— Destul! strigă Lăpuşneanul, nu te mai boci ca
Ce să-i spui
Fii român verde! Ce să te mai spovedueşti?
Asta o ştie
or?
vânzăt
un
și
duhovnicului? "Că eşti un tâlhar
şi spuneţi
lui
norodu
daţi
toată Moldova: Haide! luaţi-l de-l
«.
ţara.
pradă
ce
_„ că acest fel plăteşte Alexandru Vodă celor
târi.
a-l
ră
l Lefecii începu
Indată Armaşul şi căpitanude
vrând să se împotrivească ;
puteă,
cât
Ticăitul boier răcniă
patru braţe
dar ce puteă bătrânele lui mâni împotriva acelor
picioare,
în.
nească
spriji
se
să
sdravene care-l trăgea! Vrea
ă pe
-lunec
şi
săi.
ților
dar se împedică -de trupurile confra

e îi slăsângele ce se închegase pe lespezi. In. sfârşit puteril

biră şi sateliții tiranului ducându-l

mult

pe poarta curţii, mai

mort decât viu,îl îmbrânciră în mulţime.

' “Ticălosul boier căză în braţele idrei cu multe
.
într'o clipală îl făcă bucăți.

|.
|

IE
care

capete,

țaral
„_— Iată cum plătește Alexandru Vodă la cei ce pradă

|
ziseră trimiși” tiranului.
răspunse
Vodă!
Sa
Măria
că
trăeas
__— Să
tiă.
împrăş
se
jertfă,
astă
de
țumindu-se

,
gloata.

i
Și mulo

l
In vreme ce nenorocitul Moţoc pieriă astfel, Lăpuşneanu
puse să
porunci să ridice masa, şi să strângă tacâmurile; apoi

fereastră.
reteze capetele. ucişilor, şi trupurile le aruncă pe
pe încet
mesei
ul
mijloc
în
„ După aceea, luând capetele le așeză

bt
'şi cu iândueală, puind pe ale. celor. mai mici boieri dedesu

ranguri,
şi pe a celor mai mai deasupra, după neam şi după
ne, vârpână ce făcă o piramidă de patruzecişi șapte căpăţâ

ful căreia

se

prin

pe: mâni, merse

spălându-se

şi .drugul

încheiă

de

lemh' care

capul

unui

Logofăt

la o uşă lăturalnică,

o închideă

şi intră

Apoi

mare.

trase

zăvorul

în apartamentul

.

i

N
*
Doamnei.
, Doamna, Rucsanda, neaceșteia
ei
tragedi
ul
început
„Dela
„ştiind nimic de cele ce se petreceă, eră îngrijită. Ea nu putea .
află pricina sgomotuluice auzise, „căci, după obiceiul vremii

de

atunci,

nicele

nu

femeile nu

ieşiau

puteăa se

riscă

din

apartamentul

în mijlocul

unei

lor,

oştimi

sluj-

şi

ce

nu:
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cunoştea ce este (disciplina... Una. din ele mai indrăsneaţă,.
ieşind, auzise “vorbă că este zurbă asupra lui Vodă şi adusese
„această veste stăpânei sale.
Buna Doamnă, temându-se de furia norodului, eră speriată,
şi când a intrat Alexandru, -a: găsit-o rugându-se dinaintea
'
icoanei, având copiii pe lângă dânsa. :
— Al strigă ea, slavă Maicei Domnului că: te văd! Mi-a
ie
fost tare frică.
— Pentru aceea, precum ţi-am făgăduit, ţi-am gătit un leac
| de frică. Vină cu mine, Doamnă.

:. — Dar

ce ţipete, ce strigăiri se auziă?

— Nimic. Slujitorii s'au fost luat la sfadă, dar s'au liniștit.
Zicând. aceste, luă pe Ruxanda de mână și o aduse în sală.
„Intru vederea. grozavei privelişti, ea slobozi un . țipăt straş.

-

, şi leșină.

— Femeia tot femeie, zise Lăpuşneanu zâmbind ; în loc să
se bucure, ea se sperie. Și luâmd-o în braţe o duse în apar-.
tamentele ei. Apoi înturmnându-se iarăşiîn sală, găsi pe căpi„tanul de Lefecii şi pe Armaşul așteptându-l.
— Tu pune să arunce peste zid hoiturile cânilor acestora,

jar titvele lor să le înşire pe zid, zise Lefeciuluit iar tu, adresându-se

să- Di

Armaş,

către

pui

pe

mâna

Spancioc și pe

|
o
|
Stroici.
Insă Stroici şi Spancioc. eră acum . aproape de Nistru. -Go.
nacii îi ajunseră tocmai când treceau hotarul:
— Spuneţi celui ce v'au trimis, strigă către ei Spancioc,
ne vom vedeă până a nu muri!

i
Intre

|

traducerile

Ostaşi!

„URIAŞUL:

lui c. Negruzzi

din ele: poate, cea mai reuşită.

Eu

.
că

am

pomenit

„Baladele

lui V.

Hugo.

”

Urmează: aci

priimii viața în Galia mănoasă -

Cold unde odată ai mei moşi locuiă;

Ei nu mai sunt acuma, ci numai a lor oase
„.

Şi 'naltele morminte se văd încă în ea.
Colo eu raza zilei văzui întâia dată.

Se

Abiă născut fusesem, când tata m'a luat
“In braţele-i vânoase
— şi 'n “Marea îngheţată
M'a dus de m a scăldat.

o
|

una
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Căci tatăl imeu pe-atunce eră voinic şi tare;

Slăbi însă acuma de când a 'mbătrânit

-Şi desrădăcinează cu greutate mare
Stejarul ca să-l facă toiag de sprijinit!
Eu astăzi îi ţin locul! Eu port armele sale,
Baltagul lui cel straşnic şi arcul ostășesc,
Eu, care, stând pe munte, picioarele pe vale
Îmi pun, de m'odihnesc.
Când eram copilandru, mergeam
Prin Alpii neguratici drumul” îmi

des la . plimbare,
deschideam,

, - ..
Capul meu ca un munte prin nori făceă cărare
Suflam şi'n atmosferă fulgerele stingeam.
oare.
Atunci îmi plăceă foarte să merg. la vânăt
;muriă
șit
Ursu'm braţele mele înădu
.
Să prind din fugă cerbii,. ciute şi căprioare,

Apoi,

când

veniă

e

-

Eră plăcerea mea. -

mergeam

seara,

la scăldătoare.

i

In valurile. line a mării mă băgam;

Călare pe- balene cu-a mele lungi picioare
Spumoasele ei unde până'n fund turburam.
;
Dar azi aceste jocuri nu îmi mai sunt iubite
omor,
şi
sânge
foc,
iul,
Acum mi-e drag răsbo
ite,
Ostaşi vitezi' şi taberi, ucideri, morţi cumpl

|

o

Chinul celor ce mor.

te
Când văd că'ncepe lupta, eu stau şi de depar
g;
înjun
se
Privesc cum între dânşii se taie,
,
Atunce, dacă-mi pare-că are drept .o parte

Alerg spre ajutorui și, cum la ei ajung,

Precum secerătorul în spicele-aurite
Ca trăsnetul de iute în dușmani năpustesc; :
A lor scuturi şi arme, a lor zale oţelite

Cu pumnul le turtesc.

Gol umblu totdeauna, pentru c'a mea vârtute
' Râde de ostașii voştri cu fier înveșmântaţi;

Port numai două suliţi din doi fraseni făcute
Și ăst

coif ce-l trag
-

lesne

opt

tauri înjugaţi.
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Nu-mi poate opri calea tărie: sau cetate;
-Iau-turnurile'm braţe şin şanţuri le dobor.! :
Și astfel —cu

ruine după

Intru foarte
„Dar

timpul

ce-s

astupate—

-

uşor.

fuge,

sboară,

se. trece-a

mea

junie.

*- Cum pe stejari usucă criveţii viforoşi, *
S'apropie sfârşitul şi moartea a să vie
Ca să.mă ducă acolo unde-s ai mei strămoşi!
Atunci voi cu onoare trupu-mi în groapă puneţi
Şi de: a'ntrebă drumețul pe călăuzul său:
”
Ce

munte e acela? gândind la
Că e, mormântul meu!

mine,
"

spuneţi

SCRISORILE LUI NEGRUZZI

[i

„

Scrisorile lui C. Negruzzi sunt dintre cele mai reuşite lucrări ale sale. Intrebuinţând
tonul uşor şi liber al genului epistolar, el tratează cele mai felurite subiecte: aci satirizează
„obiceiuri ale societăţii, aci discută chestiuni istorice şi de limbă, în altele povesteşte amin” tiri personale, Se reproduc mai jos două din ele:
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Una
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SCRISOAREA II

.,

cele

,

mai: mari

|

(Reţetă)

-

Aprilie 1838

supărări

a traiului

din

provinţie

este curiozitatea care 'un lașan deşteaptă când din. nenorocire vr'o nevoie il silește a ieși în ținut. Abiă apucă a se
cobori din trăsură
şi -gloata curioşilor înconjoară pe pos-

tilion.
—

|

Cu

— C'un
boier).

A

cine

ai.venit?

d

Ia

boier. :(Pentru postilion

tot

ce nu
i)

— Cum îl chiamă?
„o

—

Nu

ştiu,

|

-

e țăran, este
„

a

— De unde vine?
Sau
„— Dela poșta din urmă..
E
„Si râzând că.l-a păcălit, postilionul lasă pe. curios
pe alţii, ca să-i dea 'mai lămurit răspuns.

să caute
Na

„In vremea aceasta, locuitorul capitalei
se culcă şi doarme,
„fără să ştie ce revoluţie a făcut venire
a lui. Dar târgul fierbe
4
-
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|

a

|

adună și se aşează la
până seara, când toți provincialii se
venit; şoşotesc, vorpreferanț, Nu e „vorbă decât de. noul”

o

besc, născocesc, alcătuesc.

— Ce
— Ce caută?
Oare însurat e? — Tânăr e? — Bătrân e?
ul cel

contradanţ
— Ce familie?—A să şadă aci? — Ştie
vrea?
de necaz.
crape
să
du-i
auzin
— şi... şi... [i vine cuiva
nou?
supărăastă
de
en
priet
Mai deunăzi vorbiam c'un june
Ia
i.
lăşen
bieţii
“pe
e
cioasă boală de. ţinut, ce asupreşt
. .
scăpat
am
care
cu
„Eu am aflat :o reţetă, îmi răspunse,

să mă duc la
Am avut trebuință, sunt acum vre-o trei luni,
un prânz mare la
târgul... Cum am .ajuns;, a doua zi, am dat
cii şi
am

care

invitat

târgului,

toţi magnații

pe

mici ; bărbaţi, femei, babe, fete ş. a.
cam

S'au

mirat

de

astă

poftă,

mijlo

mari,

.
dar

au venit

Am

toții.

cu

erau gata a se duce,
mâncat, am băut, şi când am văzut că
suindu-mă în picioare
i-am rugat să mai îngădue puţin, şi

arii.
„Șed în casă, cu chirie în mahalaua Păcur
-„Trăesc din.venitul unei moșşioare ce am.:
„Mă

numesc

„Am

venit

B.

_

B.

aici ca

„Sunt

trei ani de când

E
”

pulberea

tatăl meu şi şeapte

de când

şi de

|
a murit

|

.

Iaşilor,

să scap de tina

şi o să şez vre-o lună.

-

|

pe un scaun, le-am făcut acest cuvânt:
„Boieri, cucoane şi cuconiţe!
|
|
„„Eu sunt dela Iaşi.

”
"
a murit maică-mea.
trăeşte foarte bine
care
ina,
Bucov
în
ată
mărit
„Am o soră
şi: are velniţă cu
cu bărbatu-său, ce ţine moşii .cu anul,
şeade pe podul Mo-.
mașină, şi un unchiu la București care.
”
E
.
goşoaei: No. 751.
însor.
mă
să
„Sunt -holteiu şi n'am gând
„După slujbă nu umblu.

..
„Nu-mi bat capul de politică şi n'am nici o opinie

. rar. Nici
„Nu sunt nici bun nici rău.-La biserică merg
nici mazurcă,
fac, nici primesc vizite. Vorbesc puţin. Nu ştiu

nici vals. Nu joc nici 'stos, nici vist, nici preferanţ.
„Obișnuesc
zece

ceasuri.

a mă culcă dela şeapte şi a mă sculă la unspre-

„Mă bărbieresc de trei ori pe săptămână.

i

-

”

968

aaa

|

„ slarna port pieptar de flanelă 'şi galoşi blăniți..
|
„„Am două frace, trei surtuce şi patru perechi, de pantaloni

„Boieri, cucoane

şi cuconiţe |

„Vă rog să nu bănuiţi că-vi le spun aceste, fiind. chiar în
interesul domniilor. voastre ca să nu vă osteniţi a le află.

Mă

închin cu plecăciune!“

pa

-Ideia acestui june, părându-mi originală şi nimerită,
părtăşesc d-tale, ca una ce poate să-ţi slujească şi pe
„Adio!

: SCRISOAREA
-

|

o îmacolo.

XII

(Păcală şi Tândalâ)

Aceastăjbucată pe care Negruzzi o mai

intitulează şi

„Morala

Moldovenească“

a tost

publicată pentru întâiaşi dată în „Albina românească“ a lui Oh. Asachi 41832).
Impreună cu articolul „Cântece populare a Moldovei“ publicat în „Dacia literară“ 4810),

arată preţul pe care Negruzzi îl puneă pe literatura poporană.
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— Dar d-ta, moşule, n'o să ne spui cevă? am zis către
bătrânul pădurar ce ne primise în gazdă.
— Ce vreţi să spun, feţii mei? răspunse el. Ce să vă spun
vouă, oameni de ieri, eu omul veacului care port două sute
-de ierne în spate? Voi vă ziceţi Români, Ş 'apoi vorbiţi o limbă
pe care. eu: n'o înţeleg. Purtaţi nişte haine” sucite pe nişte
trupuri stricate în care mă îndoesc că este inimă. Sunteţi
"aşa de țigăriți 1. 'şi gingaşi încât, de v'ar vedeă străbunii

voştri, ar plânge de jale.

Ma

—

Toate sunt așă, zise unul din 'noi râzând, dar
nu suntem lipsiți de simţul auzului, şi 'prin urmare
a ascultă povești frumoase din vremile trecute, şi
rămăşag că istoria vieții. d-tale o să ne facă să
Ia deci în braţe cea 'ploscă burduhoasă Şi-ți răcoreşte

Propunerea

tului dat,

„Trebue

aceasta

zâmbi

deşertă plosca,;

să

bătrânului,

îşi drese

ştiţi, „feţii mei, că

glasul,

eu

care,

încă tot
n€ place
aş pune
adormim.
gâtlejul.

urmând

sfa-

și începu::

suiit feciorul

vestitului

Strâmbă-Lemne care luă stejarul! cât :de gros,
îl îndoiă: cu
mânile şi-l făceă obadă de roată. El eră un: om foarte
învățat
1 Slabi.
* Nobili unguri.
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rise
a
Copilă
lui. me
pe 'vre

şi cunoscut

carte

- învățase

Pascal

la dascălul

cu Ciubăr

din

Podul

Vodă

sa la curtea
acele! Când

- toată Alexăndria pe de rost. Petrecuse juneţea
lui Lăcustă, a lui Papură-Vodă. Ce mai. vremi

şi ieşiau oamenii

veniă primăvara

cu care

Iloaei, ce ştiă

la arat, dacă nu le ajun:

Leşi şi, luând
geau boii la plug, se duceau la Umguri sau la
ici 3 ori moşleahn
proşti,
sau
?
fie nemeși
de acol6 oameni,
cât vezi cu
lanuri
'arau
și
u
jici —nu mai alegeau —îi înjuga
pentru :
ăvi
dumbr
au
ochii, unde semănau 'ghindă, de crește
,
seama
i
luat-aţ
“ ca să aibă strănepoţii lemne de ars. De aceea
vatră
la
când e ger iarna şi vântul vâjâe, că, dacă vă puneţi
vedeţi stredinaintea focului, auziţi unele lemne țipând şi
mei, sunt
curându-se, din ele o apă fierbinte? Acele, feţii
picură,
cari.
lor
Unguri
le
lacrimi
„sufletele ;Leșşilor. cari ţipă, şi
it
osând
le-a
—
ne
sem
“pe
căci sufletele lor — pentru păcate,
le-au
care
pe
or,
"*Dompul Dumnezeu să intre în copacii păduril
i vremilor
“arat cu sudoarea lor. Ce să mai zic. de oameni

acelora? Ei erau înâlţi ca brazii şi voinici ca smeii. Tatăl
meu

eră

vârsta

de două

sute

optzeci

obiceiu,

opt

întâiu' şapte
„

când se puneă la masă, să înghită mai
bolovani ca să-i facă poftă de mâncare.
„La

aveă

care

Sfarmă-Piatră,

nepot viteazului

de âni; tatăl

meu,

văzân»

, midu-se flăcău tomnatic, se însură cu jupâneasa Mărica
nă, zicând
„nunată femeie, groasă și frumoasă, dar cam prosta
dea:
adesea. niște vorbe chisnovâtet şi la care tată-meu răspun

Tronc, Măricol.. Soră-mea n'a trăit, precum nici alţi clouă
“siite de fraţiși surori ce am avut. la sfârșit m'a născut pe,

nunrele;
“mine şi, văzându-mă așă mic şi ovilit, mi-au pus
meu,
tatăl
- mea costă vieaţa mamei, iar
-Tândală.. Naşterea
ină
simţându-se c'a îmbătrânit, chemă 'pe naşu-meu Păcală,
şi
încredință lui şi apoi muri după ce mâncă trei oi fripte

„băă'o

balercă ide pelin,

„... pe ceea lume flămând

zicând că

şi însetat. EL eră'atunci

AI

optzeci şi trei de ani.

pe

nu trebue să se ducă

sute

de patru

e

|

răspuns

" „„Naşu-meu Păcală eră un om foarte de duh; aveă
"la orice vorbă. El mă puse întâiu la buchi, dar văzând că
+

* Nobili poloni. .
1 Posnașe.

-

_

a
|

E
într'o

zi eră

să mă

LI

înăduş cu

un

a

/verdu?

ce mi

se prinsese

în gât, hotări;a-mi spune singur tabla pe care trebuiă
-deprind pe dinafară. Asta mi-a fost învăţătură.

să o
|

lacă ce-mi ziceă el:
„Fine! De vrei să trăeşti: bine şi să aibi ticnă, să te: sileşti
„a fi totdeauna la-mijloc de masă şi la colț de ţară, pentrucă.

„e

mai

bine să

fii fruntea

cozii

de

cât

coada

frunţii.

Şezi

r

„strâmb şi grăeşte drept.
„Bate fierul până e cald, ŞI. ta tot lucrul la vremea. lui.
„Nu fii bun de gură.
„Nu fii zgârcit, căci banii strângătorului intră în mâna
„cheltuitorului, şi scumpul mai mult păgubește, leneșul mai
"mult aleargă; dar nici scump la tărâţe şi ieftin la făină.

„Nu

te apucă de multe trebi odată. Cine gonește doi iepuri,

„nu prinde niciunul.
„Fereşte-te de proşti şi de nebuni. Nebunul. n'asudă nici :
„ala deal, nici la vale, şi prostului
. nici să-i faci, nici să-ți
„facă. El învaţă bărbieria
la capul tău. Şeade pe măgar și
„„caută măgarul. Nu-l primesc în sat, și el întreabă de casa
„vornicului. Prostia din născare, leac nu mai are. Cine se

„„mestecă

în tărâţe îl mănâncă

porcii;

şi apoi

spune-mi

cu

„cine te, aduni, să- ți spun ce fel de om ești.
|
„Nu te hrăni cu nădejdea şi cu făgăduințele. Inţeleptul
sfăgădueşte, nebunul trage nădejde. Să trăeşti, murgule, -să
„paşti-iarbă verde. Ce-i în mână nu-i minciună; şi e mai bine
„acum un-0u, decât la anul un bou,
„Nu da împrumut, ca să nu-ţi faci dușmani. Dă-ţi, popo,
„„Pintenii; şi bate iapa cu călcâiele;
ş'apoi, prinde
orbul,
„»Scoate-i

ochii.

„Nu

|

te amestecă :în intrigi.

Nici

pe

draculsă

vezi,

nici

„cruce să-ți faci: Nici lupul pe balaie, nici balaia pe lup.
„Nu fii falnic, nici face.din ţânţar, armăsar. In urma răs-

»„boiului

„Nu
„I0c,

mulţi

să

„înainte;

„mele

voinici

te necăji
te

se arată.

pe soartă. “Norocul. cine-l ştie? Fă. -mă

fac. bogat.

însă

vremea. le „îndreaptă

şi nevoia

DI
: sira

,
7,

Beţivului

le cumpără,
at

şi

dracul

îi iese

toate. “Vremea

proo-'

cu

oca!

vinde

lem-

-

3

vechiu alfabet ce se întrebuinţă în scrierea română.

e ocaua.
.

”

,

.

!
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7

”

|

EI

dar nu
„De :te vor pofti la masă, tu nu te trage sub masă;
lipseşte.
mai
nu
post
din
Mfart
„fii supărător, că or zice că:
că sacul şi-a„Im sfârşit mângâie-te la necazuri gândind

„găsit petecul,

şi roagă-te

să-ţi dee Dumnezeu

zi şi noapte

|

—cea de pe urmă“.
„mintea Moldoveanului

Aveă încă multe de spus moş Tândală, când a luat seama
că nu-l ascultă nime, căci noi cu toţii. adormisem şi horăiam.

Aşa dar făc și el ca noi.

SCRISOAREA

XIII

(Lumânărică)

laşi a trăit un

original

cerşetor

„Lumânărică“i.

supranumit

Ela

murit

în anul

1842

In
publicată în „Almanah de
"i Sa îngropat în biserica Tălpălari. Scrisoarea ce urmează este
„
:
1843,
în
scrisă
E
184.
pe
petrecere!
şi
învăţătură

- Vă aduceţi aminte de un sărac pre care îl întâlniaţi, sunt
acum doi ani, pe uliţi, prin pieţe, pre la biserici, cerşetorind
mila creştinilor şi împărțind bogdaprostele în dreapta şi în

Ii

a

stânga?
Lumânărică

nu

eră

cine

Dar
mai sest— e!

el, şi

care

|

tu

îl întrebai de unde

solia lui aice jos? singur nu.o 'ştiă. Da

numai că mama când m'a
deă
; ştiu
„este? „Nu știu, răspun
“ Lăut mi-a zis: Niţă, dragul meul să cumperi lumânărele şi -

A
să le împarţi pe la bisericele. Atâta ştiu, atâta fac“,
în
traista
cu
şi
funie
o
cu
încins
gol,
„_ Desculţ, cu capul
şold, Lumânărică până în ziuă colindă toate. bisericile, îm— lui nu-i
părțind lumânări şi cerșitorind, nu pentru dânsul
AR
trebuiă nimică —ci pentru alții.

La un schit sărac

îndată Lumânărică

lipsește clopotul;

îl

ia din târg, se pune cu- dânsul în mijlocul unei pieţe, il trage,
şi clopotul nu tace până ce nu-şi câștigă plata. Curând arama
sfântă va răsună în aer, chemând pre credincioşi la rugăciune, şi va spune în graiul său cel misterios lăudata faptăa
săracului

cerşetor.

..

o

|

|

_„.O biserică n'are vestminte: Lumânărică îi aduce stofe bogate,

el care n'are decât o haină stremţoasă ce abiă îi acopere goliciunea trupului; căci în zadar voeşti să-l îmbraci. Dă-i o
haină, o cămașă; peste un ceas nu o mai are: a dat-o altuia,
pe care îl socoate mai nevoiaș decât dânsul.
Vedeţi această văduvă cu lipsa în faţă şi cu desnădejdea

Da

„212

în inimă? Tnconjurată de şapte: copii ce plâig de foame,
îmbrâncită dela uşa bogatului, unde nu i se dete voie a împărți nici fărămiturile, cu cânii lui, ticăloşia o „apasă sub
ei genunchiu.

greul

Lumânărică

o' mângâie,

vede,

o

şi a doua

zi îi aduce o vacă, care săturând cu laptele ei pe flămânzii
copii, introduce iar bucuria în bietul bordeiu.
Dar unde. suntem noi în stare a înșiră toate bunele fapte .
ale- acestui sfânt om! Ajunge a şti că săracul acesta „cerșetor,
îndemnat de plecarea sa şi de o stăruință puternică, a zidit
până şi biserici. Să judecăm din acesta, oare câţi săraci am

unei loje de

putea face, fericiţi cu abonamentul

teatru,

unde

învăţăm a fi,demoralizaţi, cu cheltueala unui ospăț ce ne
îmbuibă pântecele şi ne strică sănătatea, cu o:găteală de bal
|
ce roade câte un colț din moştenirea copiilor 'noştri?
Dacă -Lumânărică ar fi strâns toţi banii câți a împărţit
-mile şi a cheltuit cumpărând lumânări; clopote, -vaci, vest:
„minte ș. a.; negreşit ar fi fost bogat după starea sa; dar
“trăind sărac, a murit sărac.
Intr'o zi, trecând pe lângă

o

biserică,

am

văzut

norod

strâns, şi am auzit cântând rugăciunile morţilor. In mijlocul
„bisericii sta mortul învelit cu giulgiul. Biserica eră luminată
şi împodobită ca pentru un miort bogat, şi un. ârhiereu înconjurat de un numeros cler slujiă prohodul. Nu se vedea nici
o rudă, nici un prieten. vărsând lacrămi mincinoase; numai
“6; văduvă în haine negre sta la picioarele - sicriului; iar pe
faţa tuturor săracilor, ce alcătuiau cortegiul repauzatului, se
vedea

întipărită

o

întristare mută,

o

jale

dureroasă.

Ii

In momentul „acesta, arhiereul apropiindu- se, desvăli pe mort,
şi 'însemriând
„Doamne!

pe faţa lui semnul crucii, zise cuvintele aceste:
: odihnește

- sufletul - robului

tău

/oan

în loc

de

“pace, în loc cu verdeață, unde
nu este întristare nici suspin,
ci viaţă fără de sfârșit.
Pătrunși de marea puternicie a Morţei, am plecat capul,
“Şi „Privind icoana Mântuitorului, ce sta pe, pieptul mortului,

ara zis:
„Doamne! “Doamne!
tru

în locul

unde

Odihneşte după moarte: şi sufletul nos-

ai odihnit sufletul

Poate voiţi a şti cine făcuse
tare cerşcetorului?

lui

Lumânărică““ ,

o aşă pompoasă

înmnormân-

273
”

într'o dimineață

- tăceă,

respectând

o damă. văduvă —al
frumoasa

ei

-

iz

tă

Scrisoarea dela 16 Mai. 1867 a lui C. Negruzzi

Tep

către T.. Maiorescu

(Manuscris No. 3351 din colecţia Academiei Române)

- Gh. Adamescu

:

“

,

Ă Ă

Pie

ine

far Zr

dan

Lo

casei

i

Zope

:
grano

poarta

la

faptă— găsi

“sale trupul lui Lumânărică şi —
. .
Văduva îngropă pe săraci

îl yom

căreia nume

.

-

.

-

18:

- ALEXANDRU DONICI |
1806 —1866
Alexandru Donici se născi în Basarabia, care, după 1812, deveni
rusească. La vârsta de “doisprezece ani fu trimis la Petersburg.
plângând, locurile unde-și petrecuse copilăria şi ţara în care auzise
limba românească— după cum singur spune — şi se duse în capitala

provincie
El părăsi
răsunând
împeriu=

lui, începând studiile secundare într'un

institut privat de acolo.
școala de cadeți,

unde

decât fiii aristocraților

Apoi intră în
nu se primiau
ruși. şi unde

fu

admis ca o concesiune făcută nobilimii

“basarabene,

.

Indată ce se

făcu

ofițer,

îşi luă un

" congediu şi veniîn Basarabia. Aci constată

cu părere de

română. Se hotări

i
a

S
(ee

ea
"ASAN
ANN
“SESII

FINN

A

In timpul

/| poetul rus

(|;

.

Românilor,

|

îşi. făcut debutul

compuse '0.poezie .„Căruţa -

în cariera

literară,

Părăsind Basarabia, se stabili în - Moldova, unde
stratură,

Timpul

liber pe care

i-l lăsau

iteraturii.
.
a
Ei trăi această vieață liniştită şi modestă

crudă

boală, care-l

duse

cu ale fabulis-

îi erau cunoscute încă de

poştei“. Donici o traduse în româneşte

-nu numai în Moldova, dar şi în Muntenia.
Iza

proscris în Basa-

cărui opere — împreună

tului Crilof.—

după „Autorii Români“ de C. S. Stoicescu
Şi cu aceasta

Pușchin,

2* când se ajlă în şcoala militară. Puș„chin, observând vieaţa, și obiceiurile

Al, Donici.

Ş

asi
acesta tăciă”, cunoştinţă
cu

,
rabia pentru Au
ideile sale liberale,
ale

/// ANN EN
.

şi chiar

mase câtva timp aci spre a pune Ja
" cale afacerile de familie.

ISS

a,

că uitase limba

înveţe

să se stabilească în Moldova. In anul
"1834 demisionă. din armata imperială,
dar fiindcă tatăl său -murise, mai ră-

7,

972
sI

IS
/ AN

rău

s'o

la mormânt.
st

ajungând

„curând

cunoscut

i

după câţiva ani intră în

ocupaţiunile

sale,îl

consacră

e
până la 1866, când fu lovit de o
”

'

!

*

215
1842; laşi,
Dela dânsul ne-a rămas o colecţiune de fabule (laşi, 1840; lași,
ale lui Antioch
1862) şi iraduceri din rusește. (Țiganii, Bucureşti, 1837.—Satire

.

Cantemir, laşi 1844; ed. 2-a 1858).

a

-

.

timpuri
Donici începe prin a ne explică pentru ce fabula reuşeşte în unele
supără,
-mai bine decât alte genuri literare : pentrucă adevărul spus deadreptul
în
pătrunză
să
poate
-plăcute
vestminte
în
dar ascuns oarecum cu dibăcie
făci
el
publice,
posturile
în
patronată
ea
corupțiun
Văzând
multora.
„urechile
de un |
„fabula „Vulpea şi Bursucul“, care rămase celebră, încât nu poți vorbi
.
botișor...“
pe
putuşor
„are
:
lui
'
expresia
de
sluji
funcţionar abuziv fără a te
tocmai obştia
cari
în
adunări
obşteşti
ă
înfăţişeaz
ne
Donici
lui,
fabulele
"In

nu e chemată (Lupul Nadir); ne arată efectele rele' al: libertăţii la oameni
cari nu știu ce să facă cu dânsa (Calul şi călărețul) ; râde de cei ce se laudă

cu faptele strămoşilor când

ei nu sunt buni de. nimic (Gâştele) ; ne povă- .

ă şi să ne
țueşte că nu e bine să dispreţuim. sfaturile bătrânilor cu experienț
nu
ă_să
îndeamn
ne
;
oale)
“cu
(Carele
tinereţei
avântul
luăm numai după
muncit
„ascultăm laudele ce' mulți îşi fac singuri, „când în realitate âlţii au
pentru dânşii (Musca) ; și alte asemenea idei aflăm în fabulele !lui Donici
--relative la politică, la vieața socială, la patriotism,'etc. -

Cele mai multe
„ duse.— după

din

scriitorul

imitate— uneori.

sunt

fabulele iui Donici
de

chiar tra- *

La Fontaine.

rus Crilof; iar altele după

Stilul se resimte adesea

-

influența - modelului şi aîlăm

inversiuni silite

,
|
“provocate de fraza rusească.
pare şi mai
Neregula
ă.
neregulat
uneori
liberă,.
Versificațiunea e foarte:
mare din pricina erorilor de tipar sau îndreptărilor făcute de diferiți editori.
Donici a tradus, împreună cu, Const. Negruzzi, satirele iui Antioch Cante- *

“mir, care a fost numit Boileau al Nordului.
Deşi nu pe deplin original, Donici

.

.

-..

povestitor. meşter, un bun

e un

obser-

'vator — şi prin aceasta merită a ocupă uu loc între fabuliştii - de frunte ai
:

E

pa

E:

noştri.

_ VULBEA ȘI BURSUCUL
— „Da'din cotro și unde, * Alergi tu aşă' iute?

i.

"Bursucul întâlnind pe vulpe au întrebat..
— „Oh,

Hragă

“am
cumetre,

dat

ii

- Sunt iată surghiunită!

Tu ştii că eu am fost în slujbă rânduită..La: o găinărie.

DT

Cu trebile:ce-aveam, odihna mi-am

lăsat. :

i 0
Și: sănătatea mi-am stricăt; :urgie,
groaznică
Dar tot eu am căzut în

„Pe nişte -pâri nedovedite,

|

peste” păcat,

- -:

„* Precum că luam-mite. . -"

îi

rr

e

i

|

276|

"Tu singur martur eşti, în adevăr să spui
De m'ai văzut cumva măcar cu vreun puiu?“
„Nu,

Eu

dragă

"Că

tu

pe

Aveai
N

cumătră;

„dar

când

tet

întâlniam

cam ades vedeam
botișor

şi pufuşor. '—

se 'mtâmplă şi la noi de vezi

Cum

De

altul având loc,
Incât îţi vine mai
Că abiă din leafă
Dar astăzi butcă,
unde care-i vin? şi

Să-i

|
s

faci curată ' socoteală

Pentru

venit

şi cheltueală,.

„ N'ai zice ca bursucul:
Pe

aşă se tângueşte,
să-l crezi
se hrăneşte;
mâne cai,
când ar vre să stai

„că are pufuşor

botișor?“

CHELTUITORUL ȘI RÂNDUNICA!
Un

tânăr foarte bun, dar prea cheltuitor,:
Luând

» O

bună

în stăpânire

-

”

-

E

|

moștenire,

A,

”

In vreme de un an, rămase pe uşor
-. ȘI tot ce mai avea acum erăo blană,
Sai
Păstrată prin “prilej că timpul sta de iamă;
lar cine. nu-i. de mic.cu. frigul învăţat
i

In blană foarte crede.

|

Dar într'o zi mergând după împrumutat,
Din întâmplare, el.o rândunică

|

:

DX

vede,

Găsește-ndată -neguțţitori, -

Şi ia pe blană bănişori;
Căci „rândunelile, cum zic din însemnare,
A primăverei dulci. sunt bine vestitoare.
E! însă au uitat proverbul „bătrânesc

„ICă- -o floare nici de cum nu face primăvară—
Şi

Future,

iată,

se

stârnesc

Na

viscole cu: ger cumplit afară;

Pe uliţi scârțâe omătul făinos;

1:

Ă

1.

o

-

-

-

Ă

De pe'n ogeaguri fum ca iarna gâlgâeşte
Și cel mai sărăman la foc se încălzeşte.
lar tânărul meu trist, flămând și friguros,
Porneşte în surtuc de- -acasă
Să capete vr'o masă.

*

Dar cum la uliţ-au ieşit,

Pe rândunică el o vede- înghețată,
Și tremurând de frig, îi zice: „Blestemată
Pe faptă-ţi ai pierit,
Aşă ţi se cuvine;
-

=

Căci-fără blană eu sunt astăzi pentru tine“.
„Nu

vreau

să atinte pe
pi

nime,

Dar mult mă mier în sine:
De

ce,

tot 'omul când

„Asupra

O.

“

greșeşte

altuia se desvinovățeşte? ȚIGANII

E o parte din traducerea lui Donici după poemul lui Puşchin „Ţiganii“.

" Amestecate

Cu șătrile din loc în loc

cu cântare

“Țiganii, pân bugeag! se poartă Și sunetul de ferării
Neprihănind al lor noroc

„_ Asurdă locul în câmpii.

Sau nestatornica sa soartă.

. De drum ei iarăși fac gătire.

Ei astăzi iată au rămas

„Dar

s'au

trecut în vetre

focul, .:

La mal de apă pentru mas.
Cu ţoluri rupte afumate
.
"Căruţele le învălesc
Pe d'asupra pân la roate;
Apoi femeile gătesc

Toţi s'au culcat; în liniştire
_.
Răsună de departe locul
Numai cu glas de câni lătrând
Și uneori cai nechezând. :
Pe ceru' albastru și curat,.

Mâncare proastă,—şise pun
Buluci? pe lângă ceaun
- In depărtare să privească .

Cu stele multe 'mpresurat,
O lună de lumină plină
'Trece:cu o mișcare lină.

„Cum caii pasc.la iarbă verde, ' Sub şatră unul din ţigani
Iar după şatră deslegaţi
Şăd urşii bine învăţaţi.

. Gâlcevi şi vorbe şi strigare,

-

Cu părul înălbit de ani,
Pe lângă foc încă șăde,

Şi demâncatul pregăte.

1 Câmpiile Bugeagului ;; câmpii înî genere,
= Plural neobișnuit dela buluc.,
“

e

GRIGORE

ALEXANDRESCU

-

1812—1885 -

„Născut in Targovişte, Alexandrescu veni în . Bucureşti la o rudă, unde învaţă
singur câtăva vreme; apoi ascultă lecţiunile francezului . Vaillant. Fiind luat
în casă: de Heliade, Alexandrescu.
se:
RR

e

împrieteni cu o sumă de ofiţeri amestecaţi în mișcările secrete ale partidei
"naţionale și intră în armată. Ajungând

„.„ sub-locotenent, fu trimis la Focșani la
: graniţă.

După puţină vreme demisionă şi, intors în
poezii,

București,
pentru

publică

cari fu dat

mai

multe

în judecată;

„după ce însă poliţia făcii cercetare printre manuscrisele lui şi, nu găsi nimic
compromiţător, fu liberat. .
„In

1842 făcă, împreună cu lon Ghica,

o călătorie

pe la

mânăstirile

de „peste.

Olt.

-

Numit în acelaș an funcţionar la pos„telnicie, atrase atenţiunea lui Bibescu,

care îl favoriză
„transiormă

Grigore. Mexanărescu

să

a

O

foarte

în linguşitor.

trală ; acolo îu lovit de. 0 crudă
“a 'mai puteă lucră ceva.

dar nu-t

Mai

târziu fu

director la departamentul Credinței. Ajunse apoi, la venirea lui Cuza, mi-

- nistru. interimar

după un portret publicat în „Revista Nouă

mult,

fără a primi însă nu-

:

mirea ca titular. Lu 1860 fu trimis la
Focșani ca membru în comisiunea cen„boală, de care suferi până la moarte, “fără
ata

.

Opera: poetică 'a lui Grigore “Alexandrescu

se

împarte

|

,

în trei: : meditații

i

şi

elegii, — satire şi epigrame, — fabule. (Ed. 1-a Buc. 1832; Ed.
2-a.1838; Ed.
3-a laşi 1842; Ed. 4-a Buc. 1847; Ed. 5-a Buc. 1863; După moarte
a lui: Socec”
-

4

1893; Şaraga; Minerva 1902;
În prima grupă se cuprind

de ae eco
dei
o Agtegtarea NO e
In celelalte

îşi arată

Biblioecat p. toţi Ed. Gârleanu 1907).
poezii erotice, ode filozofice şi eroice..

au ii colo — versuri: frumoase, sunt în genere
cu totulu „Prozaic. Vom cită ca mai bune : „Eliza“,
el toate „calităţile.

cugetare

adâncă,
7

energie. şi plas-

219
A

—

sâu soarta omenirei,
ticitate în expresiune. Uneori înfăţişează istoria întreagă
lăsându-se personal

1840“ ; alte ori persoana

sa, ca în „Anul

de durerea

râzând

cu totul la o parte,

proprii îl preocupă chiar -

sa, “durerile, nefericirile.

|
ă trecutul țării.
când admiră ruinele Târgoviştei sau când îşi reinviaz
pe .la 1840, când
Europei
ea
societat
toată
în
fierbeă“
care
EI simte ;duhul
aşteaptă o schimbare.
scrie minunata sa poezie adresată acestui an, şi

oameni mari ? lată ce
Dar cine va face schimbarea dorită de poet ? Câţiva
„Meditaţie“ şi găseşte că „duhurile mărinimoase“,

__se întreabă el în poezia
rar,
cari fac binele pentru a face bine,. se nasc foarte
e
celebrat
fapte
atâtor
mobilul
“ ambiţiunea personală e

|
până a

ază durerea
lată de ce e aşă de trist poetul, iată de ce işi exagere
ierne :.
după
viaţa
e
socoteșt
că-și
Nopţii“,
„ne spune în „Miezul

[a
|

* Căci zilele-mi ca iarna de friguroase fură,
Copaci din miezul iernei, ce vânturi Îi clătese.

In asemenea

sentiment de pietate

acei

stare sufletească se 'explică

-

i

|

afli chiar „virtutea pornită de patimi“.

pe când de ordinar
de istorie şi adesea

şi de

ruinele Târgoviștei,
adâncă admiraţiune ce i se 'deşteaptă când stă culcat pe

când cercetează mânăstirile
sub cari se află „adâncită gloria străbună“ sau
lor. La Cozia îi apare
străbuni
vitejiei
şi
ţei
credin
de peste Olt, dovezi ale

năvălind în ţară în
-umbra lui Mircea. La Tismana el vede pe un rege ungur
e de cucerire.
planuril
uite
să
.
silesc
şi-l
fruntea oștilor, dar Românii îl înving
"Şi comparând trecutul
putință şi citeşte luptele

cu prezentul, faptele acelea i se par aproape peste
vitejeşti ale străbunilor Cum ar privi armura veche,

- „ce un uriaş odată în răsboaie a purtat“.
Acestea sunt cele mai

idei

însemnate

o

”

:

în meditaţiile. şi elegiile

desvoltate

DI
i
sale.
cuvânt —
drept
cu
—
t.
căpăta
au
cari
Trebue să amintim încă două poezii,
„Câinele
şi
voie“
fără
ul
„Ucigaş
:
e
popular
ajuns
au
şi
-_un succes strălucit

„7

|

soldatului“.

Epigramele sale calcă regula
sa
foarte lungi.

esențială a acestui“ gen de poezie căci sunt
DR
.
|

Satirele merită toată atențiunea.y

În unele ia tonul glumei și râde

-

fie

deo

instituţie,

fie de un individ, fie
cere un termen

de o .patimă sau viţiu.In versurile ce

adresează

„Cometei“

caută să

profite .de

schimbările

iunea de
"de 10 mii ani ca Ţara Românească să îndrepteze legile ; în „Profes
credință“. râde de aceia cari
Căci

mărindu-se

pământul,

lefile

vor

poate

guvernelor

şi

A

a

sunt adoratori ai unirii :

creşte.

-

In „Satira duhului meu“ ia în râs educaţiunea societăţii.
e „ConfeIn altele tonul devine aspru; vorbeşte aproape cu ură. Astfel
blestem
„Adio“,
şi
or,
renegaţii
a
executare
siunea unui renegat“, cumplită

înfiorător la adresa unui consul: rus,

care stătuse câtva

în principatul Ţării

|
.
!
”
E
|
Româneşti.
în
ză
satirizea
Donici
nu,
Câmpinea
Epistolele -către Văcărescu, Voinescu,
mod fin pe cei neinvățaţi cari nu preţuesc pe poeţi, râde de cei ce nu înțeleg. :
E
valoarea fabutelor şi se plânge de persecuțiile censurii. |,
4

Me

Neapărat .că-prin fabulele sale şi-a . dobândit Alexandrescu cea mai mare
popularitate. Unele subiecte sunt originale, nu le aflăm nici în La Fontaine,
nici în Phaedru, nici

în alţi autori. Stilul e simplu

versurile foarte variate.
" Vom” vedeă

|

şi limba curat românească,

-

într'insele pe stăpânitorul

puternic

Ia

dar gros

de cap

care

pune

pe lup ministru la oi („Elefantul“) ; pe neciopliţi cari îşi permit a face glume
nesărate („Măgarul răsfățat“); pe cei ce se laudă cu faptele strămoșilor, '

uitând că ele nu ajutăla nimic nepoților („Pisica sălbatică şi Tigrul“)
; vom

vedeă
nit“) ;
rudele
tatea
numele
” Şi alte

cum omul puternic e lăudat și când „declinăe ocărit („Câinele izgovom vedea pe cei ajutaţi de noroc ajunși sus şi despreţuind chiar pe
lor, („Boul și vițelul“) şi pe: falşii democrați ce doresc egalinumai cu cei mari („Câinele şi cățelul“), pe falşii liberali strigând în
principiilor şi înecându-se până la-urmă cu oase” („Vulpea liberală“)
tipuri, alte scăderi, pe cari le întâlnim atât de adesea în societatea

„ de azi, ca şi pe când scriă Alexandrescu,
-

|

-.

Un caracter general al poeziilor acestuia este incorectitudinea formei
: gramatica e foarte des călcată, regulele
de versificare uitate. Preocupat numai

de idei şi nepunând niciun preț pe. formă, ne dă versuri cărora
le lipsesc
- silabe, versuri cu accentul ritmic nepotrivit cu cel tonic, cu
inversiuni silite,
adesea cu umpluturi. De tranzițiuni nu . se preocupă niciodată
: cum a ter„ minat

o ideie, pune

un rând

de

puncte

şi începe

alta.

,

.

a

Cu toate aceste scăderi, Grigore Alexandrescu, prin sentimentele
ce exprimă,

prin energia şi frumuseţea

-ai noștri.

|

expresiunii,

va rămâne

unul

din cei mai mari poeţi

„Iată cum apreciază Ion Ghica valoarea literară a lui Alexandr
escu.

„Poeziile lui se deosibesc prin mari calități de stil,
de cugetare şi de simțire, care-l pun între fruntaşii poeziei
române.

„Meditaţiile au un sbor “înalt,

martine.

AR

care le

ridică

pr

alături

cu

|

acele ale iui La-

„Satirele lui sunt înarmate cu împunsături de felul
lui Boileau.
_*»Fabulele, cari formează o parie însemnată și originală
din scrierile lui
Alexandr
escu,

multe,

precum

Lebăda

şi puit

Corbului,

Pădurea

şi Toporul,

Vulpea liberală şi altele, le-ar fi Subsemnat chiar
însuși La Fontaine.

- „A zice de dânsul că a fost poet de un talent superior,
nu este destul. El
a fost un suflet mare şi nobil, o inimă curată
şi generoasă, vesel și glumeţ ;
îi plăcea societatea aleasă, şi, dacă câteodat
ă căută singurătatea, eră mat

„mult ca o alinare de amărăciunile vieţii; de
aceea şi scrierile lui dintracele
momente
„Eră

respiră o stare de întristare melancolică
a sufletului său,
de şcoala aceea care consideră darul poeziei
ca un depozit. sacru

pe
care omul înzestrat
de sus este dator să-l păstreze curat, neatins
de patimile Şi slăbiciunile Omeneşti, așă că el priviă sus,
în linişte senină, splendoarea
adevărului şi frumosului - care >luminează binele
:şi lovește viciul şi. nemer- . Dicia ; în „mândra şi majestoasa sa indignaţiune,
condeiul său stigmatiză înțo-

-

Sirea, Cinismul şi lipsa de probitate,
precum o vedem în unele din poeziile
sale, Viaţa lui a fost o viață de
luptă „Şi: de martir: a luptat
pe faţă, cu
curaj, la lumina mar
e p entru libertate în contra despotis
mului, pentru dreptate în contra abuzului
şi năpăstuirii, păstrând totdeauna căldur
aşi devota-

BI

Ă
1

- meatul

tinereţii. A luptat

:

fără

p

altă

ambițiune

decât . aceea de a

fi folositor

şi de graţie, nu s'a inspirat
țării sale$Condeiul său, original şi plin de spirit
ia
său.
ului
sufiet
ale
ice
patriot
- decât de pulsaţiunile mari şi
avut
le-a
,
drescu
Alexan
ile lui
„Generaţia vechie a admirat cu iubire scrier
pe
păşit
au
că
poate
mulţi.
şi
;
de virtute şi de. patriotism
ca un catehism.

ască abaterile în vre-o satiră sau
calea cea dreaptă, de teamă să nu-și recuno
lor români ai generaţiunii care
în vre-o fabulă d'ale lui Alexandrescu. “Tineri
Alexandrescu, și, când. voiţi să
ca
i
se ridică le zic: „Fiți patrioţi şi modeșt

EAIEZEP

NEGTAAL
" TIOEMb

TPAABCb

FLORIAN
Tp. AAEKCANAPECKE |

BOKEPEII
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în Tinorpapia -Azi Eaiaă
Prima ediție a poeziilor lui Alexandrescu
:

(Exemplar din bibl. Academiei)
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a
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„ştiţi cum

se glorifică faptele cele “mari, citiți odele şi. elegiile lui; când voiţi

„Să ştiţi cum se râde de ambiţioșii de
„satirele şi fabulele lui Alexandrescu. -

rând

şi cum

se biciuește viţiul, citiţi
a

'„Dotat cu un talent: mare, el şi-a iubit țare, s'a respectat
lăsat în memoria noastră operele spiritului şi ale inimii sale“,

„_
Ghica

pe

Iancu

şi l-a-rugat

Văcărescu,

care

eră

pe

acel

timp

un

poet

cu vorbe prieteneşti, într'o zi, în ajunul St
să

pună

casa lui Ghica—un

sub

căpătâiul

patului

unde

foarte

Ion,

dormiă

plic, în care se află epistola aceasta.

1838. Ion Ghica ne
părintelui lui Ion

prețuit,

după

Alexandrescu

ce acesta îl

a venit fa Ghica

Văcărescu—găzduit

în Bucureşti

"Tu care-ai fost din pruncie al Muzelor favorit,
Și ca strămoşească-avere “geniul

l-ai moştenit 1

Cântător al primăverii,? ce ai darul a plăceă,

A fi
„Care
Și să
Dacă
Când

înalt cu deslușire, 'simplu fără a cădeă,
lucruri mici de sine ştii să le măreşti frumo
s
nu zici niciodată cuvânt ce-ar fi de prisos
, —
mai gândeşti şi astăzi cum atuncea socot
iai,
hotărât de natură să fiu poet mă credeai,

E

Sa _Făr” a-ţi vorbi de folosul bunelor
tale 'poveţi;,
La a mea -«edeslușire alerg încă să mă
'nveţi.
Când ne'nţeleasa natură, din sânu-i cel.
rodit

or,

Cu talentul Poeziei naște pe un muritor,

“(Fără să mergeni departe, atât aş dori
să-mi spui)
Hotărăşte deodată şi felul scrierii lui?
i
Mulţi îmi zic cum că aceasta nu' e de tăgăd
uit
Şi că tot omul s'apleacă la ce este mai
pornit;
Că acela ce'n tragedii face patimi
a vorbi,
Nu poate şi'n elegie chinurile a
descri 1;

Dacă

iar în cea din

urmă

-

știi frumos

să zugrăveşti

„Plăcerea, melancolia, amor,
chinuri sufleteşti,
Al odei cei înfocate ton înalt
nu poţi să-l ţii,
„Nici să alergi p'ale slavei
pline de sânge câmpii 2.
Felurile-s

osebite,

Cine

în

multe

şi a

EPISTOLĂ CĂTRE VĂCĂRESCU

- Poezia ce urmează a fost publicată pentru prima dată în ediţia
din
spune împrejurările în cari ar fi făcut-o. După ce cunoscuse
în casa
încurajase

pe. sine

și voesc osebit dar:

se „Cearcă,

osteneala-i

e

”) Aluzie la testamentul
lui lenache Văcărescu.
RA Aluziela poezia lui
|. Văcărescu „Primăvara
! Formă scurtată neco
rectă în loc de descrie.
*) E vorba

de poezia epică.

=

'n

zadar.

-:*

:
amorului“
i

.
“

!

”

în.

93

7

N
cruda-mi vârstă de

dar, ce din

Eu

când

ochii am

deschis

vis;
"Când a 'mceput pentru „mine al vieţii amar
frumos,
părut
mi-a
îubit de o potrivă tot ce

“ Am
Tot ce sufletul înalţă şi e minţii de folos.
al lirei Dumnezeu 3
Poet cum pociu a mă crede, când

-

Incă

nu

să-mi

vrea

arate

care

este

felul

meu?

ce cetesc
“Tot c&-mi place mă aprinde şin minutul
socotesc,
A puteă lucră întocmai d'ocamdată
întreb: Ştii .
spirit
meu
Apoi vine cugetarea. Pe-al

_

Autograi al lui Gr. Alexandrescu

(Manuscris No. 801 din colecţia Academiei
——————

3) Apolon.

.

Române)

,

N

Dacă

'
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:

tu în felu-acesta eşti născut sau nu să scrii?

Câte planuri astă aspră ideie mi-a stânjinit? . :
Şi din ce cărări “plăcute cu putere m'a oprit!
Eu aseamăn a mea stare cu a unui călător,
Care,

neştiindu-şi

calea,

fără

a

povăţuitor,

Se opreşte pe-o câmpie şi cu totul întristat„Drumuri

vede, dar nu ştie care e adevărat.

“Pleacă, se întoarce 'ndată, se porneşte iar pe loc,
Pierde

vremea

prețioasă

şi aleargă

|

'ntr'un noroc.

Astfel sunt şi eu; ca dânsul totdeauna: rătăcit,

Ca să nu-l -pierz,. lăsând

Apoi

nu

ajunge:atâta,

drumul,

ci şi chiar

poate când
când

mă

:

l-am: nimerit.

pornesc

„A lucră cu hotărâre pe un plan ce îmi croiesc,
"Nu pociu .păzi cuviința, nici c'un umblet măsurat
La

sfârşit

s'ajung de-adreptul,

fără

să :mă

mai. abat.

Dacă descriu o pădure, sumă de copaci îi las

Și la un ştejar mai mare trec cu un: repede pas.
Dacă 'sunt într'o grădină, pela flori de rând nu

Ci la trandafir -îndată

şi apoi

la. crin alerg,

merg,

”

Depărtarea cea mai mare şi ocolul cel mai lung
Un ceas nu mă zăboveşte: fac trei. pasuri şi
ajung.

Mărunţişurile-mi scapă şi ideile ce-mi vin,
Dacă 'ncep cu o zâmbire, se sfârşesc cu un suspin;

Aplicarea îmi lipseşte şi n'am darul însemnat
A “strică şi a preface câte sunt de îndreptat,
Fără astă slăbiciune cevă tot aş izbuti;

Osteneala şi răbdarea. pot orce a dobândi;
Insă

eu,

Şi într'un

ca să

mă

sfert stric

apăr,

las

un

câteodată,

ce

lucru

,
|

- -

început

'ntr'o lună

am

făcut,

: De pământ trântesc condeiul, meseria
o urăsc
d
Și să nu-l mai iau în viaţă, eu mă
jur şi hotărăsc.

|
Dar, precum Boală! zice: un "neastâmpăr
: ne'nţeles
Ne'ncetat se 'mpotriveşte hotăririi
ce-am ales; .
De urechi par'că mă trage, din somn
noaptea mă deștept Și cu
multă „plecăciune. rima

mândră

o

aştept.
Patima inimii mele, chiar şi
străine nevoi:

A le pune pe hârtie, sunt silit,
fără să voiu,
|
| Apoi când în elegie destul
nu pociu să vorbesc
1) E vorba de scriitorul fran
cez Boileau, autorul Artei
poetice.
N

:
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„Şi s'arăt fără sfială toate câte socotesc,
-

YVre un dobitoc îndată vine înaintea mea
Şi-mi ridică cu'nlesnire sarcina orcât de

grea:

Lupii, urşii îmi fac slujbă, leii chiar mi se supun.
d'un

Adevăruri

preţ mare,

când le poruncesc,

ei spun.

-

Socotesc că putem zice, fără să ne îndoim, '
Că:e prea bun pentru fabuli veacul în care trăim,
că se află oameni

.- Măcar

care nu pricep de loc

Cum a putut să vorbească.un sălbatic dobitoc
|
Şi care vin să te 'ntrebe dacă! e adevărat.
“Că în vremea veche; câinii au vorbit aşă curat? . Insă, cum ştii foarte bine, adevărul desvălit,
Fără

mască,

Şi sub

între

feluri de

oameni,

podoabe

lesne

dacă

e priimit

nu

nu

îl tăinuești,

să o plăteşti..

Ne'nţeleapta lui ivire poate scump

“Tu

,

'

dar, care-ai zis odâtă cum că naţiile 'ncep”

-Prin poezie, fiinţa şi-a lor stare de-și pricep,!
Slăbiciunea Muzei mele, vino a o îndreptă;

Cici, de scriu astăzi în versuri, asta este vina ta.

N

“Tu amorul Poeziei mie mi l-ai insuflat
Şi exempluri îndestule de ce e frumos ai dat.
1.

Aşă, când

viitorimea, al nostru judecător,

Care, fără de sfială, aspru, nepărtinitor,

“L'al său tribunal supune pe răsboinicii vestiți,
Pe Despoţi şi pe Miniştri, scriitorii străluciți,

Va vol să cerceteze pe'acei care întâiu :.
Stătură începătorii româneştei .Poezii,

. În rândul celor de frunte, numele

tău va găsi:

Şi a întemeierii cinste dela ea vei dobândi.

ci acei- care au' făcut
'de slavă:
Sunt mult 'mai vredni

“În ştiinți sau meşteşuguri fericitul început,

Decâ: cei ce după dânșii şi de dânșii îndreptaţi

'Au ajuns desăvârșirea de exempluri

ajutaţi.

2) Aluzie la o poezie a lui Văcărescu: „Cununa lui Cârlova“,
atlă această idele.
„.

Pi

în care se

|
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"CÂINELE SOLDATULUI
„Această
rancez

poezie a apărut în ediţia

Casimir

Delavigne;

dar

e mai

din

1838.

bine izbutită

Este
de

imitată
cât

după

modelul:

o lucrare a unui poet
în

original

câinele

e

“considerat că luptă împreună cu stăpânul sâu pentru ideile revoluţionare, pe când în poezia
„ românească el este numai amicul soldatului; în original! câinele păzeşte mormântul şi cere
dela trecători îlori pentru mort şi pâine pentru sine, pecând în româneşte câinele moare
de întristare pe mormântul stăpânului, său,

Rănit în răsboaie, soldatul căzuse
Şin puţine zile chinuit muri
Departe d'o mumă care îl crescuse:
_Și care-l iubi!
o

i

Sărman, fără rude, "pe țărmuri străine,
N'aveă nici prieteni, nici un. ajutor;
"Nu eră: ființă care să suspine:
Pentr'un

MP

trecător:

Singurul tovarăș de nenorocire,
Singura-i avere,.un câine iubit Şedeă lângă dânsul şi 'n'mare , mâhnire
Păreă adâncit.
-

Acum, tot e gata pentru îngropare,
Acum ridic trupul pe mâini de soldaţi,
Onori hotărâte. acelora care
Mor pentru 'mpărați.

In

fruntea paradei câinele

porneşte,

Din ochii lui pică lacrimi pe pământ

"Ca un iubit frate el îl însoțește
Până „la mormânt.
„Aci

se oprește,

aci 'se aşează,

| Nimic nu îl face a se depărtă:
Aşteaptă

să-l strige, 'crede c'6 să-L vază

Când s '0 deșteptă!
|
Si

ia

ii

Câteodată cearcă piatra s'o "ridi
ce,
Câteodată latră. după un călă
tor;
Coprins de durere: “»Vino“, par
'C'ar 'zice,
„Să-mi dai ajutori“ .- .
ae

|
'
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,

Apoi când străinul, de milă, voeşte
A- trage de-o parte şi hrană:a-i da,
E] îşi pleacă capul, în pământ priveşte

Şi nimic nu val

Y

ori noaptea

De. două
„_"Emisferul

l-a

nostru

sale

cu umbrele
învăluit

" Şi sărmanul câine din locul de, jale
,

nelipsit;

fost

A

Dar în dimineaţa acea viitoare,
Pe când se deşteaptă omul muncitor,
„ Zăceă lângă groapă, mort de întrisțare,
Câinele Azor!
-

_

.

“ANUL

1840
.

.şi că pământul va fi
Pentru anul 1840 mulţi prevestitori anunţase că va fi o catastrofă
să se adreseze „Anului 1840, care.
“distrus, Poate acesta a fost motivul care a făcut pe poet
radicală şi distrugerea
" ameninţă să distrugă lumea, înțelegând prin aceasta o prefacere
din

nedreptăţile ce se găsesc în lume
relelor cari bântuiau omenirea. După ce constată
nu numaia formelor, ci şi cauza vechilor instituţii, arată că doreşte să vadă o schimbare

nici-un folos, ar îi totuşi fericit
a spiritului conducător şi dacă schimbarea nu i-ar aduce lui
”
E:
n durerea lui, dacă omenirea ar fi mai fericită,

„Să

stăpânim

durerea care

pe om

supune,

Să aşteptăm în pace al soartei ajutor;
Căci cine

„Mâine,

*

poimâine,

|

poate

- soarele

fericirii --

Se va arătă vesel pe orizon senin::-Binele ades vine.pe urmele mâhnirii

_Şi.o. zâmbire

|

şi cine îmi va spune

ştie oare

Ce-osă adică ziua şi anul viitor? ,

dulce

dup'un

-:
. -::

.

n

amar suspin“..-

a
Aşă zice tot omul ce'n viitor trăeşte, .. .
Aşă ziceă odată copilăria mea;
Și un an vine, trece ş'alt anîl moștenește,
....Şi ce nădejdi dă unul, acelălalt. leia... :
.

+

.

.

-
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Puţine aș vrea, iubite, din zilele-mi pierdute
Zile ce 'n vecinicie şi-iau repedele sbor;
Puţine suvenire din ele am plăcute:
A fost numa

"n durere

varietatea lor!
.

-..

Pe

Dar pe tine, an tânăr, te văz cu mulțămirel!
tine te doteşte tot neamul omenesc!

Și eu sunt'mică parte din trista omenire
Şi eu a ta sosire cu lumea,o slăvesc!
Când
„Ca

se născi-copilul

să ridice iarăș

ce s'aşteptă

pe omul

să vie

cel căzut

Un bătrân îl luă în braţe, strigând cu .bucurie:
" »Sloboade-mă, stăpâne, . fiindcă l-am 'văzut“,
”

,

,

a

!

*

,

„Astfel drepţii ar “zice de ar vedeă 'mplinite
Câte într'al tău nume ne sunt făgăduite, O an prezis atâta, măreț reformator!
Incepi, prefă, răstoamă. și. îmbunătăţează,
Arată :semn

acelor

ce

nu

Adu

fără zăbavă o turmă

„A

lumii

Vechile-i
Un

duh

Aleargă

temelie

voesc

crează;

şi-un păstor.

se mișcă,

instituţii se şterg,
fierbe

să

--

se clăteşte,

s'au ruginit;

în lume: şi omul

către tine, căci vremea

ce gândeşte

a sosit]

Ici, umbre de noroade le vezi: ocârmuite

De

umbra

unor'pravili,

călcate,

siluite

De. alte mai mici umbre, neînsemnaţi pitici;

Oricare sentimente înalte, generoase,
"Ne par ca nişte basme de "povestit frumoase
Şi tot entuziasmul izvor de idei mici.
.-

Politica adâncă stă în fanfaronadă

Și ştiinţa vieţii în egoism

- D'a

omului

mărire

nimic

cumplit;
nu

dă

dovadă

Și numai despotismul e bine întărit,

.

t

-

:

.

.

.

-
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An noul Aştept. minunea-ţi ca o cerească
Dacă. însă păstorul ce tu ni liei alege .
Va fi tot ca păstorii de care-avem destui,
Atunci... lasă în starea-i bătrâna tiraniel

lege. -

La darurile tale eu nu simţ bucurie:
De

'mbunătăţiri rele cât vrei, suntem

Ce

bine

va aduce

sătui.

o astfel de schimbare?

Și ce mai rău ar face o stea, un comet mare
_Care să arză globul ş'ai lui locuitori?
Ce pasă bietei turme în veci nenorocită

Să ştie de ce mână va fi măcelărită
Și dacă are unul sau mulți apăsători?
Eu nu

îţi ceiu în parte nimica pentru mine;

Soarta-mi cu a mulţimii aș vrea să o unesc:
bine

Dacă numai asupră-mi nu poţi s'aduci vr un
"Eu râz d'a mea durere şi o despreţuesc.
După

suferiri

multe

inima

se

"'mpietreşte,

Lanţul, ce 'n veci ne apasă, uităm câf e-de greu;
Răul se face fire, simţirea
Și trăesc. în .durere ca m

amorțește
elementul

meu.

Dar aş vrea să văz ziua pământului

vestită,

Și să respir un aer mai liber, mai curat,

:

Să pierz ideia tristă de veacuri întărită
“Că lumea moştenire despoţilor s'a dat!
Atunci dac” a mea frunte palidă, obosită,
Dacă a mea privire s'o 'ntoarce spre mormânt,
“Dacă a vieţi-mi tristă făclie osândită
S'o 'ntunecă, s'o stinge dal patimilor vânt,

e

.

Pe aripele

morţii celei mântuitoare

Voiu părăsi locașul unde-am nădăjduit;
Voiu

lăsă fericirea aceluia ce-o are .

„Şi a mea suvenire acelor ce-am iubit,
1

Gh, Adamescu.

19
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„UMBRA LUI MIRCEA -tire

Cu ocazia călătoriei. din 1812 1a mânăstirile” de peste Olt, Alexandrescu a scris
0 poves=
intitulată „Alemoriai de călătorie“, pe care a publicat-o în ediţia din 1863. Afară de

aceasta,

el s'a întors

din

excursiunea

dela

i-au dat subiectele câtorva poezii, dintre
Cozia, Răsăritul. Lanei la Tismana, etc.
ediţia din

Ale

1847,

mânâstirile

oltene

şi cu o sumă

impresii cari

”

turnurilor. umbre

peste

unde stau

culcate,

Către țărmul din potriva se întind, se prelungesc
Ș' ale valurilor mândre generaţii. spumegate —€
Zidul vechiu al mânăstirii în . cadență îl izbesc.

„Dintr'o

de

cele mai reuşite ale lui: Umbra tul. Mircea la
Urmează. aici prima din ele, publicată întâiu în

peşteră, din râpă, noaptea

iese, mă

.

"mpresoară:

De pe muche, de pe stâncă, chipuri negre se cobor;
Mușchiul zidului se Mişcă... printre iarbă se strecoară
O suflare, care trece! ca prin vine un fior.

“Este ceasul. nălucirii: un mormânt se desvăleşte.
o! fantomă *'ncoronată din el iese... o zăresc...
Iese, vine. către

"Râul

înapoi se

Ascultaţi ...

Oştiri,

ţărmuri... stă... în

trage,
marea

preajma

ei privește...

munţii: vârful își clătesc.

fantomă face

semn... dă

taberi fără număr. împrejuru-i

o poruncă...

înviez...

Glasul ei se *ntinde, crește, repetat: din stâncă'n stâncă,
Transilvania. l-aude, "Ungurii se înarmez.
o

, Oltule, care-ai fost martur vitejiilor trecute :

„Şi

puternici. legioane. p'a

ta margine- ai privit,

--Virtuţi mari, fapte cumplite, . îți sunt ţie cunosctite,
Cine oar' poate ' să fie omul care te- -a: ngrozit?

Este el: cum îl arată sabia lui: şi armura . ,
Cavaler de ai credinţei, sau al Tibrului stăpân
.

Traian, gloria Romei,

ce se. luptă cu natura?

Uriâș e al „Daciei, „sau e Mircea: cel bătrân
? :

.
a

A

e

1 Aluzie la costumul
dela Cozia.

de

cruci
c

at cu care

p

este înfățișat
.

Mircea în portretul
.

+
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Portretul lui Mircea dela mânăstirea Cozia
(Stammpă din colectia Academiei
.

Române)

i

PE

*

AI

„Mircea îmi răspunde dealul. „Mirceal“ Oltul repetează:
Acest: sunet; acest nume'valurile-l-priimesc,: -..
-.-- Si
Unul: altuia “îi spun6, Dunărea se 'nştiințează ! -

Ș'ale ei spumate unde către mare: îl pornesc.

Sărutare,. umbră
Dela; fiii României

Noi venim
Veacurile,

veche!

priimeşte ' 'nchinăciune

care tu o ai cinstit,

-

mirarea noastrăla mormântu-ţi
ce

"'nghit neamuri, al tău

nume

a

a depune:
l-au

hrănit,

“Râvna-ţi. fu neobosită, îndelung'a ta silință; .
Până l-adânci bătrâneţe pe Români îmbărbătaşi;

Insă, vail n'a iertat soarta să 'ncununi a ta dorință
'Şi-al tău nume moştenire libertăţii să îl laşi.

„ Dar cu slabele-ți mijloace: faptele-ţi sunt
Pricina, nu rezultatul;! laude ţi-a câştigat:

de
.

mirare;

Intreprinderea:ţi.fu dreaptă, a fost nobilă şi mare, De aceea al tău nume va fi scump, şi. nepătat.
|
In acel locaş de piatră, drum ce duce la vecie,
"Unde „tu te gândești poate la norodul ce-ai
iubit,

„Câtă

ai simţit

plăcere,

când alui

Mihaiu

soţie

A venit: să-ţi povestească fapte ce l-au: străl
ucit! ?

Ă

Y

_Noi. citim luptele voastre, cum: privim:
vechea” armură.
„Ce'un uriaş odatăîn răsboaie a purtat;
”. Greutatea ei ne-apasă, trece 'slaba-ne'
măsură,
Ne 'ndoim dac'aşă oameni întru adev
ăr au' stat.

Au trecut timpii aceia; timpi de fapte
strălucite,

Insă

triste şi amare, legi, năravuri

Prin ştiinţe şi prin'arte naţiil

In. gândire şi în pace drumul
Căci

se 'ndulcesc;.

înfrăţite”

aa

gloriei găsesc..:

răsboiul

.

|

e: biciu groaznic, care moartea,
îl: iubeşte
„Şi ai lui sângeraţi dafini naţ
iile îl plătesc;
E

a cerului urgie, este foc
care topeşte
i
„ CrâA ngurila
e înfloritt
e, pădhiri care îl hră
nesc. 2
* În realitate e înmormânt
ată acolo mama

lui, Mihaiu,

.
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_

Dar a nopţii neagră mântă peste dealuri .se lăţește,
La: apus se adun norii, se întind ca un veştmânt; .
Peste unde şi 'n tărie întunericul domneşte:

şi

groază

Tot 'e

în

umbra „intră

aşteptare... “turnurile

e în

" Lumea

tăcere...

mormânt.

'nalte

cele

Ca fantome de mari. veacuri pe eroii lor jelesc;
generații spumegate

Ș'ale' valurilor mândre

izbesc.
Zidul vechiu al mânăstirii în cadeîl.nță
,

UCIGAȘUL FĂRA VOIE
|

.

.

E

.

i

Autorul ne spune că poezia aceasta—publicată întâiu în ediţia din 1847—are de subiect
o întâmplare adevărată. Un om îşi ucide sotiaşi înaintea judecătorilor mărturiseşte crima,

de moarte,
spunând că a visat o luptă. cu nişte ființe grozave şi în acea. luptă şi-a lovit.
aci un mare
“soţia. Tribunalul n'a admis scuza, dar poetul: s'a gândit că ar putea să fie

d'operă.

aceasta,

lucrarea

adevăr şi a compus

capo

care prin. puterea. descripţiunii e un adevărat,
,

i

*

O țemniță adâncă îmi e locuinţa:.
Prin dese, prin negre zăbrele de fier
O rază pierdută îmi: spune ființa
Cerescului

Și frigul

seninului cer.

soare,

mă

'nghiaţă,-e

umed

a

pământul;

a

De ziduri, de lanţuri eu sunt ocolit:

„Aici suferința aşteaptă mormântul,
"Căci legile lumii așă au voit.
Adus

ca

o crudă, sălbatică hiară,

L'a temniţei poartă nădejdea-am lăsat
“Şi simţ chinuire -atât mai

. Cu cât a mea
.
ă

amară,.

soartă eu n'am meritat.

_O noapte fatală! o noapte cumplită!
Pe patul de trudă dormiam obosit;
Eră

despre

ziuă:

soția-mi

iubită

,

Şedeă lângă mine... un vis, vis cumplit!
7

v

N

.

.

|
iz!

|

a

i
„

4

+
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în bătrâne păduri depărtate

Văzui:

_

călător,

că mă aflu; eram

Părea

; pe rămuri uscate

calea pierdusem

„Dar

cobitor. -.

glas

cucuveaua cu

Cântă

Copacii în preajmă- mi păreă că 'nviazăl
Din toată tulpina un gemăt ieşiă;
O

ceată

vedeam

cumplită,

Flămândă,

turbată de lupi,

că-mi

urmează

ce urlă.

Şi eu fugiam iute, fugiam cu grăbire,
Dar locul sub mine de sânge 'nchegat
Silinţei-mi! zadarnici puneă 'mpotrivire;
D'o rece

sudoare

eram

inundat.

Suflă un vânt iute şi luna 'ngrozită.
spaţiuri

veşnici

treceă

alergând,

stinsele-i raze, cu faţa pălită ,

“Intinse

pustiuri

abiă

luminând.

Apoi deodată în nori se ascunse
Și lipsa ei dete cumplitul semnal;
In spaima .nespusă ce-atunci mă pătrunse,
Văzui trecând moartea pe palidu-i cal.

"Schelet. d'altă lume,

cu forme. cumplite,

Rânjind către mine priviă neclintit;
In mâna-i uscată, în unghi ascuţite

-“Țineă o femee... din. capuii sdrobit.
Mușcă câteodată, muşcă cu turbare
Și. creeri și oase:'din gura-i cădeă; -

Uimit rămăsesem ; la. orice mișcare
Părea

.

că ea rupe din inima mea, .

Dar. ceata de hiare o văd... mă sosește...
Fierbintea-i suflare acum 0 simții...

Mă

plec, cat şi mâna-mi

Curaj

desnădejdea

îmi

dă,

grea piatra

"nțâlne?”

şi... izbii.

-1- Prescurtare greşită pentru: silinţei mele zadarnice.

-

*-

In

Cu

295

țipăt s'aude... eu saiu în picioare !

Un
„Din

somnu-mi

de

deşteptat.

atunci

groază

-

Zăceă... capuii tânăr eră

.

sfărâmat!

.

. _

De:

D'atunci zile multe .şi nopţi osândite

simţit

:eu nici am

Pe frunte-mi' trecură,;

E

N

Soţia-mi lipsită d'a: vieţii suflare

A lor osebire: vedenii cumplite:

în veci m'a 'nsoţit.
Şi ţipătu-acela
el seara, l-auz dimineaţa

Răsună
în

Precum

încă;

Şi eu trăesc

pedeapsă,

Amară

'prin: crimă

minutul

trăesc, căci

*"nsemnat;

*

viaţa,

în dar mi sa dat.

Aici aştept vremea şi ziua dorită
Să văz, dacă dreptul, ceresc Impărat

Priveşte la fapta-mi 'ce este cumplită
Sau numai

la cuget ce este curat.

|

SATIRA DUHULUI MEU
din 1812. Este o satiră socială. Poetu
Această poezie e publicată întâia oară în ediţia
să fie ca lumea "cealaltă şi din această
vorbeşte de spiritul său, îl-critică fiindcă nu ştie
ale societăţii din acea vreme,
procedare ironică rezultă biciuirca muitor obiceiuri

cartel

— Trageţi toţi câte-o

Domnule,

eşti cu mine;

-

Şezi mă rog împotrivă şi vezi de joacă bine.
— Dar

ţi-am spus,

cuconiţă,

că cu din întâmplare

Nici bine nici: nebine nu pociu să fac cercare.,
Am cuvintele mele; aste jocuri plăcute,
Cu voia dumitale, îmi

—Nebun

cine

Astăzi chiar

te-o

crede,

vrei

”

-

sunt necunoscute.

*

să te rugăm

poate;

şi copiii ştiu jocurile toate,

-

rândul;
Veacul înaintează. Card! vezi, că ţi-e
l? gându
Dar ce făcuşi: acolo? unde îţi este

?.
- Când eu am dat pe Riga, baţi cu alta mai mare

„Astfel de neștiinţă e lucru de mirare!

i
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Aşa-mi
O

ziceă

damă

deunăzi, 'cu

totul

ce la jocuri e foarte

supărată,.

învățată.

„Apoi şoptind pe taină cu câteva vecine:
Vedeţi, zise, ce soartă, şi ce păcat pe mine?
Două greșeli ca asta, zău, sufletul mi-l'scot,
„A ce

nenorocire!

ce mare

*

idiotl.

“Vino acum de faţă şi stăi la judecată,
Tu
»

„+.

care

le faci

Spirit,

ce

De

treabă-mi

ce

joci

astea,

ființă

o rolă

în

prea

lumea

eşti bună,

ciudată.

trecătoare

putere

gânditoare,

Când -nu pociu la nimica.să mă ajut cu tine,
Când nu te-ai deprins încă nici vistul să-l joci bine?
.

Nu mai eşti tu acela care 'n copilărie
Ştiai pe din afară vestit” Alexandrie
Și viaţa ciudată a unui

Craiu

Tu

râzând

cu minte, -

Care lăsă pe Dracu fără încălțăminte? - care,

mai

în urmă,

d'aceste toate,

De rost puteaia spune tragedii însemnate,
„Meropa, Atalia şi altele mai multe,
|
Declamându-le toate cui vrea să te asculte?

„_* Negreşit, îmi vei zice, ţiu minte ce îmi
Dar cărţile cu: mine nu pot să se împace.
Mai lesne pociu a spune hoţiile urmate

La zece tribunale sub nume

Mai

lesne

pociu

Câţi sfinţi avem

să

număr

de dreptate;
pe

degetele mele

pe lună.şi câte. versuri rele,

Decât să bag de seamă ce carte nu e. dată,
A cui este mai mică şi cine o să bată...
.

Când sunt

Decât

place,.

în adunare, n'am

altă mulțumire

să. se deschidă, suieturi de vorbire:

.

-

-.

|

Atunci sunt gata, liber; ascult, şi cu plăcere |
Tuşesc,

zâmbesc,

mă

leagăn

și-mi

dau a

mea. părere.

1 Arghir, eroul poemei ce poartă numele lui, a furat
dela Dracu o.perech
cari slujiau

de i

orului).

drept aripi acelui

bi

ce se încălță cu. dânşii. (Nota

-

ti

k

au- .
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răspuns! Ascultă: pe cât mie îmi pare,

De lume, de nărâvuri ai slabă încercare;
Trebue să ştii jocul şi danțul ce-ţi lipseşte

„Şi nişte mici petreceri ce se zic româneşte
„Jocuri nevinovate”. Nevinovate fie,
!
Măcar că! vini destule din ele pot să vie...
bune;
Trebue să: faci pasuri şi complimente
“La vorbe serioase când alţii se vor pune
Să n'asculți, să spui: glume, să scoţi la jucării
“ Şi pân” a râde alţii să râzi tu mai întâiu.
Vezi domnișorul -cela care toate le ştie
a
.Căruia vorbă, spirit îi stă în pălărie, .
prefăcute?
graţii
In- chipul de-a o scoate cu
Hainele dupe. dânsul sunt la Paris. cusute;
Singur ne 'ncredințează. Lorneta atârnată
Este” şi mai străină, de-o formă minunată.
Vrea s'o cumpere Prinţul,: dar ca un om cuminte
Dimnealui o tocmise cevă mai înainte.
Când le-a spus astea toate, o ia la. „ochi, priveşte
Chiar pe dama aceea, cu care atunci vorbeşte;
“I-o-dă în nas, se pleacă, şi în sfârţit o lasă,
Zicândui: „Ce lornetă! te arată. mai frumoasă |“

Fieşcine cunoaşte” ce cap tânărul are;
Dar pentru că dă bine din mâini și din picioare
"Şi trânteşte la 'vorbe fără să se gândească,
Am văzut. multă lume cu duh să-l socotească.
lată de ce talente avem. noi trebuinţă..
Dar tu care uiţi lesne, spirit făr' de ştiinţă,
Socoteşti că poţi oare prin altfel :de mijloace
„ Arătându-te 'n lume vreo figură a face?:
"Pretenţia aceasta mi Sar părea ciudată, !

+ duceta vreodată
Când pe la nunte, baluri ne
(Căci din nenoroctre puternica natură:

„Ne-a unit împreună . cu o strânsă legătură),
- Râz văzându-te

singur şi într” un colţ d'oparte

_Par'c'ai fi mers 'acolo. ca să. compui o carte,
lar nu
A

ca să

te bucuri cu lumea

dimpreună.

DB
Dacă vr'o cuconiţă frumoasă, dulce, bună,
Crezând că ne prefacem,. ne *ndeamnă, ne
Ne ia la joc, greșala-i îndată şi-o plătește.

poftește,

Rar să se afle damă de mijloc aşă tare
Ca să n'o fac să cază la cea dintâiu mișcare.

Asta îţi e talentul și. darurile toate!
Cât

pentru

darul

Se
îl ai

poate,

E numai o părere: îţi ceiu şi iertăciune,
Că nici pentru prieteni minciuni. nu voiu a

vorbei, ce crezi

spune.

Adevărat,. se 'ntâmplă
să

că

zici pe la soroace

" Câte o vorbă două, care la unii place.
In câte rânduri însă distracţiile tale
Te fac să scoţi cuvinte ce.nu ar fi cu cele,
Să superi din greşală. persoane însemnate,
Ba încă câte-odață şi dame delicate..;

Râzând

d'acele

două, statornică

>

pereche,

Care își- petrec seara șoptindu-și la ureche;
„De celelalte patru contese ideale,
Umflate de pretenţii și vrednice de jale,
Pe care dacă prințul le ia la bal de mână,

Nu

mai

Astăzi

vorbesc

cu. nimeni

râzi de-o, pedantă,

câte

mâine

'

o săptămână..
de-o

prețioasă,

Zici de una. ajunsă, în vârstă .cuvioasă
-Că atestatul vremii .nu va să-l priimească
Și de alta ce iubeşte
de cinste să vorbească,

Ce laudă virtutea şi'n veci ţi-o pomenește,
Zici că e virtuoasă! cât știm noi evreeşte..

Tu

ai

-

Greşelile acestea
4
îţi fac un urât nume.
ştii ce se întâmplă când se aude 'n lume

că cinevași s'apucă defectele s'arate:
Mulţi scot 'sub a lui nume minciuni. nenumărate.
S'a vorbit într'o casă de” un fanfaron mare,
Declamând sentimente ce sigur. nu' le are,
. Care

la lot ar pune. suflarea

omenească,

Când .cineva cu dânsul ar vrea 'să o tocmească;
„S'a -zis cevă de Iancu,, de Stan, de Lăurescu;
Cine le-a scos „acestea?—Le-a scos Alexandrescu.

299

Făr'a zice nimica,

singura ta zâmbire,!

|

De t'ei află de faţă, e o 'nvinovăţire.

- In zadar 'te porţi bine și lauzi câte-odată,

-

Chiar lauda în gură-ţi de satiră-i luată.

Aşă, în loc să critici greşalele străine,
In loc să râzi de. alţii, mai bine râzi de tine.
-Invaţă danţul, vistul şi multe d'alde alea,

lar, de vrei să faci versuri, ia pildă dela Pralea

7

BOUL ȘI VIȚELUL
dată o vedem

pe şi este una din cele mai vechi ale lui Alexandrescu-—prima

esto însă una din cele mai izbutite. Po lingă (faptul că. subiectul nu

în, ediţia din 1895—,

esto imitat, trebue

să notăm!

fabula aceasta este o batjocoriro
vioiciunca dialogului şi naturalul situaţiunilor. Lipsită de «morală»
ridicaţi dintr'o treaptă socială inferioară,
puternică a felului de oameni la care se raportă : aceia cari,

uită po semenii şi chiar familia lor._

Un bou ca toţi boii, puţin la simţire,
„In zilele noastre: de soartă ajutat,
i decât toţi fraţii mai' cu osebire *

Dobândi ?n cireadă un post însemnat.

“Un bou în post mare? Drept, cam ciudat vine,
Dar

asta se "ntâmplă în or care' loc: -:

Decât multă minte, știu că e mai bine
Si ai totbauna un dram de noroc.

Așă, de-a vieţei veselă schimbare
Cumşi de mândrie boul stipânit,

Se credeă că este decât: toţi mai mare,
Că cu dânsul nimeni.nu e potrivit.
Viţelul atuncea, plin de bucurie,

„, Auzind că unchiul s'a făcut boier,
Că are clăi sumă

și livezi o mie:.

„Mi duc“, zise ?ndată, „niţel fân să-i cer“.
„e

1 Pralea, traducătorul Psaltirei în versuri. (Sota autorului).

Ă
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Făr a„pierde. vrenie, viţelul pornește,
ă
„« Ajunge la unchiul, cearcă a intră;
..
„Dar pe loc o slugi vine şi-l opreşte:
— „Acum doarme, zice, „nu-l pot supără“
—

„Acum. doarme?

ce tel +. pentru

mtâia dată -

„După prânz să doarmă! obiceiul lui .
„Eră să nu șează ziua, “niciodată ; Se
„ăst somn nu. prea-mi place, şi o să Î-0 spuiu'

—,

Ba să-ţi cauţi treaba, că 'miinânci

trânteală,

„Sa schimbat boierul, nu e cum îl știi,
„Trebue ?nainte-i să mergi cu sfială,
„Priimit, în casă „dacă vrei să fii.

La o mojicie atâta de mare,
„Viţelul răspunde ca, va aşteptă;..
Dar unchiul se scoală, pleacă la plimbare,
„Pe lângă el trece, făra se uită.
Cu mâhnire toate băiatul le vede, :
Insă socotește că unchiu-a, orbit;

Căci. fără 'ndoeală nu puteă a „erede
"Ca. buna - sa rudă să-l fi ocolit, A

doua

zi iarăş prea

de dimineaţă,

Ră-i găsească vreme, la dânsul veni ; :
O slugă, 'ce-afară îl vede 'că "mghiaţă,,
Ca să-i facă bine; de el pomeni.
“Boierul zice, „aşteaptă, afară,
„Ruda dumitale, al doamnei vaci fiu“,
— „Cine? a mea rudă?: mergi de-l dă pe scară; |
„Nam astfel de rude, şi nici voiu să-l ştiu“,

„801

TOPORUL ȘI PĂDUREA
dată “în ediţia din 1812 — este imitat după
Subicetul acestei fabule — tipărită pentru întâia
şi ca învăţătură şi ca desroltare a compoziţiei;
schimbat
mult
„este
însă
Fontaine,
La
"fabulistul francez
o
|
astfel că e ca şi o lucrare originală.

Minuni în vremea, noastră nu văz a se mai face,
Dar că vorbiă odată lemne și dobitoace,
lăcă de n'ar fi,
; pentru
Nu rămâne "ndoea

Nici nu sar povesti.
Şi caii lui Ahil care proorociă,

Negreşit

că au fost, de vreme

o
ce-l trăgeă.,
|

Intâmplarea ce ştiu și voiu s'o povestesc
Mi-a spus-o un bătrân pe care îl cinstese

„Și

care îmi ziccă,

|

Că şi el o ştiă,
.
strămoşii lui,Dela,
ştiu
coei
şi
ziceă
Care strămoși ai lui

Dela un alt strămoș ce nu mai este viu
Şi p'ai,cărui strămoși, zău, nu pociu

să vi-i spuiu.

Intw'o „pădure veche, în ce loc nu ne pasă,
Un

ţăran se dusese să-și ia lemne

de casă,

“"Trebue să știți însă și pociu să dau dovadă.
,
Că pe vremâa aceea toporul mâvea coadă.
Astfel se încep toate: vremea desăvârşaște
Orce inventă omul, orce spiritul naște.
“Aşă, ţăranul nostru. numai cu fieru ?n mână,

Incepă să slutească pădurea cea bătrănă.

'Tufani, paltini, ghindari se îngroziră foarte:

-

<Tristă veste, prieteni, să ne gătim de moarte»,

.

Incepură să zică, «toporul e aproape! “
“<In fundul unei sobe ţăranu-o să ne "ngroape!» : —

«BE vreunul

Mai

noștri cu e] ca să-i ajute?

Zise un stejar mare ce aveă ani trei sute
Şi care eră singur cevă mai la o parte;
— «Nu».— «Aşi, fiți în pace; ast dată avem parte;
«Toporul: și ţăranul alt no să izbutească

-

aa
«Decât să osteneasceii».
Stejaru-avă
După multă

silință,

dreptate:
cercări - îndelungate,

Dând în dreapta şin stânga cu puţină sporire,
"Țăranul 'se. întoarse fără de izbutire,
Dar când avă toporul o coadă de lemn tare,
Puteţi judecă singuri ce tristă întâmplare.
Istoria, aceasta,

de-o

fi adevărată,

Imi pare că. arată Că în fieşice ţară.
Cele. mai multe rele nu vin de pe afară,
Nu le aduc străinii; ci ni le face toate

Un

pământean Mai noştri,

o rudă

sau

un

frate.

DUMITRU BOLINIINEANU
1$19—1S32

de Bucureşti.
Bolintineanu s'a născut în Bolintinul din vale, sat aproape
pe la 1829
„Capitală
în
aduse
îl
Tatăl stiu numit Cosmad, Român Macedonean,
ia primele
să
săi,
copiii
cu.
ă
împreun
puse,
care-l
şi-l dete în casa unui boier,

i
aaa

se ocupă eu literatura şi seriă versuri, debutând la 1842 cu <O fată
tânără pe patul morţii». Această poezie produse mult efect. Autorul primi
felicitări din toate părţile locuite de
Români şi chiar Domnul Bibescu şi-a
arătat. admiraţiunca, «văzând speranţele mari ce dă acest june», cum se.
exprimă în rezoluţia pusă pe o petiţiune prin care poetul cereă congediu.
« Asociaţia literară», formată în Bucureşti, îl trimise pe la finele anului

1845 la Paris.

aa

” Izbuenind revoluţiuriea din 1848,
veni În țară şi redaeti împreună cu
Bălcescu, Boliac ş. a. <Poporul suveran>, dar — căzând revoluţia = fu

"exilat

şi se

IP

“nilor sudiţesti». In momentele libere

PIE

„de la Colțea şi apoi la Sf. Sava, unde
urmă câţivă ani și fu numit funcţionar la postelnicie, la oficiul «prici:

o

5

IT

cunoştinţe de citire şi seriere. După.
“aceea intră într'o școală particulară

duse în

“Transilvania,

Dumitru Bolintineanu
(portret do C, Stănceseu, publicat în rorista

Literatură şi artă).

e.
apoi la Constantinopol şi în fine la Paris ca să-şi continue studiile întrerupt
.
du-le
deseriin
a,
Macedoni
Apoi a făcut călătorii prin Palestina, Egipt, Siria,
și
interes
de
pline
pagine
adesca
cuprind
cari
toate în publicaţiuni diverse,
!
!
scrise cu multă căldură.

304,
u

a.

|

.

.

Întorcându-se în ţară la 1859, intră în politică și deveni ministru de externe,

culte şi instrucţiune publică.

Dela 1866 se retrase din viaţa politicii ocupându-se cu literatura, publicând
drame în prozăși în versuri, poezii epice, satirice, dar ducând o existenţă foarte
„nenorocită, Așezat în spitalul Pantelimon, muri după o scurtă vreme și fu în-

gropat în satul natal.

.

Bolintineanu ai seris foarte mult

*
po

i

:
!

”

atât în proză cât și în versuri,

Opera poetică ce formează principala lui producţiune este poezia, lirică și
narativă, cu care s'a ocupat în prima parte a vieţii sale până pe la 1865. Ea

cuprinde : Legende istorie, Florile Bosforului, Macedonele și Roveriile.

«Legendele» sunt. poezii narative, dar. cu un însemnat element liric, Diferite
subiecte istorice, aflate în cronicari (mai ales'în Neculce) sau imaginate, sunt
desvoltate în versuri de o perfectă corectitudine, în cari se vede multă simțire

și o mare iubire de ţară. Acestea l-au făcut popular şi multe din cugetările
exprimate într'un stil sentenţ
au devenit
ios nişte maxinie foarte des întrebuințate.
«Andreiu sau luarea Nicopolei de Români» şi «Sorin sau tăierea boierilor

la Târgovişte» sunt două naraţiuni în' cari nu subiectul istoric formează
partea
principală, ci un subicet imaginat:
|
.
:
«Sorin» este o compunere pe. jumiătate epică, pe jumiătate dramatică. Ea se
începe printr”un prolog, în care Herman, -medicul curţii, desvoltă ideia
nepu-

"tinţii omenești de a piitrunde tainele firii, ideie inspirată din Faust a lui Goethe.
Partea dela început are prea multe descrieri inutile, iar partea dela
urmă trece

prea repede asupra, intâmplărilor. Și Sorin moare ducându-se! la
„Să seape pe altul ; iar o fată, care-l iubiă, se aruncă
în apă.

închisoare

ca

! «Florile. Bosforului» cuprind poezii parte lirice, parte narative,
cu subicete
orientale.Ni se descriu frumuseţile aturii la Constantinopol,
frumuseţile fe:
meilor,

intrigile din Scraiu,.

ânorocita viață a cadânelor, târgurile de sclave, etc.

Amorul şi gelozia formează fondul mai tuturor acestor poezii, serise
într'o limbă

foarte armonioasă.

.-

au

-

-

Sub titlul de «Basme» se coprind o seric de poezii narative
cu subicete fe„lurite, în cari miraculosul joacă un rol însemnat, chiar
dacă sunt amestecate şi
personagii
istorice.

Cele

mai

cunoscute

din

acestea

sunt : «O

minte» — «Ielele> — «Mihneași Baba».
|
! «Macedonele» -ne descriu frumuseţile din ţările locuite de

noapte la mor-

Macedoneni şi ne

povestese întâmplări din vicața lor. In genere persoanele
sunt păstori și. păstoriţe. Cele mai însemnate : «<Românele din.
Cavaia» — <San-Marina».
.
'Bub. numele

de «Roverii» a adunat poeziile sale pur lirice şi anume
clepiile

, sale cari prin frumuseţea

versurilor şi prin

sentimentele triste

ce inspiră au fost
foarte preţuite. Din acestea fae parte: <O fată
tânără pe patul morţii», —e<Plângerile poetului român», — <Scopul omului»,
— s<Un tânăr român mort în streiniătate», ș. a.
ÎN
”
Ie
Aceste diferite grupări sunt cele mai bune
lucrări ale lui Bolintineanu. Dacă
azi
N

ele nu

.

mai

.

o...

produe

aceeași

SR

.

impresiune

!

7

ca mai înainte

:

şi dacă

nu

-mai sunt
citite cu entuziasmul şi plăcerea
de altădată, aceasta piovine din
cauza
lipsurilor pe ar „cei de azi le află în poezi
ile lui. Tablourile lui nu au destul
reici 'pe când
maxi
,

mele se gises
isese e într"
intr'o abundanţăă prea mare,
i

lucru
x

care i face săă

N

-

-
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“ antâlnim: des idei generale, deci abstracte, contrare firii poeziei.

F olosința unui

forme gramaticale |
- număr mai mare de cuvinte decât ar trebui, adoptarea unor
şi de perifraze şi
ve
diminuti
de
abuzul
sarantă,
ne
formațiu
de
și
neobisnuite
să fie în mare
lui
poeziile
ca
fac
ea expresiuni nepoetice, toate
întrebuinţarunor
de scriitorii
faţă
limbii
ia,
statornic
schimb
In
reci.
lase
„parte monotone și să ne
sunetelor aspre şi delicaevitarea
r,
versurilo
a,
varietate
şi
tatea
regulari
.
anteriori
o
lui.
teţa sentimentului sunt calităţi cari explică succesul poeziilor”
de a aveă
dorinţa
politice,
Luptele
acd.
mărginit
s'a
nu
eanu
Dar Bolintin
sii serie mult și în
cât mai multe opere, la urmă nevoia materială l-au silit

multe genuri.

N

CR

|

cânturi, în care
Se incearcă în epopee şi ne dă «< Traianidae, poemă în șapte
Cu atât
lipsesc.
cpopeci
nile
voeşte sii celebreze colonizarea Daciei, dar condiţiu
e chiar.
principal
eroul
unde
>,
«Conrad
poema
în
mai mult, se vede lipsa lor
lirice.
poezii
te
intercala
sunt
pasul
tot
la
unde
şi
poctul
parte în proză,
Se înccarcii în dramă şi ne dă o serie de drame istorice,
Astfel : «ăfislab.
intereșul
şi
condusă
rău
e
acţiunea
parte în versuri, în cari
«Lăpușneanu» după
„haiu condamnat la moarte», — «Ștefan George Vodă», —
, ete.
nuvela lui C. Negruzzi. — <ilărirea şi uciderea lui Aihatu»
«Elena», inspirat; şi
scrisori,
în
,
<Manoil>
dă
ne
și
roman
în
şi
Se încearcă

e.
din romane franceze și plin de declamaţiuni și cu caractere nenatural

acestea seamănă
Se încearcă în satiră și fabulă, dar nu izbutește. Lucrările
personal, iar cele
ton
au
toate
Mai
poezii.
a
decât
ziar
de
articole
a
„mai mult
“Colecţiile se numesc:
generale sunt abstracte, declamatorii şi uneori indecente.
:
reviste..
sau
ziare
de
fel
un
« Eumenidele>, «Nemesis»,
lui defect: puţina
marele
simte
se
şi
slab
vedem
îl
uni
productți
aceste
toate
În

“ cultură ce a avut. De aceca se repetă

des și întâlnim în operele din urmă” idei

mai aparentă în
şi versuri din cele anterioare. Lipsa de cultură adâncă este și
e
, Viaţa lui Ștefan, Viaţă lui Traian, ete., cari cer cunoştinţ
scrierile istoriceca

date uitării,
întinse şi cercetări îndelungate și de aceca cu dreptate sunt azi
contem-:
un
de
scrisă
fiind
interes,
oarecare
prezintă
Cusa
lui
Singură Viaţa
poran care a cunoscut de aproape toate evenimentele.
IN
Principalele lui publicaţiuni sunt:

— Poezii, ediția
eşti,
gerilc României, Bucur1870.

Socec, 1877; dem 1899;

edi-

Ri

, 1847.—
"+1. Colecţii de poezii : Colecţie de poeziile lui Bolintineanu, București
, 1855.—
Bucureşti
noi,
şi
vechi
.
— Poezii
Cântece şi plângeri, editor Sion, 1852
Româ-.
Bătăliile
1858.—
Bucureşti,
române,
Legende, București 1858. — Melodii
1865.—
Bucureşti,
Poezii,
—
1862.
Bucureşti,
noi,
Legende
—
1859.
Bucureşti,
. nilor,
— Ielele,
Eumenidele, Bucureşti, 1866, — Poezii din tinereţe, Bucureşti, 1869.
— Plân1870.
București,
politice,
satire
.
Menadele,
—
epigrame, Bucureşti, 1869

ţia Minerva, 1905; ediția Şeolară, 1894; Biblioteca pentru.toți; Ed. Şaraga, Iaşi.
română, Paris, 1851.—
8
— Junimea,
2, Ziare: Poporul suveran, București, 184

Dâmboriţa, Bucureşti, 1858.

-

”

— Elena, Bucu3. Romane: Manoil, Iaşi, 1855; Idem, Biblioteca pentru toţi.

- zeşti, 1862; Idem, Biblioteca pentru toți.
4. Politice : LPAutriche, la Turquie et les Moldovalaques, Paris, 1856. — Nepă- ”
roabă la
.
— România
"sarea de religie, de patrie şi de dreptate, Bucureşti, '1869
| Austro-Maghiari, București, 1869,

"5.

Călătorii : In Palestina și Egipt, Iaşi; 1856. — In IMoldova, Bucureşti, 1858.—

Călătorii pe Dunăre

și în Bulgaria,

Bucureşti, 1858;

Idem

Biblioteca pentru

toți.— La Românii din Macedonia, București, 1863.
— În Asia Mici, Buc, 1806,
"6, Istorice: Viaţa lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1863; Ediţia Socce, 1810.—
Viaţa lui ' Stefan cel: Marc, Bucureşti, 1873; Ediţia Socce, 180.
— Viaţa lui
Vlad-Țepeș şi a lui Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 1863; Ediţia 2-a 1840.—
Domnii regulamentari, Bucureşti, 1869.— Viaţa lui Cuza, București, 1869; Idem
"1870, 1873. — Viaţa lui Traian August, Bucureşti, 1869. — Stefan cel Tânăr,

Bucureşti, 1871.
7. Poeme:

|

Conrad,

E

Bucureşti,

e

1867.
— Traianida,

Bucureşti,

1569,

1870.

8. Teatru: Mihaiu, condamnat la moarte, Bucureşti, 1867.
— Ştefan Vodă cel
berbant,

Bucureşti,

1867,
— Alexandru

Lăpuşneanu,

" George Vodă, Bucureşti, 186$.— Şcase drame
Mihaiu,

Despot-Vodă,

Mihnea

Vodă,

Cantacuzinii, Sorin), București, 1869.
lată

cum

se

acestui poet :!
«Cu încredere,

apreţiază

în

<Istoria

Postelnicul

»

E
literaturii

|

cu o bogăţie de cuvinte

păreche, fără idei însă, fării sinceritate de

de mărginire
Bolintineanu.

de alegere,
.

Bucureşti,

istorice

11868. — Ștefan

(Mărirea și, uciderea lui

Cantacuzino,

Brâncovenii și

.
române»

de N. Iorga opera -

.
abstracte și o uşurinţii de vers fără
simţire, fără

putinţă

de concentrare

de. autocritică, naiv, ecou sonor, se înfăţişează Tache
A
a
-

«Intâiu.... în poezii elegiace, cari seamănă perfect una cu alta.și nu lasă în
minte nici o urmă. După lunecarea zadarnică a valurilor retorice de silabe ar-

«de trubadurul după cale» care udă
monioase, el vorbeşte de «seri suspinoase»,
coada harpei sale», de «îngeri blânzi» și «imnuride filomeles...
«Bolintineanu a vrut să imite în baladă 'pe Alexandrescu, spirit mai greoiu
„poate, dar dela început așa de imatur,în evocarea lui. Mircea lui . Cozia. Bine
înţeles, Bolintineanu nu ştie, nu simte și nu poate ereă din nou acele vremuri
sub înfăţişarea lor deosebită sau miicar în proiectarea unei lumini fantastice care

transfigureazii chipurile

asupra cărora cade. A citit paginile palide ale lui Flo-

rian Aaron, mai:curând cartea. franceză a lui Kogălniceanu
literatura, istorică nouă. Dar a prins numai anecdote și nume

şi va fi urmărit
cu mireazmă din

vechime, ceeace i se pare de âjuns pentru'a încercă, din aceste puţine elemente :
şi cu un așa de stirac fond personal, “să întemeieze balada românească.
«Şi dacă miicar pavestea ar fi bine înfăţişată! Dar Bolintinganu nu ştie, de
obiceiu, să istorisească. In loc să dea mişcări, în loc să facii a scânteiă sufletul

. în dialoguri, el prezinti numai, sub alt titlu, aceleaşi două trei scene stercotipe
în care crede cii poate izbuti mai usor.
|
|
E

«Firește că această, pătrundere:în poezie, şi într'o potzie care se poate înțelege așa de uşor şi de oameni fără nicio culturi literară, a chipurilor istorici
.
naţionale, oricât de slab şi monoton ar fi fost ele zugriivite, are însemniitatea
sa. „Aceste versuri, întovăriăşite mai târziu și de muzică, răspândiau între acei
cari nu învățau în şcoală nimic despre trecutul! ţării şi
neamului cunoștința

oamenilor mari şi a împrejurărilor însemnate de: pe vremuri. Ficeare
bucată
aproape cuprindeă în sine o morală... Rezemată:pe trecutul ci neatârnat şi vite-

Jesc, țara trebuiă

să tindă spre libertate şi pentru accasta să aibă înainte de toate

grija de a desgropă vechea armă, de a o curiiţi de rugină și de a-i ascuțitiişul»»
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O FATĂ TÂNĂRĂ PE PATUL MORȚII

.

+

«Curier de
făcut cunoscut, a apărut întâiu în revista
Accastă poezic, prin care Bolintineanu Sa
0 însoţi
care cr pe atunci criticul cel mai ascultat,
Meliade,
44.
1842—18
IV
Periodul
sexe>
ambo
aceă legăinată şi” lină cadenţare, acel repaos
poezici,
ile
frumuseţ
cunosc
«Câţi
:
notiţă
de unnătoarea
câţi, po lângă
şi asemănări răpitoare ce întinerese inima,
regulat al semistihului, acelo expresii
versurile d-lui Bolintineanu, acest
judica
pot
poet,
dela
limbă
o
şi
cer
acestea, după dreptate, mai
şi a aşteptă
ată în mijlocul unci lese, a-i salută talentul
june necunoscut încă ca floricela* împresur
originală, esto imitată —
deplin
po
e
mu
Poezia
ferice».
mai
- dela dânsul opere demne de un secol
poezie franţuzească.
dar cu foarte multă libertate — după o

Un crin se usucă şin laturi -sabate

Când ziua e rece și cerul: în nori.
Când soarele-l arde, când vântul îl bate,

Când grindina căde torente pe flori.
|

.

Așă fă” de veste pe zilele mele .

O soartă amară amar a bătut
Si astfel ca crinul de viscole: rele
Pe patu-mi

de moarte

Vodatam. căzut.
7.

Abiă, ?n' primăvară cu zilele mele,
Plăpândi..ca roua, abiă am ajuns,
Atuncea când cântă prin flori filomele
Şi-o crudă durere adânc m'a pătruns.

Amară e moartea, când omul e june Și ziua-i frumoasă și traiul e lin,

Când pasărea cântă, când florile spune 1)
Ci viaţa e dulce și nare
Să moară bătrânul

suspin !

ce fruntea înclină,

Ce plânge trecutul de ani obosit,
Si

moară și robul cen lanţuri suspină,
4 moară tot omul: cu suflet sdrobit;

m

,

Ca robul ce cântă amar în robie
-Cu lanţul de braţe, un aer duios,
Ca râul ce geme de rea vijelie,
Pe patu-mi de moarte eu cânt dureros.

:) Greşeală, particulară graiului

muntenesc, în loc de: spun,

.

i
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Jar eu: ca o floare ce naște 'când

plouă

Creșteam pe cunună să am desmierdări
"Și mie amorul cu buze de rouă,
Cu inimă dulce îmi da sărutări.

Ca frunza ce cade pe toamnă când
* Suflată de vânturi aicipe pământ,
Ah!

Şi

juna mea

viaţă

acuma

anii mei tineri apun

ninge,

se Stinge

în mormânt.
7

MINNEA

ȘI BABA.

o

„Este una din cele dintiiu poezii alo lui. S'a publicat în ediţia din 1817 cea tipărită de câsociaţia
literară» din Bucureşti pe când poetul cră la Paris. Este o povestire care a plăcut în vremea când
a apărut, mai ales prin nota romantică şi prin excelența versificării; dar astăzi ca cu greu mai
poate întâmpină ateeaş apreţiere. Detectul cel mai mare este lipsa de claritate în concepţie
şi în
compoziţiune,
Ia
.

|

IL

.

Când lampa “se stinge la negrul mormânt...
Atinsă, de aripi, suflată de vânt,
|
Când buha, se plânge prin triste Suspine, - -.
Când

răii fac planuri cum

au

a reține

In barbare lanţuri poporul gemând, .
Când demoni şi spaime pe munţi se adună

„De urlă la stele, la nori şi la lună,
Intruna din peşteri în munte râpos
Un om oarecare intră curagios.
az

IL
In peștera Carpaţilor
oară şi mai

Adi se fac misterele
babe

Și hârcele

uscate,

In

vase: aurite,

. Aci sadun' frumoasele
Când nu mai sunt dorite.
O flacără misterică

blestemate |

Ce scot la. morţi

|

„. Adi se fierb şi oasele .

bine,

Vezi templu Pacinaţilor :
Ce cade în ruine.
De

.

arterele
„+.

„Da

palidă lumină;

Iar stâlpii în biserică

Păreau

că se înclină.

.

LL
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IE

O babă ce oroarele

Şi liliecii nopţilor ?

Ce au aicea locul
lor
morţi
Ascunși în hârca
Imblau să stingă focul. | :

|

Useaseră în lume
lot riiscoliă vâlvoarele,
SŞoptind încet un |rume.

|

„DL
-

Saude

Cum

un sgomot de pași pe aproape

calcă strigoiul când va să desgroape

O tânără fată... — Colo... ascultați!
Să fio satana cu ochii de: focuri?..
«Hei! cine să calce în negrele-mi locuri,
Sentreabă, bătrâna... aici nechemaţi ?...»
Ea zice, şin umbră un om se arată,
Cu ochii de sânge, cu fruntea uscată,
“Peribil ca locul în care intră...

«Bătrână, el zise, îţi fă datoria!>

Şi vorba-i cum geme în zid vijelia,
Din colţuri în colţuri grozav răsună.

E

BATRANA

« Ascultă-mă, Doamne! aveam

în oștime

Un fiu oarecare vestit în mulţime
Prin luptele 'sale; eră fiul meu

Plieut ca seninul, frumos ca o floare,
Şi pentru aceasta, mai stam eu supt soare!

Eră pentru mine al meu Dumnezeu,

Şi- pentru acestă, m'am

dat în pierzare:

Sa-l fac între oameni ferice și mare.
Am

dat al meu

“Tu știi mai
„

suflet

la negrul

tartar,

departe. Ce? gemi de turbare?

Vrei sângele mumei, tu vrei riisbunare?
E
Loveşte! na. sânul, -tirane barbar!.

- Căci “viaţa îmi este acum blestemată.
Oh! cum nu pot oare.să sorb astă dată
e
Şi zilele tale şi sângele tău!
stare
a-i
ultim
în
eu
fiu-m
că
Dar nu pot,
Opri orice mână a da răsbunare...

.
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*

Tirane! Vezi prada-ţi, vezi cugetul său».
Pe urmă Co mână uscată și arsă
Intwuna din hârce un sânge ca varsă:
“Și -dându-l lui. Mihnea, îi-zise: «să bei!
E sângele fiu-meu, na! soarbe-l mai tare;
E cald şi e tânăr, cum vrei tu; barbare!
Na, soarbe, sau eu sorb p'al-tău,:de nu vrei»,
.

Ia

TV

|

Toţi morţii di mormânturi,
Iar vârcolacii serii
Cu ghiarele ?ncleșțate :
Ce chiar din lună pişcă
Ca frunzele uscate .
. Când frunzele se mișcă
"Ce sbor când sufiă vânturi,.
In timpul primăverii,
„Spre Mihnea alergau;
“"Țipând, acum sburau.

Şoimanele, ce urlă
Ca, vijelii turbate, |
a
_ Coloase deșirate
„Cu forma ca -o turlă;
* Din munţi în văi căleau.:
LV,
Un

glas.

în mulţime

teribil gemă:

Și. ceata infernă !) îndată tăcă,

„BLESTEMUL
«Ori

unde vei

merge,

să calci, o

tirane,

Să calci pun cadavruși ?n visu-ți să-l vezi!
Să, strângi tu în mână-ţi tot.mâini diafane .
_
,
PI

Și orice ţi-or spune tu toate si crezi.

Băzţi arză plămânii do sete adâncă |
Şi apă, tirane, să nu poţi să bei! .
„Să simţi totd'auna asupră-ţi o stâncăl

4) Formă necorectă in loc de: 7ufernală,
.

:

|

N

Il

;

Senclini a ta frunte la cine nu vrei!.

Si nu se cunoască ce bine vei face!
Si plângi, însă lacrămi să nu poţi vărsă |
Si orice dorinţă și orice-ţi va -place.

„Să

nu poţi, tirane, să nu poţi gustă.!

Si crezi că ești geniu, să ai zile multe
tu să trăești !
“ Şi toţi ai tăi moară, iar
Şi vorba ta nimeni să nu o. asculte,
Nimic

placă, nimic să dorești !>

să-ţi mai

VII

|

„. Jar nagodele urâte,
la cap,
'- Ca. un: mistreţ.
—O— Cu lungi și strâmbe râte

.
Așa vorbi bătrâna
tremură:
Şi Mihnea
Iar Naiba, ce fântână.

Cu care de pe.stâncă
Râm 1) marea cea adâncă

' .

“O soarbe într'o clipă
Şi tot de sete ţipă,

„Şi

La dreapta lui sbură.

nu le "ncap

lumea

Si .sease legioane .
..
“EL re capd8 taur
De diavoli .blestemaţi
„*
Şi ghiare de strigoiu
Lreceau ca turbiloane ?)
-..
Şi coadă de balaur: ..
Şi geme

-

”

cu turbare

“Când. baba, twistă pare,
Jar coada-i stă vâlvoiu.

-

De flăcări infernale

-. Călări'toţi pe cavale 5
Cu perii âlvoiaţi.

-

Şi miişi mii de spaime:
Veniau din iad râzând
Pe Mihnea să defuime,
astfel baba

Căci

are

.

Mijloc de răsbunare
Pe mort nesupărând.

p

NIL
Mihnea, încalecă, calul său tropotă;
Fuge câ vântul;

-

1) Formă gramaticală necorectă; trebuiă : râmă.
2) Neologism nepotrivit : rârtejuri.
3) Cuvânt: format de Bolintineanu, în loc de cai.
1.

.

.

i

pe

7? -

.

II

812
/

Sună „pădurile,

.

fâşie frunzele,

"+ Geme pământul ;
|
Fug legioanele, sbor cu cavalele,
“Luna dispare;
Cerul se 'ntunecă, munţii
- Mihnea tresare.

se cleatenii,

Falgerul scânteie, tunetul bubue;,
Calul său cade; .
Demonii

râseră ; o ce de hohote |

Mihnea: jos sare. .
Insă el repede iară încalecă,
Fuge

mai

tare;

Fuge ca crivățul : sabia-i sfârâ
In apărare.

Aripi fantastice simte pe umere,
Insă -el fuge;
|
Pare

că-l -sfâşie guri însetabile,
Hainele-i suge ;

Baba p'o cavală!) iute ca fulgerul.
Trece

?nainte

-

|

“Slabă şi palidă, pletele-i fâlfâe
Pe. osiminte !
Barba îi tremură, dinţii se cleatenii,
Muge ca taur,

Geme

ca tunetul; bate cavalele
Ca un balaur.

-

|

4

IX
O, ce de hohote!
|

“Iadul

tot

râseră demonii !

râse!

|

„Insă pe creștetul munţilor, zorile
Zilei venise.
EI

1

.
|

1

ÎN
;

Li

A
) Deşi e acelaş Ă cuvânt
format de cl, ca mai . sus, a
ritmul cere să citim : cărală.3

.
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- CUPA LUI ȘTEFAN
:
povestirile lui Neculce din <0 scamă de curinte»
Poezia aceasta îşi găseşte subiectul într'una din
lui Constantin Cantemir
vremea
La
păhar,..
un
şi
arcul.
Putna
a
mânăstire
<Lăsat-au Ştetan-Vodă la
vrând să jăcuească co ar găsi în mânăstire. Deci
Vodă, tiind răscoală, au venit nişte Cazaci cu Leşi,
; deci au zis călugărilor să dee turnul... dară
jăcucască
să
fiind un turn cu bună tărie nu "puteau
cu 1eşi îndată au aprins mânăstirea ; iară călugării
călugării nu vroiau să deo tumul. Jară acei Cazaci
turn co au fost a boieri şi a neguţitori, iară a mâîndată au dat turnul... Atunci au jăcuit tot din
Ştefan-Vodă.- Iară păbarul au fost până la a treia
năistirii nu au luat nimică, fără numai arcul lui
un egumen pre anume Misail Chisăliţă şi vrând
tum
din
l
scoținduşi
Racoviţă
l
lui-Mihai
a
- domnie
mult s'au îmbătat şi fiind beţi au stricat un
bând
şi
păbar
acel
cu
masă
la
băut
să se fălească au
observe însă: cum a schimbat Bolintineanu
so
Să
—
acela.
ca
minuno
de
şi
lucru scump, domnesc
nici o poezie, pe când la poetul modern
fătă
anecdotă
simplă
o
este
datelo din cronicar: la acesta
publicată în «Legende noi» 1862.
aflăm
O
—
poetică.
- faptele se prefac şi li se dă o înfăţişare

Intro

mânăstire din trecut rămasă,

N

In domneasca sală se întinde masă.

|

Misail prezidă, ăst banchet voios
Şi în timpul: mesei zice dureros:

— «Ştefan după moarte lăsă moștenire
Arcul său şi cupa Paştă mânăstire.
Cu Cantimireștii, Leşii au venit
Şi, prădând locașul, arcul au răpit ;

Insă nu răpiră cupa minunată !

Ea, trăeşte încă; de mirare!... iată!

“EL arată cupa... toţi sau minunat.
Ea eră săpată dintrun

.

matostat. :

|
|

Servii varsă ?ntvînsa dulce tămâioasă.
Fie cine ?'nchină pentru o frumoasă.
Câne

la cel din urmă

Misail ia cupa Şastfel

rândul

a venit,

a vorbit: .

— «Unde este timpul cel de vitejie?

Timpul de mari fapte, vai! no să mai vie?
“A căzut Moldova, căci orice Români

Se roşescla gândul de-a mai

fi stăpâni.

“Ei îmbracă manta de înţelepciune;

Dar ca, să-şi ascunză trista, slăbiciune.
Dar înţelepciunea făra cuteză

E ca cutezarea făra cuget.

|

Pa

814

" Când vedem
„Ne-aducem

sfioasă patria română,
aminte

vorba

cea. bătrână:

Cel ce-i mai aproape de mormântul
La, ideia morții

tremură mai

său,

rău!

Ştefan nu mai este... însă o sii vie
Alţi

Ștefani

cu viaţă

şi. cu bărbăţie.

Dacă, timpul dastăzi ne apasă greu,
Viitorul. este al lui. Dumnezeu.
pi

i

Insă, pâm să; vie lanţul să ne rupă,
Nu

va mai bea nimeni din această cupă.

Când. un suflet mare

se va-arătă,

Hârburile cupei le va adună».

S

Zice, aruncă, cupa, și O sparge ?n' trei...
Nimeni n'a
,
strâns încă hârburile ei!

Mp.
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_ Autograt al lui Bolintineanu
(anuseria din
«
colecţia Academiei Române)

SR

1

|

SAN

MARINA

Macedonean de fel şt
Intro cătătoriile ce a făcut Bolintineanu a fost și aceea prin Macedonia.
şi a aflat în viaţa şi obiceiurile
<], a căutat să se apropie de sufletul fraţilor săi din ţinuturile acelea
sub titlul de «Macedonele» şi
lor multe subiecte do inspiraţie, Poeziile sale de acest fel s'au adunat
Sau publicat mai întâiu în ediţia din 1865.
Firşeroţi, cari due o vicată
E vorba aci de vicaţa unora din “Românii Macedoneni, aşă numiții
'se urcă pe munţi.
- Aproape nomadă ; iarna merg spre”câmpie cu turmelo lor, iar vara

“Pluerele și cavale

San Marina astiiză are
Sărbătoare de păstori

„O. serbare |
fo

De, plecare

|

|

La Vardar 1) ce curin mare
Alergând pe .pat de flori.
Se

întinde

masă

dalbă

„Pe un plaiu, lângă Cătun, .
Cu

Cu smântână
Dela stână,
faguri de miere. albă,

„Şi cu vin:dela -Zeitun 2
Dintr'o mână ? n altă mână
Cupa pregiurată "n flori
Trece -plină,;
Beau, închină

Pentru ţera lor română,
„ Pentru turme și păstori.
Cei bătrâni cu albe plete
Cei

dintâi la masă

"nchin!

Hora pasi 5)
Lângă

masă

„De flăcăi şi june fete
Cu păr negru cu alb 'sân.

Sună, vesele cântări; .
Lângi mese .
___ Cete “dese.
De copii. se joc pe vale, Ca ?ntrun vis de desfătări.Preoţi binecuvinteazit
ȘI

atunci

toți s'au' mișcat .

' De plecare

„Către mare;
Turmele

înaintează,

Toţi 'cu totul le-au urmat.
Caii poartă în „spinare
Corturi,

paturi, așternut, -

“Foată casa,:

Toată masa o o
Şi veşminte de *'mbiăcare
Tot

ce'au,

tot ce-au

2

avut.

- Mumele. în glugi pe spate
Poartă, prunci cu păr bălaiu
“Sau mioare
Lâncezioare,.,*)
“Clopotele legtinate
Sună

depărtat pe plaiu.

1) Fluviul Vardar se varsă în golful Salonie.
2) Localitate vestită prin vinurile sale.
2) Pasă: trece; formă verbalii ce se întâlneşte des la Alecsandri. şi.la Bolintineanu.

Azi

e aproape

dispărută.

4) Slăbite, abia născute.
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Seara vine și păstorii /
La pârâu toţi se oprest,
i fac focuri

Turma beagă 1), câinii latră,
Caii nechiază
ușor;

„Mai departe,
La o parte,
„Sub o măgură de piatră,
Cântă ?n 'fluer un păstor.
Și pe cale mic și mare
Stă; mai

cată. către

Și fac jocuri

Pân'ce

/

visele-aurorii ;

Peste ceana *) lor plutesc.
" Astfel trece scurta viață

sat

Cu plăcere
Și durere .
Şi-i trimete fiecare
Incun. dulce sărutat.

De străin: neatârnaţi;
“Ca cocorii
Şi ca norii

Când pe. câmpuri de verdeaţi
Când pe munţii cei înalți.
,

2) Behăeşte.
.
N
2 Formă particulară a lui
Bolintineanu,

+

în loe de: geană.

ROGALNIOBANU

MAIL

Să

„ 1817—1801

e

.

părintească şi întrun pensionat .
Născut la 1817, învață mai întâiu în casa
Mihail Stnrdza, la Lun€orului
francez din Iaşi. In 1834 plecă, cu fiii Domnit
e. Fiind încă la studii,
serioas
studii
fică
unde
„ville (Franta) și apoi la Berlin,
ura română întro revistă permană și
serise un articol despre Limba și literat
Țigani și Istoria Valahiei, Moldouă lucrări istorice în limba franceză : despre
se întoarse în ţară, iar în 1840
1838
In
.
Dunăre
dozei şi a Valahilar. de “peste
Roîntemeiă revista Dacia Literară şi Arhiva
istorie
de
or
profes
numit
fu
1843
In
“mânească.
său
la Academia Mihăileană şi deschise cursul
În
.
clasică
rămas
a
prin acea cuvântare care
Ghica,
Ioan
cu
nă,
împreu
scoase
nceecaş vreme

-X.

Alecsandri şi

Costache

Negruzzi

revista

ă tiPropăşirea, care, ştergându-i-se de censur
știinfoaie
de
numele
cu
numai
tlul, a rămas

ţifică și Literară.
„La

parte

la

!

-

'

mișcarea din 1848, năbuşită

o

|

de Mihail Sturdza.

După 'aceca se ocupă de literatură : în 1852
istoapar cronicele Moldovei ; în 1854, » AlbumiaRomân
la
rează
colabo
1855
în
pico-literar;

literară ; dăr îndată întră cu putere în mişcarea
politică, redactând Steaua Dunării (1855-1859).

Kogălniceanu Ia 18 ani

(Portret publicat în broşura
«Unirea» 19009)
IE
:

In

-

propaganda

pentru

unirea: ţărilor,

el

joacă rol de căpetenie, ca jurnalist şi ca deputat în divanul âd-hoc. Prin stăruinţele lui par- .
”
tida naţională dobândeşte casarea primelor alegeri

nouă și partizan al unirii. Lucră
şi adunarea unui nou divan, trimis de o alegere
i
apoi pentru unirea definitivă a țărilor sub Cuza.
de două
numele
legă
își
u
inistr
In vremea acestui Domnitor, el ca prim-m
or.
ţăranil
ea
i.
ietărir
eşt
împropr
tir
şi
iis
mân
r
mari acte: secularizarea averilo

ale ale vicţi
Sub domnia principelui Carol, luă parte la toate actele princip

cursului de istorie,

Iaşi,

1843; reproducere în Biblioteca

populară Socec

şi în
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noastre

politice; i lar

momentul

cel

mai

însemnat. din „aceastii

parte

|a activităţi

„Sale este în vremea răsboiului din 1877—78 și. în vremea Congresului
dn
"Berlin. Era atunci ministru de externe şi fu trimis ca "delegat al României
împreună” cu Ion C. Brătianu. Amândoi” se Prezentari și
susţinură drep rile
statului nostru în fața congresului. A
Membru al Academiei din 1868, Kogălniceanu se ocupă
cu studiul istoriei
"de câte ori. trebile ţării îi dădeau răgaz şi, cu câteva: luni
înainte de a muri,
citi cu ocazia jubileului Academiei o interesanti lucrare
despre liberarca Țiganilor, împroprietărirea țăranilor și alte chestii la a căror
rezolvare cântribnise ca
om politie, BMuri în 1891,
.

A

a

”

*

De

„Kogălniceanu a dat tea mai mare
„dotuş și în mişcarea literară. el a avut
—

în

anumite

semnat.

-

momente
.

—

un

rol

a

;

parte a vieţii

în-

i.

ă

lui Politicci și oratorii;
„e

Să. notăm că, încii de tânăr, a atras
atenţia

lumii

Ştiinţifice

streine

asupra

poporului nostru, asupra limbii românești

și asupra
a

puţinelor' produceri

ce

ieșise

la iveală în literatura română. Intors în
- țară, toată vremea dintre 1838 și 1856
el și-a dat-o mai malt literaturii. Autor

a câtorva nuvele și a câtorva piese de
"teatru, localizate. sau traduse, cl afost,
mai ales istorie și eritie literar. Critica
„lui urmăriă desvoltarea *producțiunilor

“românești

în

spirit

remânesc,

prin

înlă-

turarea traducerilor şi imitaţiunilor, după
streini. El a fost, cu Alecsandri şi
cu
Const. Negruzzi, un factor de căpetenie
-"
în activitatea culturală din epoca 1838—
1848. Pentru istoriografia noastră el
e
Şi mai însemnat, fiindeă a cerut
chiar
la deschiderea cursului său o metodă
cât
mai

serioasă, arătând

exageraţiunile sto-

ă
,

a

Kogălniceanu

în. 1877 i
ricilor “ardeleni. Publicarea Letopiseţelor
şi documentelor din Arhiva» a însemnat
un pas mare în desroltrea corcetărilor istorice,
Lista principalelor Iuerări în legăt
ură cu literatura și istoria ale
lui IXogăl„Diceanu

:

.

1. Istorie literară:' Romtinische
oder “Wallachische Sprache und
Litteratu r
" Berlin, 1827. Traducere român
ă, Bucureşti, 1895,
2. Istorie : Esquisse sur histoire,
les moeurs et la langue des Gigai
ns, Berlin,
"1837; Traducere germană,. 1810;
'Traducere română, Iași, 1900.
— Histoire de
la Valachie,

de la Moldavie et des Valaques Trans
danubiens, Berlin, 1837; Idem,
român

Berlin, 1854. — Arhiva

ească,

Iaşi,

1841. — Cuvânt

pentru

deschiderea
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,

Biblioteca pentru toţi. — Letopiseţele Ţării Moldovei, Iaşi, 3 volume: I, 1852,
II, 1845, III. 1816; Ediţia 2-a, Bucureşti3. volume: I-II 1872,-311 1874.
3. Reviste şi ziare: Alianţa românească, laşi, 1840. — Dacia literară, Iași,
1840. — Propăşirea, foaie artistică şi literară, Iaşi, 1844, — Album . istorie și

!

literar, Iași, 1854. — Steaua Dunării, Iaşi, 1855—1859.
4. Teatru:

y

Iaşi, 1840.

Două

femei

:

unui

împotriva

Si

.

1840. —

bărbat, aşi,

Orbul

fericit,

5. Literare: Duzii pierdute, Un întâiu amor, Iaşi, 1841; Idem Socec; Idem
:
i
|
IN
Biblioteca pentru toţi.
Academie,
la
recepţie
de
său
discursul
în
Iată cum caracterizează _d, Xenopol,

"figura

acestui

mare

bărbat:

Di

AIE

-

«In decursul întiegei sale vieţi, Kogălniceanu a urmărit o singură ideie:
“înălțarea neamului său. In slujba acestui patriotism neînduplecat, el puse o putere de cugetare, o bogăţie de mijloace şi o încordare a voinței, cum rar numai
se pol întâlni îmbinate în. acecaş fiinţă. In. puterea aceștor însuşiri s'a putut el
înălță așa de sus în “sânul unci generaţiuni, pentru care iubirea de ţară,şi jertfirea spre binele obştese erau hrana obişnuită a snfletului. A. fost un stâlp al
țării, întruparea cca mai minunată şi mai caracteristică a minţii româneşti, eris-

“talizată în geniala lui naturii. Vesel și” glumeţ, bun și chiar blajin în relaţiunile

sale private, la treabă deveniă aspru și serios, stăruitor și energic. Știă să facă
deosebire între omul e -aparțincă lui și omul ce apartinea țării. Inzestrat cu o
mare bogăţie de idei, totdeauna alimentată prin un studiu ncîncetat, el posedă

talentul minunat de a se cobor
realităţii,

precum

și de a închegi

ușurință

eu
în

din

idei bogata

sfera

cugetării

către

lumea

varietate a faptelor. De.accea ”

fu el tot atât de mare legislator pe cât și orator neîntrecut. Dosfătarea. lui da
munca obositoare a carierei politice'o găsiă în sfera frumosului, în cctirea auto-

rilor mari și în contemplarea creaţiunilor artei. In concepțiune, adevirul ; în gust,
frumosul:în fapte, binele; iată în, rezumat viaţa lui Mihail Kogălniceanu,

<A murit, căci a trebuit să plătească birul neînduplecat al naturii ; a lăsat
„însă după el o mare dungi de lumină, și generaţiile viitoare vor întâlni pretumarea
tindenea numele său alipit de tot ce s'a 'făptuit mare și însemnat, în
!
e
însemnata epocă a regenerării noastre.
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Autograt al lui Kogălniceanu
Ă
(Inceputul proclamaţiunii Domnit
orului din 1564, redactată şi
scrisă de Kogălniceanu.
„Colecţia de documente privito
are la lavitura de stat publica
tă de Y. M. Kogălniceanu).
N

Ă

921
LITERATURĂ

IN PRINCIPATE

INTRE

1530 — 18410

.
In anul 1845 Kogălniceanu publică într'un volum poeziile lui Vrisoverphi.
In prefață ce precede colecţiunea cl povesteşte vizţa acestui tânăr poet şi îi apreciază = exage— activitatea literară. Din această prefaţă se reproduce mai jos partea care caracterizează
rându-i
:starea literaturii din principate între 1830—185140. .

|

Literatura, în Moldova pe atuncea deabia începuse a renviă;

'

„dar slabă, neînsemnată şi alcătuită numai din proaste traducţii
.
sauțimitaţii, și mai xele însă încă, de originuluri străine;
““poeda eră mai mult în formă. în cuvihte decât în idei. Mi- |

tologia părăjinită, afectaţia și conţetele!) italieneşti eră: de
modă; la fieşeare rând a compunerilor din vremea aceea nu

găsești decât muze și iar muze, Apolon,. Orfeos, Belona, când
Mars, bând Axis, Aheron, Dafnis, Tirsis, şi toţi zeii din O- limp și 'Tartar. "Toate acele compuneri eră ode imitate, versuri anicreontice, imne, fabule. și mai ales sonete, felul de:
oezie fatorit a Orfeilor care ne usurziau urechile pe atunci.?)
Românească, poezia avea mai mulță nervă5) şi înÎn "Ţara

cepuse a-te îndreptă după glasul naţional ; multe „bucăţi de
0 adevăratii, poezie se şi publicaseră.de Văcărești, Eliad, Câr-

ale lui Alexandrescu ieşiseră, de
vestiă Românilor un marn poet.

lova ; cele îhtâiu încercări
asemeni de Sub tipar și

"Dar, din nenorocire, scrierile lor sau nu pătrunseseră încă în
"Moldavia, sau eră, cunoscute numai de un mic număr de ci- .

titori ; Milcovul este o stavilă destul de mare, care încă as" “tăzi opreşte sau. cel puţin întârzie sloboda trecere a rodurilor

" „duhului din o ţară în alta. Publicul nostra dar nu cunoaște
decât pe autorii moldoneni,

cari din pricină medioerităţii lor,

lasă pe cetitor rece, căci nu aveă nimica cu ce să-l intereseze, N

7

:) Concetii,

mai

fel de exprimare

manicrată

mult din vorbe decât din idei.

2) Aluzie

3) Nerv.

:

la literatura ce făceă cu

în care autorul vrea să scoată efecte

deosebire

|

|

|

Asachi

în Albina

românească

,

21

322.

UNIREA, PRINCIPATELOR.
So ştie că divanurile adhoe crau convocate. în urma hotărirei Congresului din Paris,
ca
pronunţe asupra chestiunii unirii ţărilor și altor chestiuni constituţionale, Se ştie asemenea
căadu-nările ambelor ţări au votat unirea. In adunarea moldovenească au fost două voturi
contra: a! episcopului Nectarie Ilermeziu şi al lui Alecu Balş. După ce Balş a citit propunerea
sa în ziia de?
Octomvrie 1837, Adunarea a decis că”n'o poate luă în consideraţie, de vreme
co e semnat;
numai
de 2 membri. Cu toate acestea Kogiilniceanu a socotit că e nevoie să se spună
câteva cuvinte şi rosti”
discursul ce urmează, care e o pledoare entuziastă pentru unire. După această
cuvântare, unire
s'a
primit cu SL voturi fiind contra 2, Ă
MR
ă
,
|

Mulţămese „Adunării,

„Adunarea,

sau mai

bine zicând să:sc

feliciteze.

de! dovada de nepărtinire ce au dat astăzi, învoind

onorabilului. deputat

de Putna

și Prea. sfințitului

locotenent;

de Roman de a-și exprimă opiniile liber şi neîmpiedicat, cu
„toate „că pentru propuneri și amendamente art. 60 din repu-lament cere 'ca, spre a- fi ele primite! la cetire, trebue :să fie:
ele sprijinite

cel puţin

de cinci

membri.

Propunerea onorabilului deputat de- Putna .însă în toată.
- Adunarea nau găsit decât un singur sprijinitor, şi adunarea
totuș au învoit cetirea acestei propuneri și înscrierea ei în.
protocolul zilei.
E
a
“Mulţămesc, și felicitez adunarea. Noi astăzi am dat dovadă.
„Că. suntem demni de libertatea ce Europa ne-au ;recunoscut,.

de a ne rosti dorinţele ei treluinţele. :
pi
|
In toată această adunare, însufleţită de o singură simţire,.

„de o singură dorinţă, asigurarea naţionalităţi noastre, două singure glasuri sau găsit” cari voese. a:merge în! contra voinţei!
naţiei, contra 'voinţei: lui Dumnezeu, cerând păstrarea, statului.
quo,

care-i

și prin urmare

formează

trista

a nămolului

de nenorociri şi de

istorie, și. cu toate acestea:

abuzuri,.

adunarea,.

puind deoparte restricţiile regulamentului său, au învoit
ca.
aștăzi. toată opinia, fie cât de anti-naţională, cât de singuratică,.

să se exprime

liber şi neîmpedicată

în faţa
- ţării, care o

va.
„ deseuviință, în' fața. Europei, care o va judecă.
E
„
Libertate pentru opinii, respect pentru persoane:
aceasta
este linia de purtare

insufle totdeauna.

î

care „ne insuflă astăzi, care trebue să ne-

a

După ce însă, am ascultat opinia
Roman

şi a. deputatului de

Putna,

DD.

Locotenentului de-

să-mi

fie iertat acuma de-

a-l întâmpină. Şi întâiu încep en părintele de
Roman. Prea,
sfinția sa au rostit o curioasă teorie, adică
că este învoit a.

„N

ave între patru ochi o opinie și. în publice o altă opinie.
Intre alte cuvinte, alt om sunt, alte lucrez în patru. ochi şi

alt -om sunt și alte lucrez în public; că în patru ochi amo

La
“iscălitură și în publice am-o altă iscălitură.
-Deorie curioasă, deseuviințată de morală în. gura unui om,
„descuviinţată de. religie mai ales în .gura unui preot: Socot

singur va recunoaete ușurătatea

„că, părintele de Roman

presiei, sub care
Vin acum la
D-luiîn loc să
"titlu care-ne dă

Mare avere,
m
:

sa.că proprietar - de -80.000. fălci de : pământ.
frumbasă avere; nimenea din noinu 0 are.
“Insă este

d-lui
numește

ex-

au. voit a ascunde apostazia sa politică.
D. marele logofăt! şi cavaler Alecu Balș.
vie a ne vorbi ca deputat al țării, singurul
drept de a vorbi aicea, ne-au rostit opinia

cinevă .cate

o

are

înzecit

mai

mare

de cât.a

deputatul de Putna:. Acesta este unu oare cine, care se
ţară,

acea

ţară.care

o reprezintează această adunare.

D. deputat ne zice că are 80.000 fălci. Bi bine, noi Adu800.000 de fălci, căci
parea, avem. mai mult de cât chiar Poe
N

înfățișăm ara,
"D. depuţat ne.zice că țarade abiă a ieşit din 'agonia relelor
trecutului, şi apoi ca singură tămăduire cere urmarea, lor, adică
7

.

pistrarea statului quo, numai piistrarea privilegiilor şi imuni-

“tăților și a tuturor consecvenţiilor care aduc după

sine privi-

însă ştie: singur: cum legiul nesprijinit de putere; dumnealui.
se piizese în ţară privilegiile particulare; avem dinaintea noastră
e
a
ID
soarta. privilegiaţilor.
Un

rău pierde jumitate din puterea, sa, când îi cunoaștem

“origina. Răul “ţării noastre -ni-l spune istoria, ni-l .spun -suferințele poporului. “Fiecare pagină. din analele noastre să o |
stoarceu şi va curge sânge şi lacrămi.: Răul țării noastre ni-l
spune glasul poporului prin un proverb: < Schimbarea domnilor,
“bucuria nebunilor!» Onorabilul deputatde Putna, singur în
această adunare, singur în, ţara care saltă de entuziasm; a
cărei inimă bate ca a unui om pentru drepturi, pentru naţionalitate, pentru: unire, „care. numai ea ne poate asigură, și drepturile şi naționalitatea, singur. vine și ne zice că. nu voește să .

.

“fim alta decât aceea ce am fost; adică căleaţi în picioare de
în slăbiciune, atacați de gangrena
toate neamurile, îngenunchiaţi
o

„corupției, înglodaţi în gunoiul abuzurilor.
,
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Insă aceasta nu va fi. Timpul au sosit ca vechea proorocis 4
a eroului patriei noastre să se împlinească.
|
Sunt acum trecuți 350 ani de. când Ștefan-cel- Mare /pe:
patul morţii și văzând .norii ce ameninţă existenţa ţării noastre,

j

chemă pe mitropolitul, pe consilierii săi, şi pe fiul. situ Bogdan
şi-i îndemnă

singur

el, care de

40

ani

ținuse sabia

în mână

tare și neînvinsă, îi îndeamnă ca să încheie o capitulaţie cu
Inalta Poartă, capitulaţie onorabilă și închizășluitoare fiinţei
noastre! ca nație, ca stat.
!
|
„_
«ar dacă duşmanul vostru var prescrie condiţii rușiniițoare,
«sfârși el, atunci: mai bine muriţi prin sabia lui, decât să fiţi
»privitori impilării și ticăloșiei ţării voastre. Dumnezeul părin»ților voştri însă se va îndură de lacrimile slugilor sale, și
«va senlă dintre voi pe cineva, carele va așeză, iarăș pe ur-

„

<mașii voștri în libertatea și puterea, de- mai înainte».
Prorocia acum se împlinește. Uitaţi-vă acei ce nu 'voiţi a.

„crede,la spiritul naţional, care astăzi insuflă cinci milioane
„de Români, și spuneţi dacă acest mare cineva, dacă ţara, întreagă nu este sculată, și nu este vrednică dea
fi iar.0 nație.
Drepturile noastre eră călcate, naționalitatea eră, ca, și. îngropată;

când din mijlocul furtunilor, răsboaielor,se ridică curcubeul
păcii, când” noul Lazăr, poporul românesc, adormit de trei

secoli întrun somn tot atât de adânc ca și? moartea, noul
mântuitor,. "ratatul de Paris, vine și-i zice «scoală-te ŞI
vin
după mine> și Lazăr, și poporul românesc se scoală, își aruncă
giulgiurile după dânsul şi se arată, “nație tânără, plină de
viaţă.

și plină de viitor.
“Şi

tocmai

în

acest

minut,

|

oameni

ai

trecutului,

veniţi

să.

ne faceţi lauda trecutului, veniţi ȘI vă, încercaţi să puneţi
o.
slabă stavilă căii unei nații; vă refuzaţi de a crede în
predicția

eroului 'și sfântului nostru!

Protestaţi încontra Unirei. O cred.

„Unirea este pentru țari şi D-voastră.nu voiţi nici ţară,
nici naţie.. Fraţilor, onorabilul meu amie “Hurmuzachi v'au
desvoltat.

„toate consideraţiile care ne face o lege câ 'să, cerem

Și -respec-.

„area. drepturilor seculare ale Principatelor, și
Unirea şi Prinţul
străin și toate celelalte dorinţi, cuprinse în
propunerea mea..
„Trebue să le repet și eu acele zise şi rezise?
Nu le simte: |
„toată inima,

nu le judecă toată mintea? Nu
" destul legea fiecărui popor ce voește
a fi?
y
i

ne-o spune în-.

.

a

a

828

pot opri de-a vă arătă și simţirile poporului”

Insă nu mă

acel

a, ceti, nici. a -serie,

acel ce nu ştie

care

ea oameni

ai

naturii, nu știe a spune decât ceeace simţește. Să fim stăpâni
tatsă unim
' pontaș,
în ţara noastră, ziceă, un - onorabil depu
unui loc
împrejurul
ca
tragem
să
Moldova eu Muntenia,
închis,
fie
să
numai
locul
sterp,un gard mare şi sdravăn;
semănat,
fi
a
"şi în curând, fărăa fi chiar arat, fără chiar

vor veni vânturile, vor veni piisările cerului şi vor aduce să-

mânţă și de flori și de copaci; în curând ici, colo va răsări:
câte o floare, ici, colo câte un copăcel; copacii vor crește ȘI
la umbră sub copaci vom mirosi florile, și vom aveă o livadă. .
mare și frumoasă; în ecpaci vor cântă, păsările și la umbră.

se vor înveseli oamenii, binecuvântând pre Dumnezeu' și pre:
Impăraţi.—Iată, Domnilor de Roman și de Putna, cum sătenii, cum

noi, cum

tot ce simte

popobul, cum

şi voeşte un.

viitor pentru. copiii săi, pentru naţia sa, înţelege Unirea.
Inima poporului nu se înșeală 'nici odată. Să ascultăm, fraţilor, inima

nostru; să ascultăm glasul

poporului

şi interesul. .

naţiei noastre, care ne strigi neîncetat: Unire și Unire!
Să gândim că astăzi este ziua cea mai mare din veacul
nu

nostru, că astăzi

,
noastre,
Cât pentru

numai

serien,

că

dar facem istoria, ţării

N
Cu
i
împlinim.
să-i
Putna,
de
propunerea, D. deputat

a

până la sfărșit cerevile sale: să. se puie la acte.

OPERA

GEXERAȚIUNII

DELĂ

1848.

1872, Kogălniceanu pune în fruntea primului.
Tipărind a doua ediţiune a Letopiseţilor în anul
urmează. Aci cl îşi propuno să arate care a fost
volum 0 prefaţă, din caro s'au extras pasagiile ce
parte şi, cl. Cu acest prilej, el înfăţişează întrun.
rolul generaţiei româneşti dela 1818, din care fiicea

nostru. Deşi
tablou fazele principale, momentele cele de frunte ale trecutului
declamatorii,

în total esto scris cu multă căldură

şi cu mult simţ istoric.

In: istoria popoarelor: lumii
de toată mirarea

este

soarta

are pe alocurea fraze:
e

moderne, cu deosebire. demnă.
naţiunii

române!

Din

început.

înconjurată de- puternici vecini, în luptă seculară cu ei, su- pusă apoi şi sfâșiată în mai multe trunchiuri, nu. odată eu
a fost pe

marginea

prăpăstiei,

nu

odată

existenţaşi chiar"

numele său au fost în ajunul de a fi şterse din cartea ome=
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„mirii; și, fapt curios,
“când fiii ei cei mai

tocmai în acele momente „de. durere, :
energiei, cei mai plini de credință în

vitalitatea gintei române desperau, tocmai atunci Provedinţa
“luă “de mână pe națiunea. noastră, ca pe fiica iubită între
fiicele cele mai iubite, o scoteă din toate pericolele și o realţă
mai

tânără

şi mai

sdravănă, decât fusese înaintea. orei pivirei !

Navem dar drept, noi, Românii, de a susține că la gurile
„Dunării de jos, 'nouă ni sa, dat o misiune de impliniti 3.
Se apropie .200 de ani de când— în mijlocul. resbelelor
exterioare și civile, în mijlocula tot felul de tiranii
din
lăuntru,

sub

cari

NI _

apoi

şi-a pierdut

şi

viaţa

—

Miron

| : E

| - E
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"Titlul primei ediţiuni a Lctopiseţi
lor lui Kogălniceanu,

Costin,

”
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“în 1677,

cuvinte:

scriind Letopiseţul

Moldovei, zicea aceste, dureroase:

«Ce sosiră - asupra noastră

aceste cumplite

vremi

de acum, de nu stăm de scrisoare, ci de griji şi suspinuri;
“și la acest fel de scrisoare gând slobod şi fără valuri tre-—
iar noi piivim cumplite vremi şi cumpănă. mare
buește;
3
pământului nostru și nouă!» Cincizeci de ani mai târziu, situaţiunea devenise mai rea;
și: bietul. Ion Niculeca, aproape de a-și: închide ochii, după
„o.lungă viață plină de furtuni. strigă în: marea sa durere :

«O! Oh! Oh! Săracă fară a Joldovei.! Ce soartă de
viață ţi-au căzut! Cum au mai rămas om lrăitor în tine,
de mare mirare este, cu atâtea spurcăciuni de obiceiuri
ce se trag până astăzi în tine, - Iloldovo !»
Când: asemenea accente dureroase ieşiau din. piepturile bă-

trânilor noştri

cronicari, fiecare din ei om “de stat însemnat

al timpului său—einu numai arătau

durerile tristului secol

“ în care trăiau, dar prevedeau și prevestiau viitoarele nenorociri ale ţării: tăiarea sau isgonirea ultimilor: Domni români,
„secolul de fier şi de tină al fanurioţilor, prefacerea orașelor
dunărene în cetăţi turcești, . cedarea pe un timp a banatului

pierderea până azi a Bucovinei și a Basarabiei, în
mult decât iminenta ştergere a ţărilor române de
ae
a?
m
Europei!
te curstrăluceş
potop
toate -acestea, după grozavul

Craiovei,
fine mai”
p6 harta
Si cu

cubeul reînseninării orizontului. românesc!

Marea revoluţiune

franceză, zice popoarelor, ca şi Christ 'lui Lizăr:
Numele

lui Napoleon, ca în

Sculaţi-vă !

toată lumea, străbate şi la Du-.

nărea de jos! Simţimântul „național renaşte, Tudor Vladimi--.
rescu

revindecă

drepturile nu numai

ale țării, darşi ale elaslor

desmoştenite.. El ia arma nu numai în contra fanarioţilor,
a-:
dar şi contra, boierilor sau a despuistorilor norodului, spre

“întrebuință

propriile sale. cuvinte. -Revoluţiunea sa naţională

și tot odată socială, este sâmburele nu numai: al revoluţiunii
din'184$, dar. şi al actului de 'emancipaţiune din 1864.

Fanarioţii

s6 izgonese

din domnia Moldovei și a Țirii Ro-

mânești. Pe urmă naște: resbelul între Rusia și 'Turcia din 1898—1899. Pacea dela Adrianopole se încheie. Autonomia.
Principatelor se constinţește prin acest tractat întrun chip

pozitiv. Domniile române viagere Și alese, după data străbună,

328
+50 reînființează. Un guvern întemeiat pe anume legi şi așe=
:zăminte, supus controlului Adunărilor obşteşti, înlocueşte ocâr:muirea desfrânată și distrucirice a despoților streini; și ginta

Română. nu piere! e
Dar, nouă nenorociri vin să apese vechile colonii ale lui
"Traian. Protectoratul rusesc degenerează în Proconsulat. Domnii

mu sunt decât nişte locotenenţi ai consulilor "Țarului. "Tot
:simţimântul de naţionalitate şi libertate este interzis și înăbuşit.
Revoluţiunea franceză din 1848 își află riisunetul — ca în

„ “toată Buropa—în Iași:şi Bucureşti! Insă mişcarea este curând reprimată. Ocupațiunea tureco-ruseasci vine în ajutorul
'veacțiunii din năuntru. Autonomia (țării redevine
„cuvânt; garanţiile naţionale şi constituţionale ale
de Adrianopole se înlocuese cu hidoasa, convenţiune
Liman, care este negaţiunea a toată independenţa, a

un simplu
tractatului
dela Balta,
toată liber-

“tatea și legalitatea dinăuntru! Domnii nu se mai aleg de țară; ei
:5e numesc în Constantinopoli, sau, mai bine zicând, în Petersburg.
_ Când prezentul eră, atât de negru, iată şi viitorul ce în

1852 ne aşteptă. Principatele

«de către Rusia
„Sub

pretextul

- -doxi aveau
ortodox,

ca
de

zălog

a se ocroti
pradă

.

cheia -Bfântului

Grebii

a-și vedea, țara

și dată

erau în ajunul. de a fi luate

pentru

ortodoxi,

ocupată

tuturor! relelor
.

de

Mormânt!

Românii

armiile

orto-

împăratului

resbelului!

.

“Ei bine, toemai atunci, când națiunea
„speranţă, Franţa, Anglia şi Italia rădicau
Adina:
:

-.

.

.

.

renunţă chiar la
mănușace Rusia

E
aruncase lumii. civilizate. Resbelul Crimee
i naşte! Drapeleleg,s**MA
„puterilor aliate fâlfâe pe zidurile sfărâmate ale Sebas
topolei.

„In acelaș timp, o mână de Români se fac peleri
nii şi apos“tolii naţionalităţ
lor.i.Fi străbat în oficiurile presei și. în
cabinetele diplomaților; glasul lor ajunge până:
la tronurile

Monarhilor, arbitrii lumii! Energia și elocvenţa
lor devine
stăpână opiniei publice și România este copilu
l de predileciune al Europei, precum fusese Elada în
1821—1828!

Pacea dela Paris se: încheie în 18/30

-- Mânii sunt

Organizațiuni

European

chemaţi

Martie 1856. Ro-

de a, se rosti însişi ei în privința viitoarei

a patriei lor; şi

vin “în București

înadinși-trimișii Areopagului

şi în Iaşi, spre

a asculti glasul
ȘI dorinţele unei. naţiuni deșteptată
din mormânt!
|
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Vântul libertăţii împrăștie

norii negri de pe orizontul Du--

nării de jos. Ce mare, ce frumoasă epocă începe atunci! După.
secoli'de despotism și de înjosire naţională și socială, toateclasele poporului Român se întrunescîn Adunările-mume din
1851! Prăţia românească renaşte! Pe aceleași bănci şi pen-:
tru acelaş scop: formarea statului român, se întrunesc întrostrângiătură de mână Domni, boieri și săteni. Atunci n'am
mai

a serie

avul

istorie,

A

istorie!

am făcut
*

Dela

1859. până

singur domn

la 1864,

n'am

ce

făcut?

Alegerea

unui

pentrn ambele principate, și, în curând ca con-.

secință, Unirea ţărilor plină și întreagă, secularizarea averilor”
mânăstirilor închinate și neînchinate ; oborirea clacei (boerescul),.
împroprietărirea ţăranilor. Marea chestiune: socială, care pretutindeni

a costat

sacrificii materiale

colosale, ruina de clase-

întregi și şiroaiede sânge, în România se desleagă fără o
de sânge, fără ruina nimănui. - Și apoi, egala îndripicătură
_tuire a tuturor claselor societăţii române ; instrucţiunea. publică
generală, gratuită, și obligatoare; înarmarea întregei naţiuni,
ca principiu, în fapt o armată numeroasă şi. bine organizată.

cum Dunărea de jos nu _viizuse o asemenea din timpurile lui.
Ştefan şi Mihaiu! Şi câte alte reforme, adevărat liberale!.

Uniticarea
pedepsei de
de comerţ
agricultură

codurilor cu maritagiul civil, cu juriul, cu oborirea,
; legea
ă comunală; camerele moart6; legea judeţean
şi de agricultură; concursurile și expoziţiunile de şi de industrie -naţională, sistemul metrie zecimal,

i

ete. etc.
Şi, mai
încât

din

presus

ea mărginiă

1864,

Europa

ruperea

de toate,
autonomia

convenţiunii delia

Paris,.

ţării; şi, ca preambul la, statutul

recunoscând

României

dreptul absolut de-

a-şi preface guvernul şi legile dinăuntru după trebuinţele și
interesele
- afară!

sale, fără cel-mai mic
Aaa

din
amestec și intervenţiune
,

Tată ce.a făcut generaţiunea dela 18:48—1864, generaţiune-

la care, să-mi fie permis,
mă numără şi eu.

mândrie,

nu fără oarișicare

i

de

a.

2

VASILE "ALBOSANDRI
1$19-41590 -

" Alecsandri se misc la Bacău si-și făcă primele studii într?o școală
franceză
-din Iași, unde cunosc pe viitorii lui prieteni, Kogălniceanu și Millo
; apoi fu :
i

:

.

trimis la Paris ca să învețe medicina;

”

dar cl se întoarse în țari pe la 1839

cu

simplul titlu

de

bacalaureat:

în

litere şi cu câtevă încercări poctice
în limba franceză, ... *
Pe atunci Kogălniceanu scoteă re„vista «Dacia literară». Aci publică A“ leesandri prima lucrare «Buchetiera
“din Florenţa», amintire dintr'o călătorie în Italia.

Fiind închisă revista
"pe mama

sa, Alexandri

și pierzând
trăeşte

câ-

tăvă vreme retras, căliitoreşte prin țară,

“unde adună poezii populare, pe cari
avcă să le dea la lumină mai târ-

ziu cu atât efect.
o
”
Numit la 1840, împreună cu Nogruzzi şi Wogălniecanu, director al
teatrului, . Alecsandri se hotări. să .

creeze genul dramatice în limba noastră, mai ales că inţelegcă cât de mare
importanţi are scena. pentru miscârea
politică, |
ea

La 1848 cl fu dintre tinerii cari
voiau schimbare cu orice preţ şi pe

,
-articole prin gazete

Î
3

Si reiiste,

în

cari Mihail Sturdza îi prinse şi-i închise sau îi exilă. Atunci plecă şi el
şi cutrcerii multe din capitalele Europci ca să-și facă cunoscută țara. In
convorbiri cu persoane politice, apără
cauza .

.

.

,

”
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principatelor şi întreţină interesul din ce în ce crescând pentru națiunea români.Intorcându-se în țară, scrise poezii și fundă revista «România literari», în
“care se publicară multe lueriiri de valoare.
Membru" în divanul ad-hoc, ministru de externe în timpul căimicămiei din
1858, îsi dete toate silinţele pe la cabinetele streine ca să îndeplinească dorin-țele Românilor. Venind la tron .Cuza, tot cl fu însărcinat să cutreere Europa.
ca să capete

recunoaşterea

nouci

stări

de

lucruri.

:

După 1666 se retrase din politica militantă, se ocupă numai de literatură și. |
“publică multe lucrări în - Conzorbiri literare, In această vreme serise Pastelu-.
rile sale.
.
Când veni riisboiul din 1577, Alecsandri regis) în sine toată vigoarea tine-:
reţii ca sii cânte acele fapte, dându-ne pe «Peneș Curcanul», «Baleanul și Car-patul», ș. a.; la concursul din Montpellier luă ca premiu o cupă, cu poezia.

«Ginta

latină», fiind

de atunci numit

<Bardul latinităţii»;

Serise

apoi piese:

«Despot-Vodă» şi «Fântâna Blanduziei». In fine, la 1887 se duse ca ministru.
plenipotenţiar la Paris, unde, după câţivâ ani, se bolnăvi si venind: în țară,
muri la Mircești, lângă 'frumoasa luncă, pe care a cântat-o cu atâta talent. :
N

a
20

*

.
„k

.

PR
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Activitatea literară a lui Alcesandri 6 foarte întinsă și foarte variată.
In traiul său pe la ţară, în călătoriile prin Ardeal şi Bucovina, adună poezii.
populare, pe cari le publică mai întâiu separat (1852—1853), apoi intrun volum
mare (1866). Le-a publicat cu oarecari modificări și ne spune că le-a «întoemit»,Aci stă defectul lui; dar are marele merit că a fost cel
d'întâiit care a atras:
atenţiunea

atât

în

tară cât

și în

străinătate

asupra

muzei

poporului. :

Mai înainte de a, le publică, cl s'a inspirat dintr'insele și a luat idei, simţiri,..
și, mai presus de toate, limba lor minunată, înțelegând că poeţii anteriori luase:
o cale greşită când cătitau inspiraţiunea în izvoare străine. Prima lui colceţiune.
se numeşte «Doine și lăcrămioare», la care putem adăopă ediţia de mai târziu
-<Mărgăritărele». Doinele cuprind poezii cu subiect şi cu ton popular. Vom cită.
«Sora şi Hoţul», <Andrii' Popa», '<Baba Cloanţa». Licriimioarele -sunt poezii lirice de caracter intim, mai toate erotice. Cunoscută este «Steluţa» (titlul în vo-um: «Dedicaţie»). Mărgăritărelele cuprind poezii de amor și poezii ocazionale... |
Cele mai frumoase sunt: «Sentinela romană» — «Deșteptarea României».
« Pastelurile» sunt cele mai desiivârşite creaţiuni ale lui Alecsandri. Ne înfățişează

natura

cu

toate

frumuseţile

ci, natura

pe furtună ca și pe senin. În natură cl caută
care.

Deseripţiile

nu

sunt

numai

veselă şi plăcută, iarna ca și vara,

viaţă.

deseripţii de. „peisage

nu
::

voeşte
omul

linişte,

are

un

neiniş-.

însemnat.

loe în aceste minunate tabele. Seencle sunt reale, dar sunt numai vesele. Așă.
eră firea lui, așă a viizut și a, simţit. "Țăranii din pasteluri vor cântă, vor face.

glume ; ţărăncile var râde torcând sau venind dela apă cu cofița, zglobii şi încântătoare ; nici odată nu vom întâlni gemete, nu' vom vedeă pe țăran plângând
de asprimea silei, de lipsa hranei
«Sfârşit. de toamnă» — «Concertul

sau a lemnelor.
în luncă».

Cele

mai

frumoase

«Legendele» coprind o serie de lucrări cu ton epic, unele desroltând

suit:

subicote-

istorice naţionale, altele subicete închipuite, «Legenda Rândunicăi» şi «Legenda:
Ciocârlieio povestesc în frumoase versuri cum atât una cât şi alta au fost nişte:
t

pa
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“încântătoare «jumătate fete și jumătate flori», erri sau prefăcut în păsări.
-«Dan, căpitan de plaiu», e poate cea mai reuşită, Figura lui Ursan și a biătrânului Dan ne apar cu niște trăsături supraomeneşti ; luptele lor sunt din do„meniul închipuirii, dar ne plac, ne entuziasmează prin rodul cum sunt arătate,

«Dumbrava :roşie>

este înfăţişarea

luptei lui Ştefan

contra

lui Albert, regele

Poloniei, învingerea Polonilor şi înjugarea lor la pluguri ca să are un loc ce va
-deveni Dumbrava roșie, adică pădurea sângelui. Cuprinde multe frumuseți, dar
nu are îndestulă proporţiune. Partea introductivăe prea lungă, iar lupta (fondul
real al: poemei) prea scurtă și figura eroului principal, a lui Ştefan, ne apare
mai mult în descriere decât în acţiune. «Gruiu Sânger> e o povestire roman
tică, având ea fond ideia că pentru D-zeu ciinţa preţueşte tot atât cât şi nevinovăția. Un tâlhar crud ucide, fără să vrea, pe tatăl său. Cerul îl pedepseşte
a trăl ani îndelungaţi și a cără apă în gurii. din vale ca să ude o buturugă
până va înverzi. Tocmai când ducea ultima picătură, întâlneşte. o pasăre care
aproape muriă de sete şi i-o dă. Atunci Dumnezeu îl iartă.

"In genere .putem zice de compunerile lui istorice că ne arată persoanele cu
cu totul idealizate,
-prezentului

ca

dar” înfățișând trecutul măreț,

Eminescu,
ai

ci găsește
za

numai

un

el nu pune

prilej

în

de a cântă

Goa

faţă
tara

micimea
sa.

.

Mit
Autograf al lui Alecsandri
(manuserisul No. 818 din colecţia Academiei)
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De accea tot ce se produce mare în vremea sa îl entuziasmează și găseşte
-aecente energice aproape de bătrâneţe ca să cânte luptele dela 1877, în poeziile
-din colecţia < Ostașii noștri».
.
Alecsandri a seris foarte mult şi pentru teatru. “Activitatea lui pe acest teren
se poate împărți în două : în prima parte întră lucrările lui dela 1840 până la
Despot-Vodă ; în a doua ultimele lui trei piese.
:
Afară de «Cetatea Neamţului», <Lipitorile satelor», <Spâreitul risipitor», cari
sunt drame, Alescandri ne-a dat numai lucrări din domeniul comediei. Cântecelele
comice înfătiscază diferite tipuri cari începeau că dispară în timpul său' şi cari
astăzi nu se mai găsesc. Aș
:
avem 7 <Mama
Angheluşa»,
Știința medicală din acele vremuri; <Herşcu Boceegiu», €vreul care face comerciu ambulant ; «Surugiul>, amintind
timpul căruţelor de -poştă cu
toată poezia şi cu toate neplă_<erile lui; «Barbu Liiutarul»,
arătând rolul jucat de lautari
în viața boierimii trecute;
<Vivandiera», amintindu-ne o
funcțiune militară desfiinţată
mai în toate armatele. Prin
urmare, în-cele mai multe a-

flăm

importante

pentru

trecutul

- documente
societăţii

noa-

stre,
Operelele,
zvoderilurile
şi ,
comediile au de scop toate să

biciucască diferite obiceiuri ridicule din societate, să lovească atât pe cci cari voiau să

rămâie în deprinderile

trecu-

tului cât şi -pe cci ce umblau:
după

reforme

nepotrivite sau

greşite, săi combată întrun

rânt “exageraţia,

în orice

cu-

di-

Millo

în Moise din „Lipitorile satelori*
(litografie din col. Academiei)
ă

reeţie s'ar mânifestă. Intre a7
„cestea sunt: «Iorgu dela Sa- .
dagura», «Cocoana Chiriţa», «Piatra din casă», «Millo. director». In mai toate,
caracterele sunt slab desemnate ; acţiunea e vic, dar constă mai mult din fapte”
ce impresionează în mod fizic ; iar ca ultim resort pentru a produce râsul, are

stricarea

limbii, de uceca

mai

în toate

piesele

avem un Grec, un Ovreiu, un

Neamţ, un “Ţitan. Cea mai reuşită din acestea .este «<Boieri şi Ciocoi».
|
A doua categorie a pieselor sale cuprinde « Despot-Vodt»>, “Fântâna Blan.
i
duziei», <Ovidiu».
In toate a căutat să idealizeze persoanele, Aventurierul Despot ne e “infăţi7

sşat ca un

om

superior ; Horaţiu,

poetul spiritual dar sensual, ne. apare.

visător şi ca.un iubitor al idealului ; iar desfrânatul

autor

al

ca un

Artei amatorie,

- ne apare în unele scene ca un cavaler din evul mediu, care porneşte. la lupti
pentru stăpâna gândurilor lui. Culoarea locală e bine: zugrăvită în Despot; dar
în celelalte două e mai puţin isbutită. In schimb versurile . şi cugetările sunt.
"adevărate mărgăritare pentru literatura noastră.
Alecsandri a seris şi lucrări în: „proză, dintre cari vom cită; “Istoria unui

talbena,

|

Lista principalelor publicaţii ale lui Alecsandri :
1. Teatru : Farmazonul din Hârlău, Iaşi, 1840. —

1841. — Cuconul

Iorgu

Cinovnicul și modista, Iași,

dela Sadagura, Iași, 1844. — Creditorii, Iaşi, 1845. —

Piatra din casă, Iaşi, 1847.— O nuntă

țărănească,

Iaşi, 1850. —

Teatrul romă--

nesc (Colecţie de piese), -Iaşi, 1852.
— Cetatea Neamţului, Iaşi, 1857.
— Clevetici,
„Iaşi, 1861, — Repertorul dramatice (Colecţie de piese), Iași, 1863. — Harţi razeşul, Iași, 1871:— Despot Vodă, Bucureşti, 1850; Idem, 1886, 1901; dem
Biblioteca şcolară Socec; Idem, Sfetea, 1907; Idem, Biblioteca pentru toţi.—
Fântâna 'Blanduziei, - Bucureşti, 1884; Idem Biblioteca pentru toţi. — Ovidiu,
Bucureşti, 4... Idem, Biblioteca pentru toţi. .
2. Poezii: Doine şi lăertimioare, Paris, 1853. — Dumbrava Roşie, București,
1872; Idem, Biblioteca scolarii SSocec. — Ostaşii noştri, Bucureşti, 1880; Idem,
Ediţia şcolară Socec; Idem,! Biblioteca pentru toti; Idem Biblioteca Steaua.
"8. Poezii populare: Balade, -Taşi,” 1852, 1853, — Poezii populare, Bucuresti,
1866; Ediţia Socec, 1894, „1908; Jder, Minerva, 190s; dem, Biblioteea, ŞCO-lară Socce. :
4, Coleeţiuni Opete complete 1875 —AS76, Ediţia Socec: 2 volume poezii,.
4 volume teatru, 1 volum proză; Volumul IILE de poezii 1850; Volumele Y şi
"VI, teatru. 1884 și 1890; Idem, Ediţia, Socec 1896 (6 volume); Idem, Biblio"teca pentru toţi ; Idem, Minerva. 5. Seri isori:, Scrisori către Maiorescu, Negruzi, Papadopol-—Calimah și D- na.
Alecsandri, Bucureşti, 1904. — Scrisori inedite, Biblioteca pentru toţi (traduse).
“Opera Îni Alcesandri are de sigur multe scăderi, mai ales dacă o privim după.
* desvoltarea. ce a luat literatura română în timpul din urmă. Ea însă trebue socotită altfel. Iată cum o apreţiază d. Maiorescu în articolul său « Pocţi şi critici»:

:> Alees andri are o altă însemnătate, In Alcesandri, vibrează toată inima, toată

mişcarea

compatrioţilor săi, câtă Sa

putut

întrupă

într: o formă

poetică

în starea.

relativă, a poporului nostru de astăzi, Farmecul limbii române în poezia popu„lară — el ni.l-a deseris ; iubirea omenească şi dorul de. patrie în limitele celor:
“mai mulţi. dintre noi —e/ le-a întrupat ; frumuseţea proprie a pământului
nostru natal şi a aerului nostru — el a deseris-o ; <chauvinismul» gintei latineşi ura în contra Evreilor — el.le reprezintă ; ;. când societatea mai cultă a putut.

aveă un teatru în Iași și Bucureşti — el'a răspuns la aceastii dorinţii seriindu-i

"comedii
din

şi drame ;

urmă

—

când.a fost chemat

el singur

a încălzit

poporul

ostașii noştri

să-şi jertfeasciiviaţa în riisboiul
cu

raza „poezici.

|

<A lui liră multi-cordă a răsunât la orice adiere ce s'a putut deșteptă
mișcarea poporului nostru în mijlocia Lui,
„«

«In

ce

stă

«In: această

valoarea

unicăa

lui

Alecsandri

?

totalitate a acţiunii sale literare».

.

din

STRUNGA
“ Alexandri, culegând poezii din gura poporului, nu s'a. mărginit să
- pentru opera sa poetică. Câte-odată a imitat subiecte, alteori forme de
“figuri poetice; mai totdeauna $'a silit să fie pătruns de spiritul însuşi
“urmează e scrisă în formă populară şi cu subicetul luat din povestile
Ea face parte din colceţiunea «Doino.şi licrămioare» tipărită întâiu la

le publica, ci s'a folosit de ele
vers, alteori comparații. şi alto
al poezici poporane. Podzia co
şi doinelo haiduceşti populare.
Paris în anul 1853.

„In pădurea dela Strungă :
"Trei sărută crucea sfântă,
Sunt de cei cu pușca lungă, Trei se luptă greu la trântă,
Care dau chiorâș la pungă! Unul drege, unul cântă:
“Sunt de cei ce *mpuşcă n lună: -—<Oliolio,
“Care noaptea

?n

frunze sună,

" Feciori de lele nebună!

Ici

de

ciocoiu bogate! .

ai. trece

din păcate,

.

Să-ţi arunc doi glonţi în spate!
Da

Fă-te ?n. laturi, măi. creştine, <Oliolio, mândră fetică!
Dacă vrei -să- margi cu bine, De-ai. veni colea 'n-potică,
Să rămâi cu viaţă ?n tine!
Să te fac mai frumușică!

In potica
fără soare

-

—.:. «Că

Ei te-așteaptă la, strâmtoare

mi-i pușca hultuită

Și mi-i ghioaga ţintuită

Să te prade, să te-omoare!.. : Și mi-i inima. 'ncolțită.

“+

„In dumbrava cea vecină
Unde buhna greu suspină,

„_«<Oliolio, măi Taie-babă!
+ Căci nu șueri mai degrabă

Vezi cea zare de lumină?

* Să sărim

voinici la treabă!

: «Pușculiţa-mi rugineşte,
Opt voinici cu spete-late
Şi cu mâneci suflecate .-- * “inta 'n ghioagă se'tocește
Stau cu puştele încărcate.
+ Murgul sare, nechezește! . . e
?

!

aa

„<In pădurea, dela, Strungă
„Ce slujește pușca lungă
Fără luptă, fără

pungă?>

S

|

ADIO
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MOLDOVEI

Tot în volumul «Doino şi lăcrămioare» figurează şi o altă grupă de poezii intitulată <Suvenire», Din.
aceca face parte poezia ce urmează şi care se vede a fi scrisă în 18J$, câna poetul a fost silit să.
părăsească tara din pricina ideilor sale liberale ce se socotiau primejdioase de ciitre guvernul de atunci.

,

J

,

Scumpă ţară și frumoasi,
O Moldovă, ţara mea!
Cine pleacă şi .te lasă
E pătruns

Cine ştie, cine ştie
Dacă 'mpins de-al soartei vânt
MP'oiu întoarce

?n veselie

“Să sărut al-tău pământ!

de jule grea,

„Căci plutind în visuri line

De-oiu vedeă încă vo dată
Pe-al tău sân ca întrun raiu, . Munţii tăi răsunători
Dulce-i viaţa dela tine
Ce: cu-o frunte înălţată,

Ca o dulce zi de Maiu!

-

Eu te las, ţară iubită, .
De-al tău cer mă depărtez.
Dar cu inima cernită
Plând amar, amar oftez.

Trist acum la despărţire
De fiori mă simt cuprins
Ş'ori ce dragi nălucire
Pentru

mine
rr

acum

Se pierd falnic printre nori!
Ș'ai tăi codri de verdeață,
“Unde
Reci

curg, şoptese
izvoare

Doine

uşor

ce -dau viaţă,

care zic de 'dor!

Ş'al tău cer care zâmbește
Sufletului românesc,
Și oricare mă -iubește

sa stins! “Ş'ori pe care eu iubesc!
Îj

lată ceasul de pornire!
Tată ceasul mult
Veşelie, fericire,

umar!
|

“Eu le las pe-al tău hotar.
Şa mea inimă îţi. zice:
O, -Moldovo, ce jelese,
„ Adio! rămâi ferice,
„Ferice să-te găsesc!
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DEȘTEPTAREA ROMÂNIEI
Când îşi tipăreşte “poeziile sale din nou în „1862 în Iaşi, Alecsandri adaogă o grupare nouii
«Mărgăritărele>, In fruntea acestei grupări so află poezia ce urmează, o poezie lirică războinică
sau
marş. . Ea. este inspirată după <Răsunetul» lui Mureşianu şi mai mult după <Marşul lui Cârlova».

Voi « ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemișcare,
N'auziţi prin somnul vostru acel glas triumfător,
Ce se 'nalță pân”. la ceruri din a lumii deșteptare

Ca o lungă salutare
Cătwun falnie viitor?
Nu
„Nu

simţiţi inima voastră că tresareși se bate?
simţiţi în pieptul vostru un dor sfânt şi românese

La cel glas. de înviere, la cel glas de libertate ,
Ce pătrunde. și răsbate
„Orice

+

7

suflet omenese?

Iată luniea se. deșteaptă din adânca-i letargie!
Ea pășeşte cu.
Ah! treziţi-vă
Toţi.
Ziua

pas mare cătrun ţel de mult dorit.
ca dânsa, fraţii: mei de Românie!
sculați cu bărbăţie,”
vieţii a sositţ!

Libertatea ?n faţa. lumii a aprins un mândru soare,
- Vacum neamurile toate către dânsul aţintesc o
Ca un cârd de vulturi ageri ce cu-aripi mântuitoare

.

Se. cere vesel. ca să: sboare
Către soarele ceresc!

-

Numai tu, popor Române, să zaci veşnic în orbire?
Numai tu să fii nevrednic de-acest timp reformator?
Numai tu să nu iei. parte la obșteasca înfrățire,
La
La
"Până

când să

|

obșteasea fericire,
obștescul viitor?
creadă lumea,

o copii de Românie!

.

29
ta

Cor ce dor de libertate a pierit, sa stins din voi?
Până când să ne. tot plece. cruda, oarba tiranie
.
Şi la caru-i de trufie
Si. nenjugeca pe boi!

Până când în“ ţara noastră tot străinul să domneasei?
Nu sunteţi sătui de: rele, m'aţi avut destui stăpâni?

La arme, viteji, la arme! Faceţi lumeasă privească
“Pe câmpia românească
a
|
Cete mândre de Români!

Sculaţ
' fraţi
i de-acelaş

nume, iată timpul -de 'frăţie;

"Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, paste Carpaţi
* Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mândrie

>

Și de-acumpe veşnieie

„Cu
Hai

copii

o

toţi mânile vă daţi!

de-acelaş -sânge! hai cu

Libertate-acum

toţi întro

unire

sau moarte să citim să dobândim.

- Pas, Români, lumea ne “vede... Pentru-a
> Pentru-a mamei desrobire

patriei

iubire,

“Viaţa noastră să jertfim!
Fericit, acel ce calcă tirania sub

picioaie,

Care veden â lui ţară libertatea renviind !

„Fericit,
i

măreț acela care sub un falnic soare
„Pentru Patria sa moare,
|

Nemurire dobândind. .

_.

e

Să
|

Aa

„N. BALCESCU MURIND
,

|

_

"In acocaş grupare a <Mărgăritărelelor> aşeazii
Alcesandri şi poezia următoare, în care înfăţişea
ză
întrun mod mişcător ultimele momente
ale lui Bălcescu EI a scris un articol entuziast
despre acest,
isterie şi mare patriot, la, finele căruia a pus
poezia aceasta, în care — zice el —a vuit să
traducă
„în limba poporului său cea din urmă gândire
a lui Bălcescu pe pragul veşnicici,
„

«De pe plaiu 'nstrăinării, - —_ <Păsărică sburătoare,
“<Unde zac şi simt că mor
<Unde mergi cu dorul. meu:
<De amarul disperării .
* — <Am solie "ncântătoare
<Și de-al ţării

mele dor,

<Dela

sfântul Dumnezeu

<Văd o pasăre voioasă
+ '<Si due glas de armonie
<Apucând spre răsărit: - <Părmurilor româ
nești

<Şi o rază luminoasă

<Şi un nour

aurit.

.

"<Şi să scald în veselie
<Inimele ce jelești!»

939
—' «Razi vie. călătoare,

-

“<Unde mergi cu dorul meu?>
—. «Am solie * nvietoare
.

<Dela, sfântul Dumnezeu
«Să depun o sărutare .
«Pe al ţării tale sin:
«Şi Sadue

o alinare

«Jalnicului tău suspin».
>.

|

n

— «Nouraș piitruns de soare,
«Unde mergi cu dorul meu?»
— «Am solie roditoare

<Dela sfântul Dumnezeu
«Să mă las în Românie,
«Ca să crească mii de flori .
„<Pe frumoasa

ei câmpie,

«Ce.o plângi. adeseori >

— «Du-te, rază strălucită,
<“Ducte, mică păsăreă,
__ “<Şi pe ţara mea iubită
<Mângţiaţi-o ?n lipsa mea |
<Jar tu, nour de rodire,
«Fă să crească în sânul său, «Cu verzi lauri de mărire,

«Floarea sufletului meu!» .

PONODXA SYBIR5)

i

Scrisă în versuri cu un ritm neobişnuit în pocziilo sate, bucata de mai jos —
„*Legende» — este una din cele mai izbutite ale lui Aleesanări.
Bea

“Sub cer de. plumb întunecos,
Pe câmp-plin de zăpadă, |
Se trăginează ?ncet pe jos +
:- O jalnică grămadă, ,
De

oameni

trişti şi îngheţaţi,

Cu lanţuri ferecaţi.
Siemani!
. de şease luni acum
Ei merg firă 'ncetare,

Pe-un' larg pustiu, ce nare drum,
Nici adiipost, nici zare,
Din cândîn când un ostenit

Mort cade, părăsit!
1) Conroiul la Siberia.

pusă

de el între.

sp
E lung cel șir de osândiţi!

.

Pe vânăta lor faţă
|
Necontenit. sunt, pălmuiţi
De-un crivăţ plin de ghiaţă

Şi pe-al lor trup de
Des

sânge ud:

cade biciul crud.

-:

In urma, lor și "pe 'mprejur
|
Cazaci, Baskiri sălbatici,

Cu suliţi lungi, cu ochi de ciur,

Alerg pe cai sburdatiei

Și ?n zarea sură stă urlând,

Urlând lupul flămând. .
Dar

unde

merge-acest

popor

*

Ce nu mai are.n lume
Nici o sperare ?n viitor,

Nici patrie, nici nume?...
Se duce, șters dintre cei vii

Să moară prin pustii.

».

„Palid convoiu, pierdut, uitat,
|
Coloană funerară,
Ea poartă ?n frunte un stigmat:
Amorul sfânt de ţară!
O! sfânt, sublim, cerese amor,

Câţi pentru tine mor!

Ah!
“Un
Cu
„Prin

grozavul

Pohodul la Sybir!
Acum
Sub

=

|

câţi martiri pentru un cuvânt
dor de libertate,
|
|
zile mers-au la mormânt .
răsbunări turbate!. |

Câţi au formât

.

Şir

|

coloana s'a, oprit:

crivățul de noapte.

Din sânu-i rece, amorţit
7

341

Un comandanţ, aprig calu,
T-adună, ca pe-o. turmă

Și nsearană Chiar pe biciul său,
Câţi

au: căzut în urmă;

„Apoi în vânt cu aspru glas
Dă ordin de popas.
-

P

Ă

Convoiu ?ntreg nedeslipii,
Ingenuchiând, se lasă
|
Pe câmpul alb și troienit,
Sub negura geroasă

Și stă etimadă la un loc
Fir adăpost, nici foc,-

Cu

pieptul pe omăt lungiţi,

Sărmanii!

adorm

îndată,

Visând de câmpii înfloriţi,
De ţara depărtată
“Și pieptul lor plin de aniar

Se” bate tot mai rar.
Unul prin vis vede plângând
O mamă "mbătrânită; |
Altul se 'ngână desmierdând
Soţia lui iubită

Şi toţi pe sub genele lor
Au

lacrime de dor.

Ei dorm adânc! şal nopţii vânt.
“Cu şuer iscoloske:

Ei dorm adânc și pe pământ
Mereu troianul crește
Și stelele, privind la ei,

Plâng lacrimi de scântei.

=

Ies dureroase șoapte.
“Toţi se_înșiră-acum în rând,
'Gemând și tremurând,

,

2

Treptat omătul spulberat,
Se ?ntinde ca o niare

o

Şi crește, și sub el treptat
Convoiu ?ntreg - dispare
|
Şi ?n zori tot câmpu-i învelit.
Cun

giulgiu nemărginit.

|

Au fost! acum ei unde sunt?
Un cârd de: vulturi: sboară

Pe sus cun repede avânt:

Şi iute se coboară,
„Iar dintre brazi vine urlând,

Ulând lupul flămând!...
7

CUIRIȚA IN PROVINCIE
.

.

ÎN

”

„Intre piesele lui Aleesandri din prima perioadă a activităţii sale, cele cari au âvut o mai mare
popularitate sunt desigur vodevilurile Chirifa în Iași (1852) şi Chiriţa în provincie (1892). In amândouă, el înfăţişează tipul provincialei caro voeşte să so_pună în acelaş nivel cu civilizaţia Capitalei

„şi să imite obiceiiirilo şi modul de traiu ale femeilor din lumea înaltă. Scenele ce urmează sunt luate
din a doua: piesă, Acl vedem pe Chiriţa fericită, căci soţul ci a ajuns ispravnie
vească pe toată lumea dela înălţimea acestei situaţii,

e

SCENALU
Chiriţa

Îată-mă-s

Dorul -meu

isprăvniceasă,

s'a împlinit.

(pe canapea)

.

.

Ce vis (is) frumoș și fericit!
M'am

făcut

cea

mai

Și tot neamul mi-am

aleasă

Și din oricare pricină,

- Eu întâiu mă folosesc.
Păstrăvi buni
| Căpăţâne

mărit.

Ce vis Gis) frumos și fericit!

Toată lumea mi se 'nchină,

Căci eu aice. domnesc

de

şi căprioare,
zahar.

Juvaeruri, bani,

odoare...

Toate le primese în dar!

Iată-mă-s isprăvniceasă!.
Ș.

_SOEXA

e, L Şc.
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II

“Chiriţa, Ton (în livrea)

|

şi ea poate să pri-

|

E

Jon. Cucoană... cucoană.... jidovii cei 'cu pricina de ieri o.
adus zece cipăţâni de zahar.

348.
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Chiriţa. Numai ?... târtanii dracului... tot şaferi!.. de unde
figăduise 12 căpăţâni... Las că mi-or- mai cădea ei la mână...
Jon Să le primesc?
|
Chiriţa. . Auzi vorbă ?. . du-le în cămară.
fună

Ion iese şi începe a cără căpiăţnele prin fundul scenei câte două, două. El lo duce în odaia din
în stânga şi de câto ori trece, numără tare căpăţânele, zicând: două, patru, şase, opt, zece,

„Chiriţa, Cn parte). Dulce-i viaţa de isprăvniceasă!... zăhărită
viaţă... Ai jăndari la poartă, la seară, la ușă... și când ieși
la plimbare, ai alaiu pe lângă trăsură... Cu toate acestea, de

m'aș porni mai degrabă la Paris!... că -m'am săturat de Moldova.. » of! de-ar veni azi monsiu

Şarlă dela, Es să-mi aducă .

pasportu, m'aș porni cu nepusă masă... Pune-ţi în gând efect
ce-oiu să fac în
franţuzilor cât...

Paris

ca jspritvniceasă
-

|
_:

Jon, (trecând prin fund), Două!
.
Chin ifă (întorcându- se). Ce?

SCENA

„Oiu

ssă le
E

par

N

III

Chiriţa, Bârzoiu (iese din' odaia din stăângea cea de pe planul I-iu. El poartă
șapcă de aghiotant şi un palton cu” bumbi mari cât nişte farfurioare). ,

„Băârzoiu (intrând), Axză-le focu' straie nemţeşti, că-mi vin de hac!

Chiriţa. Da bine, frate, încă nu te-ai inai dus la canţelarie? -

Bârzoiu. Apoi de! de când mi'ai scos din. minte ca să mă
- schimosești în strae strâmte, pun câte două “ceasuri până mă
*mbrac.... și ian privește ce seamiăn... cu bumbii: iști mari ?...
Par că's un negustor de farfurii.
Chiriţa. Ian taci, taci.. că de-o mie de ori te prinde mai
bine așă, decât cu antiriu și cu giubei... Incalte mai semeni
a ispravnic... dar înainte pawcă erai un lăutar din taratu lui
Barbu... ştii? cel cu naiu.

-

Bârzoiu. Ai

vorbit de te-ai: prichit!. Miăcar!... ec-mi

mai

bat eu capul să, te-aduc la cunoștiință!... De când te-ai făcut
isprăvniceasă...

„Jon,

nu ţi-o rămas. fire de minte

trecând... Patru.

îîn cap nici: măcar...

-

"Chiriţa. (mânioasi). Ce face?
Bârzoiu. -(săzând căpățânile). Ce-s aeste, Ioane?
Jon. Peșcheşul' jidovilor celor cu pricina... zece. cipăiţâni,

Bârzoiu. (Chiriţei). Socot că nu te-i mai: jălui că pai zahar...
Hai, apucă-te de dulceţi!
|
,

n

4
Chiriţa. Em?

să fac

Sa

dulceţi?... Ai ?nebunit?

- Bârzoiu, po apă cine ?.. eu?
Chiriţa. Facă cumnăţica Sata,

.
eu știu că nu

soră-ta... da

mi-oiu pârli faţa la foc.
Bânzoiu.

Ce faţă ?. . ce faţă?... Da

pân'acum, mă rog, cum

ţi- ai pârlito, ca toate celelalte gospodine
Chiriţa. Pân acă nu eram

din târg?

isprăvniceasă...

de asta... inție

Iesu-m? ai?
|
Bârzoiu. Ard-o foew ispriivnicie
că mare belea-i pe capul
meu!... De când m'o. împins păcatele să fiu în slujbă... tot
dojane

primesc

dela Depertament...

Chiriţa. Dojane ?
" Bârzoiu. Asta rar fi nimică... dar aţi căpehiet cu toții în
casă... ba încă m aţi căpchiet şi pe mine!

Chiriţa. Ce te o apucat azi?
„Bârzoiu. Las că d-neei cucoana nu se :mai catadieseşte să

caute de gospodărie... să facă cozonaci, pască, păstrămuri, dulceţi, vutci, vișinapuri... ca la casa omului... sau măcar să-mi

fană la masă brun cheșchet, vi”o plachie, vio musacă, vi”o

capamă, vo paclavă... vro ciulamă... bucate creştineşti... sănătoase și ușoare... unde! șede toată ziua, la tauletă, și din
blanmanjele, din bulionuri, din garnituri nemţești nu mă slă-

_beşte... auzi ?... blanmanjele?..
“că

cu

astea

Chiriţa.

am

crescut

în

Iar o început

bulionuri ?... Borş

și alivenci!...

casu părintească...

litopisiţu'!

Bârzoiu. „Șapoi şi alt păcat... o luat obiceiu să, aducă la,
sfârșitul mesei: pihăruţe verzi cu apă caldă... ci-că așa-i moda

„la Eș... de-și spală gura unii dinaintea altora...

care să nu mă *nșel..- şi să: nu beu apă caldă!
Chim ița, (publicului, arătând pe Brezoi cu dispreţ). Priviţi,

Bâvzoiu.

Și când

ar fi numai

nu șagă.. pe mobili nouă

-funduw”. la

pământ...

cu

ascuns

mă

rog!

De-acolă... cheltucli,

lastie.. pe trăsuri

de

cele'cu

pe strae cu fir la stugi... pe lampe de cele

„cu apă... pe fleacuri... cupele...
veşti de

atâta...

Şi nu-i zi în

mânile

iarna...

rcehii cu jtletee... cuşme jidoconțerturi

de

strâns

talia...

Cine le mai poate înșiră ?.. Da-i lipsă de păsări în ogradă...
da-i cămara, pustie... aș!...ce-i pasă, cucoanei !... când o
cauţi...

ande-o
4

găseşti!
?.. la

șandra. mandra.

Chiriţa

8Şandra mandra?

DBârzozu. "Dar. „cea care vinde

rochii şi „capele... Sărmană,

Chiriţă! ai nebunit la bătrâneţe, fata, mea!

|

Chiriţa. an... nu mai bodogini... că parcă ești o moară
stricată... Mai bins du-te la canţelerie, că te-or fi așteptând
înpricinaţii.

Jon, (trecând) Zece!
Bârzoiu. (tresărind) Zece împricinaţi
?...
„Chiriţă. Ha, ha, ha, ha... So spăriet ispravnicu” de treabă
“multă. Hai, cară-te și vină mai de vreme acasă, că astăzi
„avem

musafiri.

Bârzoiu. Ce musafiri ?
Chiriţa. Ai uitat că, dim

masi

mare e astăzi... de ziuă bună

că mă duc la Paris și ci logodim pe Guliţăi cu Liuluţa
Bâvzotu.

Ba să zici... altă “nebunie !

Chiriţă.

Nebunie ? ”

Bânzoiu. Guliţă i prea - tânăr.
Chăriţă. Cu atât mai bine... însurat de dimineaţă și mân„cat de vreme.
, :
Bâzoiu. Și Luluţa-i bolnavă... piitimașăi.. are toane: de
nebunie. N?o vezi: toată ziuă cum -necăjește biata mâţă din:
casă?... Cum 0 si-mi dau eu. „băietu'... bunătate de odor în mânele ei ?__..
.

Chiriţă. Gu adevărat -îi cam” lipsită

acă... dar i-a trece.

Când o aveâ'un bărbat n'a mai bate mâţele.
Bârzoiu.. Da de unde știi că so îndreptă

..
|

Chiriţă. Ştiu, că doar și mie mi-eră dragi: mâţile până a
nu

mă

mărită...

și cum

te-am văzut

pe d-ta,

uitat la ele... Şapoi so îndreptă, nu. so
“pierdem zestrea Luluţei dela mână ?

Bârzoiu. Ei, bine... treacă pentru
ce ai să

nu

m'am

mai

îndreptă..., vrei să
|

logodnă...

dar la Paris

cauţi? - -

„Chiriţa. Să mă primblu... si mai mă răcorese, că m'am
„uscat aici în provineie..
*
Bârzoiu (putnind). Ba că chiar... se: vede că nu te-ai uitat
de mult: în oglindă ?.

Chiriţa. Mam
Î
uscat, îţi zic... și de nu m'oiu porni degtabii. aa.
să ştii că-mi vine ipohondrie... (tipând) Of! că: nu mai pot trăi
în ţara asta!
a
|

e
Bărzoiu.

Du-te

Taci,

soro...nu

și la Beligrad, dacă

i]

răeni așă,

ecă te-aude

vrei.

i

Chiriţa. Musafiriu ? oficeriu ?... cu

musafiriul...

adevărat?

|

Bârzoiu. Detreabă oficeriu, să-ți: spun drept|... De aseară
„când o tras în gazdă la noi...: tot; părinte ispravnice mi-o zis.
Chiriţa. Nu ţi-o spus cu ce treabă o venit aici?

Băâvzoiu. Nu... dar l-am priceput cu... Pure-mi-se
mis

tiptil.ca

să cerceteze

că-i tri-

starea” isprăvniciilor.

-

“Chiriţa: Dacă-i așă... de ce șezi şi nu fe duci la canţelerie?..
că-s aproape de 12.
,

Bârzouu.

lacă mă duc, mă due... “doar că iu dau 'Titarii...

însă ia ascultă,
că: eu

soro; cată

să

fie masa gata mai

devreme,

nu-s. deprins nemţește,

Chiriţa. Inainte de 5 ceasuri nu se poate.
E
Bâvzoiu. La 5 ?.. când se pun boierii la cărți ?
Chiriţa. Așă-i moda la Es.
|
-

Bârzoia. Sta-i-ar în gât cine
prin

o

mai

seornit-o |... (iese furios

fund).

Oh
să-l mai

”

a

ița. (singuri) Rail. gcaba, zeabat. „cât îmi bat eu capul
cioplese... să-l mai chilese... pace!

îi stă rugina

schioapă la ceafă... Ce deosebire, cu musafir
noști cât de colo că-i civilizat...

Iacă

de

de-o

nostru ! îl cu-

pildă,

aseară când .

am 'luat ceaiu... oficeriw. și- o pus frumușel zaharu în ceiiscă

cu cleștele

cel de argint...

da

d-lui las

că

Dodogănește

că,

mare , ruşinea

de

mar, trebui să 'dea, ceaiu lo.:uli, pe călduri... dar ce face?...
ie zăharw cu degitile din zăharniţii șapoi îl pune în cleşte...

încât îmi vine așă
oficeriu "aseară...

paracsân! îmi
-

INSEMNĂTATEA

er

POEZIEIi

mai

POPORÂNE

In anul 1566, Alesanări publică în: volum . poeziile poporane
adunate de el- şi - publicate mai
nainte prin reviste şi broşuri, El pune în fruntea volumului
prefața cee urmează, care fusese publicată
în „coleeţia de balade din 1832. -

" Românul

e niiscut poet!

Inzestrât, de natură cu o închipuire strălucită şi cu 0
inimă
simți

toare, „el.își revarsă tainele. sufletului . în:
melodii - armonibase și în poezii improvizate,
A
N.
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-De-l muncește dorul, de-l cuprinde veselia, de-l minunează
vre-o faptă măreaţă, el își cântă durerile și mulţumirile, ÎȘI
cânta eroii,

își cântă

istoria,

și astfel sufleiul

siu

e un izvor.

„nesfârșit de frumoasă poezie. .
Nimie dar nu poate fi mai interesant dceât a studia, ca„ racterul acestui popor în cuprinsul cântecelor sale, căci ele
cuprind toate pornirile. inimii 'și toate razele geniului său.
Comori nepreţuite” de simţiri duioase, de “dei înalte, de
„notițe istorice, de crezări superstițioase de datini strămoșești,

şi mai cu seamă de frumusăţi poetice pline de

originâlitate

şi fără seamăn în literaturile streine, poeziile noastre popo- :
rale compun o avere naţională, demni de a fi scoasă la lu-.
mină, ca un titlu de glorie pentru naţia română.

Aceste pvezii se împart în trei clase deosebite:
1.

Cântece

2. Doine.
3. Hore.

hbiătrâneşti sau

Balade.

|

:
E

7
|

Baladele sunt unici poemuri asupra întâmplzilor istorice
şi asupra faptelor măreţe.
Doinele cuprind toate cântecele de: doruri; de iubire și de,
jale.
Horele sunt cântecele de veselie ale poporului.

Pe lângă aceste se mai află unele cântece numite Colinde. .
cari au un. caracter religios precum : „Naşterea lui . Hristos
Florile daibe, Phigul, ete. ce se cântă în ajunuril Crăciunului şi al anului nou.
Toate aceste poezii, fără dată sigură și fură nume de au-.

tori, sunt ascunse de secoli întregi, ca niște pieire scumpe, *
„în sânul poporului. Ele sunt expuse a se pierde; prin urmare e o sfântă, datorie 'a le căută, Și a le feri, „de
pului și al uitării.

noianul

tim-

Datoria aceasta am cercat: so îndeplinesc. Ajutat de câteva,
persoane, iar mai cu seamă de d-l A. Russo, am adunat, în.
«leoscbite călătorii prin munţii și prin câmpiile înflorite ale

biii noastre, o mare parte” din poeziile
ivârșind

poporale,. și acum,

coordonarea lor, le închin patriei mele, ca cea mai

dreaptă avere a ei.

348
POEZII

POPORANE

.

DOIANLIE

+

;

Doina este o specie de poezie proprie poporului român ; ea este de natură lirică. Alecsandri zica :
Poinele sunt cântico de iubire, de jaleşi de dor, plângeri duioase a inimii Românului, în toate
:
7
. Împrejurările vieţii sale.
Un muzic de mare talent, d-l Henri Erlich, care a locuit câţiva ani în România, şi a publicat
un album de arii româneşti, zice în precuvântarea acelui album ;
a
«Naţionalitatea Românilor se arată curată şi necontestabilă, atât în limba şi datinele lor, cât şi :
chiar în muzica lor deosebită de ori cari alta. Neareşit ariile româneşti vor părcă foarte curioase popoarelor Occidentului, pentru melodia lor cu totul originală, şi pentru acompaniamentul lor ce cuprinde
uncori acordurile cele mai capricioase, cele mai bizare şi alte ori foarte simple şi monotone, Ele au
însă o expresie de melancolie dulce şi dureroasă ehiar. Sunt mai cu scamii uncle pasago misterioase
cari fac să se presimtă dorinţi înfocate şi ascunse în - fundul inimii, şi cari so manifestă printr'un
soiu de plânset melodic, Aceste sunt ariilo doinclor: cât pentru acelea de danţ, horele, cleo răsună cu
o veselie nebunatică, sgomotoasă, cu acea vesclio la căre omul nenorocit so dedă în momentele sale

de uitare şi de plăcere».

:

e

-

.

Doină, doină, cântie dulce! .
Când te-aud, nu m'aș mai duce,
Doină, doină, viers cu foc!
'
Când răsuni, eu stau pe loc.
Bate vânt de primăvară,
- -

Eu cânt doina pe afară,

De

mă, 'ngân

|

De-mi mai mângâiu zilele,
Zilele și nopțile.
Frunza ?n codru cât învie
Doina cânt; de -voinicie,
Cade frunza jos în vale,

„Eu cânt doinâ

cu florile

- Şi privighetorile,
„ Vine iarna viscoloasă,
:
Eu cânt doina 'nchis în casă

"Doină

zic, doină

cea de jale.
suspin,

Tot cu doina mă mai ţin.
Doină cânt, doină șoptese
“Tot cu doina viețuiesc!

N

CUCUL

Vine

cucul

de trei zile

Peste văi, peste movile
Şi loc n'are să

Să cânte,
Pune-sar
Aproape
Să-mi tot
Și searăi
De-ar

se puie,

focul să-și spuie.
pe-o rimurei,
de: casa mea,
cânte, cânte ?n faţă.
și dimineaţiă.
|

fi cucul

vonicel

Mi

“ȘI

l-aș prinde

argăţel

cămăși subțiri i-aș

toarce

Şi l-aş purtă cum îmi place,

: De ar fi cucul .un viteaz,
„EL mi-ar trece de necaz.
„Dar e cucul păsăreă,
EL cântă pe: rămureă . Și sboară pe unde vrea,
Nu-i pasă de jalea mea!
r

-

o
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HORA
Hora e numele generic al poeziilor de joc. In Transilvania horele se numesc strigături, Alecsandri
dă explicaţiunile nrmitoare :
Homânii sunt foarte amatori de joc şi au dcoscbite dansuri caracteristice, precuin : danțul de brâu
sau mocăineasca, corăbiasa, ungureasca, ruseasca, olleneasca, țiitur, sau ca la ușa cortului, (Acesta
mai cu seamă îl joacă Țiganii) şi în sfârşit danțul călușarilor şi hora.
Mora este cca mai veche şi cea mai naţională din toate. Ea-i simbolul Unirii, a dării de mână,
" într'o singură familie, şi se reproduce în zilele noastre, întocmai ca acele coruri ce so văd săpate po
+ marmora

capiştelor

antice.

-

,

Hore se. numesc şi ariile co împreunează danţul precum şi. versurile ce sunt improvizate în vremea
jocului. Caracterul lor e vesel, glumeţ şi mai adesea iubitor. Ele sunt cântate de lăutarii ce stau în
mijlocul horei sau chiar de dănţuitori când sunt transportaţi de plăcere. Uncle sunt scurte, do patru,
şcasc, sau opt versuri, şi exprimă sau vre-o izbucnire a inimii, sau vre-o cugetare glumcaţă.
2

x

Frunză

verde

de

,

N

bujor,

Am avut un puișor. „Puiu, puiu, Duiu, puiu, puiu, puiu,

Nu

- Vino'n cușcă să te puiu.
Puișorul a sburat

Şi cu lacrămi ma
Puiu, puiu. etc.

lăsat.

N
o

Cum aș face ca să-l prind,
Inimioara: să-i, aprind?

e

|

Puiu,. puiu, puiu, ete.
De aş prinde puişorul,
„ Pe loc i-aș frânge piciorul.

Puiu, puiu, puiu, ete.
"ȘI

Da

i-aş face cuib în

sân.

Să nu-mi mai fie hain.
Puiu, puiu, puiu, puiu, puiu, puiu,
Vin!

la sânu-mi

să

|
'

te puiu!

COLIND.
Sub numele de colind se înţelege o urare care se cântă în noaptea din spre Crăciun, cuprinzind
sau mituri cu, credinţe religioase sau povestiri despre întâmplări din veacuri trecute ori despre viaţa
de familie.
,

Sculaţi, sculaţi,

,

boieri mari,

Florile dalbe, Do
Sculaţi voi, Români plugari,
N

_Că

vă vin colindători,

Noaptea pe la cântători,
Şi vadue un Dumnezeu
7

i

.

1) Versul acesta e un refren. ce 'se repetă după fiecare. vers..

!

A
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Să vă mântue de rău,
Un Dumnezeu nou născut,
Cu

Pământul că ?ntinerește.
Cânt prin luncă turturele,

flori de erin învăscut,

- Dumnezeu

La

adeviirat,.

|

Soare ?n raze luminat.
„Seulaţi,

-

fereastră rândunele, i

Şun

„-

sculați boieri mari,

Sculaţi voi, Români plugari,
Că pe cer sa arătat .
Un.luceafăir de *mpărat,
- Stea comată strălucită,
Pentru fericiri menită... „Iată lumea că "nflorește,-

porumb

frumos

Despre apus

a venit,

Floare

dalbă

"Și la
El vă
Intru
Și ca
Şi ca

leit

|

a adus,

căpătâiu s'au' pus,
zice să trăiţi
mulţi ani fericiţi
pomii să ?nfloriţi
ei să îmbătrâniţi.

PLUGUȘORUL.
Pluguşorul este numele unci poezii narative care se recită, ca şi colindul,
mergând pe la casele
locuitorilor din sat, Tinerii cari fac aceasta au cu ci un plug tras de
2 sau + boi, plesnese din bice
şi sună din clopote. E o povestire a vieţii plugurului şi o urare de
belşug pentru acela la a cărei

casă se colindă.

Fa

Aho, aho, copii argaţi,

Cun

Staţi: puţin și nu mânați.

" Lângă boi valăturaţi
Și cuvântul mi-ascultaţi:
Sa sculat mai an
Bădică 'Troian .

Și-a încălecat
„Pe-un cal învățat,
Cu nume de grau,
Cu
Cu
Cât
Și ?n
Peste

|

plug cu doisprece boi

Boi. bourei

In coadă cudălbei,
“In frunte. ţintăței,

-

Mânaţi,
N

a
e

|

copii, hii, hii!
|
Aa

Ziua. toată a lucrat,
|
Brazdă neagră a răsturnat
Şi prin brazde a semănat |

șeaua de aur.
:
: Grâu mărunt și grâude vară,
frâu de mătasă,
|
Dee Domnul să răsară!
viţa, de groasă... -!
Mânaţi, mii, hăi, hăi!
scări el s'a ridicat,
i
câmpuri s'a, uitat
„ȘI cât lueru a, sfârşit

Ca, saleagă un loc curat
- Tată, mări, Sa stârnit
| De arat și seminat
Un
vânt mare pre pământ!
ȘI curând s'a. apucat
„Și ploi multe. după vânt
Câmpul neted de arat
«
Pământul de-a răcorit
In lungiș șin curmeziș.
Și sămânţa a 'ncolţit.
Sa apucat într'o Joi
Mânaţi: copii hii, hii!

La luna, la săptiimâna,
„Işi umpleă cu apă mâna
"Si

se duse

ca

să vadă

De i-a dat D-zeu roadă *
Şi de-i grâul răsănt
Şi de-i spicul aurit.

„Eră în spic ca vrabia,.
-Eaă în „paiu ca trestia!
Mânaţi, măi, hăi, hăi!
„Troian iute sa întors

Şi din grajd

pe loc a scos

Un alt cal mai năsdrătan,

Cum îi place lui Troian,
„Negru ea corbul,

Şi pe toţi i-a pus
La lucru! pământului.
La răcoarea vântului.
Mânaţi copii, hii, hii! .

“Ei cu stânga apucă
Și cu dreapta seceră
Şi prin lan înaintă,
-De păreă că înotă.
Alţii ?n. urma. lor legă,.

Snopuri nalte adună
Și clăi mândre

ridică,

Ce lu: soare se uscă,
Mânaţi, măi, hăi, hăi!

Iute ca focul,

* De nu-l prinde locul, .
Cu potcoave

de

argint

Ce sunt .spornici la fugit.
Mânaţi copii. hii, hii!

Apoi, carele

"ncărcă

„Şi pe toate le .cără

El voios a ?ncălecat,

Şi cirezi nalte dură
În capul pământului:
In steriţa vântului.
Apoi aria-și făceă

La -Teghina

Și, din grajd mai aducei

a apucat,

Şi oţel a cunipărat
Ca să faci siiceri mari
Pentru secerători tari,
Și să facă săceri mici,
Pentru copilașl voinici
Și altele mai mărunţele .
Cu mănunchi de floricele

Zece iepe
“Tot sirepe
Şi de par că le leză
Şi pe toate lo mână
Inprejurul parului,

|
i
:

De-asupra făţarului.
Mânaţi,

măi, hăi, hăi!

” Pentru -fete tinerele
Şi neveste ocheșele,
Manaţi, măi, hăi, hâi!

"-Jepele mereu fugiă,
Funia se tot strângei,
De

Și-a strâns fine
Şi vecine,
Și toţi finii

par iute ajungeă!

Și grâul se treeră,:
“Și flăcăii-l vântură,
și vecinii,

Şi vreo trei babe

bătrâne.

Care ştiu rândul la pâne
„Si pe câmp i-a dus

Dimerlia; scutură,

“Harabale încărcă
„Ri la moară

.

le plecă.

Mânaţi, copii, hii, hii!
Pi
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Iar hoaţa cea de moară
Când văză atâtea cară,
Incăreate de povară,
-

Iar boii se opintiă,

Puse coada pe spinare
Şi plecă în fuga mare

Mânaţi. măi,

hăi, hăi!

Iată mândra

jupâneasă.

La

cea luncă de scăpare.
Lunca mare,
|
Frunză n'are,
Lunca mică,

Frunza-i mică.
Iar -morarul,
Zăriă moara,

meșter bun,
prin cătun,

"Și-şi luă cojoc miţos
„Și mi-l îmbrăcă pe dos
Şi-și luă ciocanwn brâu,
Și mai luă şi un frâu.

Apoi iute alergă, Moara, cu frâu o. legă
Ş'o apucă de căleâiu
De-o punea pe căpătâiu
Şi-i da cu, ciocanun șele,
De-o aşeză pe măsele.
.::
Mânăţi,

măi, hăi, hăi!

EI o luă de liptoa
o da iar în vad la loc.
„Și tună

deasupra: "a coș

Grâu mărunţel de cel roş
Grâul s'așeza pe vatră i

Și: din coș cădea, sub piatră.

„+. De

sub piatră în covată,

Curgeă

făina curată

Mânaţi,
Troian

copii, hii, hii!

mult

Zeciueală

s6 bucură

morii da,

Pe morar îl dăruiă;
Apoi călare suiă

Și voiosse înturnă

Cu flăcăii ce mână.

Şi roțile scârţâiă.

“Dochiana cea frumaasă,
Cauziă tocmai din casă ..
. Chiotul flăcăilor,

Scârţâitul carelor
Șin -cămară că mergeă,
Și din cuiu își alegeâ
Sită mare și cam deasă,
Tot cu pânza de mătasă.
Suflecă, ea mâneci albe,

“arăta braţele dalbe,

Și cerneă, mări, cerneă,
Ninsoarea se așternei,
Pe 'sus tobele bătea,

Negurile_
jos cădea.
Mânaţi,

Apoi

măi,

mama

hii, hăi!

plămădiâ

Și.o lăsă până dospiă

Apoi colaci îuvârtiă,
„Pe lopată mi-i culcă
Șin 'cuptor îi aruncă!
Apoi. iară cu: lopata,
Rumeni îi scoteă, şi gata.
Atunci ea *mpărţiă, vio cinci
La flăcăiii cei voinici.
Și "mpărțiă trei colăcei
La copiii mititei, .
Iară

mândrului

bărbat

Ii dedea un sărutaţ!

Mânaţi,

măi,

hăi,

hăil

.

Cum a dat Dumnezeu an
Holde mândre lui. “Froian,
7

„Astfel să dea

şi la voi.

Dumneavoastră

"Ca să avem parte şi noi.
"Să vă fie casa, casă,

De

aveţi

Viăruite,

şindrilite”

Să vă fie masa, masă!

Și cu fereşti, stecluite.

“Cot cu mesele întinse
Şi cu feţele aprinse
Şi cu casele grijite,

Noi

metrii,

De

mici,

urat

am mai

ură,

Dar ne-i că vom înseră

Ca perii

Și aveni a trece "n cale
O dumbravă rea din vale,

In mijlocul verii.
Mânaţi, măi, hăi, hăi!

Unde sunt fete nebune
Ce asvârlă cu alune

“De urat am mai ură,.
Dar ne-i că vom înseră
la curtea

bordeie

Și cu stuh acoperite.
Dar. câte paie-s la noi,
Atâţi bani fie. la voi!

Sa vă găsim înfloriţi

„Pe

avem

Bune de plugari' voinici,
Văltucite și lipite

| Cu buni oaspeţi locuite.
“Si la anul să trăiţi,
"Ca

parte

curţi ualte, luminate,

Şi se leagă de feciori,
Ca albinele de flori,
Și le ?ncure cărările
tot cu desmierdările!

d-voastră,

Departe de casa. noastră,

SOARELE

ȘI_L UNA

E

Baladele sunt mici poenie narative în cari so povestesc "înpte eroice “sau suferinţe ale unor per-'
soane ori ale unor familii. Ele se recită aproape cântându-se pe o melodie plângiitoare şi dulce. Ele
reprezintă genul epic: al poeziei poporanc,
Subicetelo lor sunt variate; însă se pot deosebi în patru grupe: solare şi superstiţioase ;; domes„tice; haiduceşti; istorice,
Balada 'ce urmează este o baladă solară. Este rămăşiţa unui mt din antichitate «în care se înfățişează soarele ca un zeu frumos care cutrecră cerul po un car trai de cai»,

Umblă, frate, mândrul soare,
Umblă, frate, să se "'nsoare,
Nouă ai,
Pe nouă cai,

Care noaptea pasc în raiu,Umblă cerul și pământul
Și potrivă nu-și găsiă
Ca sora sa Ileana

iarnă

fără soare

« — Sorioară Ileano,
Tleano Cosânzeano!
Haideţi să ne logodim,
Camândoi ne potrivim.:
Şi la plete și la feţe
Şi la dalbe frumuseţe; .
Eu am; plete strălucite,
Tu ai plete aurite;

Ca, săgeata şi ca._vântul,
Dar tot caii-și obosiă

Ileana Cosânzeana,

Ce-i framoasă ca o floare
Into

.

Eu

am faţă arzătoare,

354
Tu, faţă mângăietoare, .
— Alei! frate luminate,
Trupușor “fir, de păcate,
„Nu

"Numai “singur să

Ileana Cosânzeana!»
Soarele se. cobori,
La sora lui se opriă,
Mândră nuntă pregiătii,

se află-adevărat

Fraţi să se fi cununat.
Cată-ţitu de cerul tău -

.

Și eu de pământul meu,

-Cașă

“Pe Ileana

vrut-a Dumnezeu».

“Sus, la Domnul se. urcă,
Domnului se închină,

Și rochiță

„Apoi

sfinte

Vai

de "căsătorit

soră-mea “Ileana,

mi-l luă

Și prin iaduri mi-l purtă
Doar că l-ar înspăimântă;
Și prin raiu încă-l purtă

„Doar

că

„Preoţiin

.

lar

cuvântă,

Cerurile

strălueiă,

«Soare,

soare luminate, .

Norii din senin -pieriă:.

.
.

iad încă-ai trecut,

Ce mai zi- c
gâne
dul tău?

—

Zice

ca sufletul

men: . ..

Aleg iadul chiar de viu

ea ?n. valuri

- Mreană

Trupuşor făr „de păcate,
Raiul tu l-ai petrecut, :

“Și prin

5genunchi

cădeă.

Şi pe. sus o- ridică
|
Șin mare mi-o aruncă |
Valurile bulbuciă, .

l-ar încântă,

Lumile se deșteptă -.
“Și cn drag îl ascultă, .

de ea! |

Jar, mireasa, vai de ea!
Frig de moarte. o cuprindeă.
Căci o mână sentindeă |

Apoi Domnul. Duninezeu *
Cuvântă cu graiul său,
Iar când "Domnul

de el, amar

Sfinţii faţa-și ascundei,

Ileana Cosânzeana».
Domnul sfânt îl ascultă
Şi de mână

bătută.

el și ea

Candelele se. stingeă,.
„- Clopotele se dogiă,

Și potrivi n'am găsit

“Ca

mândri,

La biserică merge.
Dară nuntă se făcea

Și părinte!
Mie. timpul mi-a -sosit, -

“Timpul

nețesută,

Din pietre scumpă

Și din gură cuvântă:
«Doamne

şi-o gătiă

Cu -peteală de mireasă, ..
Cunună, de *mpărăteasă

” Boarele se ?ntuneci,

=

nu fiu,

Ci să fiu cu Ileana

de-aur

cum
“Ltreceă

se 'făceă.x

Soarele se ?nălţă sus,
"Se. lăsă tot spre apus .
Şin mare se cufundă,
„La, soră-sa, Ileana,

Ileana Cosânzeana.
Iară, Dumnezeu cel sfânt
Sfânt în cer și pre pământ,
Mâna ?n valuri 'că băgă
Mreanan mână-o - apucă

Şin ceruri

o aruncă |

Șin lună, plină-o schimbi. -

pi

Apoi Domnul D-zeu
Cuvântă cu. graiul său;
Tar când Domnul cuvântă,,
“Lumile se spăimântă,.

Şi tu, soare luminate,
“Frupușor făr' de păcate!
«
- Cu ochii să vă zăriţi,
despărțiți.
tot,
fiţi
să
Dar
“

Munţii se cuntremură, .
Cerul se întunecă:
_
Cosânzană,
«Tu, Ileani

“Arși. de foc nestingător,
"Veșnie să vă alungaţi,
Cerul să cutreerați,

-

Suflețel fără prihană,

-

,

.

- .

GRUE

- ROMÂN

dor,

Zi şi noapte plini de

Măvile se tupilă, -

Lumile

să luminaţi!»

GROZOVANUL .

a
,
Pa
,
,
Alcesandri are în colecţia sa numeroase balade şi cu subicete variate.
solare şi superstiNumele poporan al acestui fel de poezii este: cântece bătrânești. Afară de cele
"în cari se celei
-ţioase, mai avem : domestice, în care se arată nevoile vieţii do familie; haidueești,
viaţa unor personagii
brează faptele eroice ale haiducilor; istorice, în cari se porestese întâmplări din
cunvscute, Din această
cari se întâlnesc în istorie şau cari so pun în legatură cu evenimente istorice

«din urmă categorie face parte balada

.

ce vine aci.

Sub poalele cerului, .
La coada Ialpeului!)

“Unde fat smeoaicele?)

Pavcăci cortde împărat !

:

Sus pe câmpul Nistrului,

Dar
„Dar

.

.
-

.

.

Pi

năuntru cine șede?
în el cine se vede?

Ghirai, Hanul cel bătrân, |

.

.' * Cu hamger bogat la sân.
Şi Sadun zernoaicele
“Mulţi 'Tătari stau împregiur,
Și sadap leoaicele, .. . . Cu ochi mici ca ochi de ciur
Multe-s, frate şi mai multe
Şi stau toţi îngenunchieţi
mărunte!
corturi
mari,
Corturi

"Tar în chiar mijlocul lor

Pe covor cu peri creţi.

.

Nalţă-se un cort de covor,. _Un cort mare și rotat, Poleit și nărămzat,
.
Cu ţăruşi argint legat, - -.
:) La coada Ialpeului : Ialpeu, râu din
mit Ialpup.
2) Unde fat' Smeoaicele, şi Sadu
un mare rol în basmele poporului. -

3) Sub stejarul mortului : Tradiţia

la ușa cortului
Iar
Sub stejarul mortului 5).
Este-un biet Român legat,
|
Legat strâns, și ferecat
Basarabia,

ce se varsă în lacul nu-

ă
Zernoaicele : Finţii fantastice, care joacă
,

poporală sbune

de

un

copac

locuit de

lui. Oricine adormiă la urnbra
t
de crăcile
sufletul unui om, ce fusese spânzura
acelui arbore, făceă visuri de moarre, care se împlineau peste trei zile. Poate că

stejarul mortului din baladă să fie acel din tradiţie.

-
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Ca un mare vinovat:

Român
Român

..

Grozovanul,
Moldovanul,

Lasă cel hamger la sân,
Că eu sunt puiu de Român
Și nu-mi pasă de-un păgân!

mi-l chinuese ;

Tot cu dreptul vreau să-ţi spui
Că de când m'am rădicat
Șin Bugeac eu am intrat,

Grue
Grue

Care-a; sărăcit pe Hanul:
Doi Tătari: ţeapa-i sătesc,

Doi

amar

Dar el cântă "n nepiisare,
“Parcă ar-fi la masă mare Și dă semn. de veselie,
|
Parcă ar fi la cununie!..Iată Mirzăciţele 1)

Și cu 'Tiătăriţele

Că

la hanul năvălese

Și cu toate așâ-i grăese:

«Alei!

Doamne

han

bitrân

Cu hamger bogat la sân!

Fă

cu Grue

ce vei face,

Sufletul si ni se 'mpace;

Că de când
Şin Bugeac

sa rădicat
Grue a intrat,

Mulţi 'Lătari el ţi-a stricat ,

Și Tătarce-a văduvit,
» Fete maria bătrânit,

Bugeacul

l-a pustiit,

Ghirai,

a treia parte!»

Hanul

cel

bătrân

Trage pal
a sân
- dela

Şi cu glas

crunt de păgân

Zice lui Grue Român:

|

«Alei! Grue, viteaz mare!
Dela mine n'ai iertare;
Spune 'ncalte adevăra
Mulţi Tătari tu mi-ai stricat
?

Alei ! Doamne Han bătrân,
-

iertare sau

de nu-i,

Mulţi Tătari, zău! ţi-am stricat.
“Și Tătarce-am văduvit,

Fete mari am bătrânit
Și Bugeacu-am pustiit,
De. bahmeţi l-am sărăcit 2) .
Bugeacul pe jumătate
Și Crâmul a treia, parte,
Iar Nistrul când-l-am trecut,
Pod pe dânsul am făcut,
Ca să duc, să car la noi
Averile dela voi;
|
Să duc care

mocăneşti

„Cu copile mirzăcești

Și cu roabe -tătăreşti, Alei! Doamne, Han bătrân.
„Lasă cel hamger la sân,
Nu-mi

Bugeacul pe jumătate

Și Crâmul

De-i

da moarte

de păgân.

Las. săi mă mărturisese
Și de suflet să-mi grijese
La un popă creștinesc,
Care zice din psaltire

In cea sfântă, mânăstire,
Că mult eu 'sunt vinovat,

„De păcate încercat,
Cam: ucis pe frate-tău,
Viteaz mare. cât un leu,

- Care-a fost dușmanul meu!»
Ghirai, Hanul. cel bătrân,

*) Iată AMirzăeijele
gloată, Mirzacii erau deşi cu Tătărijele : Nevestele Mirzacilor şi a Tătarilor de.
Numele lor era Myrza. sânge h ănese și formau o castă puternică între Tătar
i.

*) De bahmeţi E Lam.
sărăcii : Bahmet
ce denumește caii de
Bugeac.

Sau bahamet,

cuvântde origină

tătară,

Uită hamgerul la sân
Şi cu glasul oţerit
Pe. loc” au și poruncit |,
La Mârzaci' de cei mai mari
Şi la cincizeci de Tiătari:
Pe Grue să-l ducă 'ndată
La cea mânăstire naltă.
A

II.
'Tătăriniea

purcedeă

Şi pa. Grue mi-l duceă
La

cel popă creştinesc,

Sfânt cu chipul omenese,
Care zice din psaltire
„In cea sfântă mânastire. .:
Dacă vede şi vedei,

Grue vreme nu perdea
Două

eruci. numai

făceă,

Doamne ajută! el ziceă,
Barda ?n mână apucă Şi ?n 'Lătari se . aruncă,
Ca un vânt .înviforat
Intwun: lan de grâu uscat.

„Aman!

ei cu toţi răcniă

-Şi din faţa-i toţi pieriă!
Dacă vedeă și vedeă,
EI în grabă se ducea:

Chiar în grajdul Hanului,
Hanului TLătarului.
Când la grajd el ce zăriă?
Un

bahmet

ce tot săriă,

Mâna

?n coamă.

că-i puneă

Şi ?n, podele-l. azvârliă,
Așă 'cal nu-i trebuiă!
Dar colo, cât colo ?n fund,
Iată-un negru cam rătund,
Care soare na văzut

De când mă-sa l-a făcut.
La el Grue se duceă,
Mâna ?n coamă că-i puneă,
Din loe nici că mi-l clintiă,
Aşă cal îi trebuiă,
EL afară mi-l scoteă,
Frumușel „mi-l înzeuă,
Inșeuă şi înfrână

Şi pe ochi îl sărută
Şi pe dânsul saruncă,
“Deci

dezbinuri

că mi-i

da,

Scântei verzi din ochi îi da,.
- Şi «leodată arătă,

Chiar la ușa cortului
Sub stejarul mortului.
Ghirai

Han

cât îl vedeă,

Oftă greu şi mi-i ziceă;:
<Alei! Grue, viteaz mare!
Dela mine ai iertare,
.

De vrei numai să te prinzi,
Negrul meu să nu mi-l vinzi,
Să nu-l vinzi la Ungurean,. .
Nici la Ture "Parigrădean,
Să nu-l vinzi nici la Litean 1):
Că Liteanu-i e om viclean,.-

Eșiă ?n vară cincărel,

Ci să-l vinzila un Român,
Că-i om drept și bun stăpân

Grue mi-l

Şi de mână

Un căluţ cam pătrăre],
apropiă, :

î

12

i

Să nu-l vinzi miei la Litean: Litcan sau Litfean,

.

mai

dănos
a.

locuitor din Litfania. -

Descle răsboaie ce avură Moldovenii cu Leşii, daunele ce făceau aceştia în ţară.
când năvălian, şi numeroasele lor călcăiri peste tratatele de pace, au dat cuvân-

tului Litfă o semnificare foafte urâcioasa. Litfă e sinonim de neam riiu și fării.
credinţă.

N

“Și de suflet mai duios.
El pe negru de-l aveă;
“Tot de nunţi mi l-a ținea :
Eu l-oiu vedeă

“Ori la nunţi, ori la războiu,
"Când ne-om luptă noi cu voi,
El

că mi'l-a

dărui.

-Suu că il-oiu cumpăni
„De

trei ori cu Venetiei,

“Venetici de câte cinei.» 1).
“Român

Grue

cam

râdea!

„ȘI din guiă” răspundeă,:.
«Alei! mări,
-Ori

“De-s

Han

bătrân!

nu Știi că sunt Român ? .

Român, sunt frate bun

“Corice cal viteaz nebun!
„Iar: de ai bahameţi fugari
Și de ai voinici

'Tătari,

Bahameţi iiuți să mă gonească,

“Tătari crunţi să îndrăsneuseă.
Dă-le voe, dă-le: ştire

După mine să se "nșire
Şi alerge să m'ajungă
"Po câmpia asta -lungiă.>

Ci săriă tot iepurește
Şalergă tot ogăreşte,.
„Nechezând tot voinicește.
Alei! voi, Tătari păgâni,

Vi

sa 'stins

Hanw

semn

Iată Grue dă 'napoi
printre. voi,

Vă

câte

ia iute

unul

Și din fugă vă coseşte

Şi vii taie chip snopește
Şi
Şi
Și
„Ca.

de-averi vă curiţește
de boală vă scutește
vă. lasă ?n urma lui>
momâi de-a câmpului!

_Apoi Grue se pornește
“Șin Moldova se ivește
Ca un soare ce "ncălzeşte,
Incălzește” și rodeşte,
|
mult

bine ?n lume

Sufletul să și-l” împace:
Creştinează

Galbeni

face,

Și botează,
Di de fin
“Câte-un tretin,
„Şi de fină
O -tretină,

dădei,

“Titirimea se "nșiră
Și fugând se resfiră.
“Câte” unul, unul, unul,
După negrușor nebunul;
„Negrușor, fugiă, făgiă,*Cum se fuge” nu fugii,

.

Ga un vânt înviforat
Intwun lan-de grâu uscat;
Și cu negrușor nebunul

„Că

“Tătărimea purcedeă
Pe cel câmp nemărginit, “Cu: negară. învelit.
,.
Și cu troscot coperit.

pi
) Venetiei de câte cinci :
unul, ce se numese lefţi.

mâni!

Și saruncă

UI. ?
“Ghirai

ziua de

Și cunună, fete 'mari
Fără, grijă: de 'Tătari,
- Și ridică mânăstiri
“Pentru timp de năvăliri,
lar pe negrul sprintenel
„II face frate cu el,
|
Că Românu-i frate bun |
-Cu orice cal viteaz nebun!
de Veneţia,

ducați

mari

de câte cinei

CANTEC

DE

NUNTA

Cântecele de, nuntii poartă numele generic de oraţii.
Oraţiile sunt poezii legate de tradiţiunile şi obiceiurile poporului românese la logodne şi nunii.-:
Ceremonia căsatorlei, pentru care s'au păstrat tradiţiuni vechi în multe părţi ale teritorului ro-mânesc, esto însoţită de obiceiuri cari în realizarea lor, cuprind un oarecare element dramatic, Mirele
merge cu rudele şi prietenii săi la casa socrilor ca să aducă mireasa. Cortegiul este primit Ii oarecare distanţă de câţiva delegeţi (vornicei) ai miresei. Intre voiniceii miresei şi ai mirelui sc încep dialoguri
dueluri de curinte de spirit şi de glume.
Cântecul ce urmează este de natură lirică, dar glumeţ, le ssc adresează miresei când pleacă dela casa părinţilor siii ca sii so ducă la casa mirelui.
.

Frunză

verde orimioară,

Lado, lado, nu

mai plânge,

Lado, lado. surioari
„o
J)u-te ?n haine de irenat
“La biuhatul tău acasă.
. .

Mijlocelul nu-ţi mai frânge,.
„Că acasă te-i întouree
Cândpestrat inul sa toarce,

Lasă mamă, lasă tată,
Că de-acum eşti măritată.
Lasă fraţi, lasă surori,
“Lasă grădina cu flori, *
Că» tu .singură-ai să fii

Şi la maică-ta =to-i duce,
Chiar atunci şi nici” atunce..
“Când bondaru-a face miere,
„ Când a face plopul pere
Și răchita vișinele,

"O grădină de copii.

N

-

"Să-ţi alini pofta cu ele!

»

I 0 N

GHICA

1$16—1597
„Ion. Ghica a învăţ at la Sfântu Sava, apoi la Paris, unde

urmă la facultatea

-de științe.și

şeoala de mine. Intoreându-se în țară, după
câtăva vreme fu silit
să se ducă la Iaşi, un de “fu printre profesorii cei noi dela
Academia Mihăileană
alături cu Mihail” Kog ilniceanu. Aceşti profesori provoc
ară o adeviirată mişcare
în spirite şi nu puţin contribuiră la șehimb
ării€ sociald şi politice ce se produ-

serii în Moldova.
Fu unul

din organizatorii

|

|

revoluţiunii dela

1818. EI se duse înainte de isbucnirea
ei în
Constantinopol pentru a face cunoscută
în lu-

mea diplomatică de aci cauza română.
Intre

1851 și 1858 ocupă

al insulei Samos,
* Venind

|

funcțiunea de prinţ

în țară, îu ministru

in Muntenia.
In

timpul

multe

domniei

rânduri

în

Moldova

și

lui Carol

ministru

I, a fost în mai

și „Prezident

de con-

siliu; apoi a reprezentat țara la Lond
ra în curs
de vre-o nouă ani, dar, din cauza boalei
şi bătrâneţei. s'a retras şi a murit apoi
la mozia sa

“în 1897.
.
.
ae
Ghica a fost şi membru al Academiei (din
1874) şi în mai multe rânduri prezi
lon Ghica în 1848
dent al
„acestei înalte instituţiuni culturale,
(după o Stampă din 1849)
Intre anii
1377--1881 a ocupat funcțiunea de
dircetor
„generalal teatrelor şi a redactat legea
prin care s'a organizat svcictatea drama
tică,
=

>

*

Dela Ion Ghica avem
câteva Publicaţiuni politice: Derni
tre oceupation des
„principaut€s, 1853, (Ultima
ocupaţie a principatelor, sub
pseudonimul Chainoi);+
Reorganizarea Rom âniei
, București 1861; O cugetare
politică, 1877. (anonimă).
A

._«.

.

7

...

:

-

301.
+

Ca seriitor, Ion
rizator

şi ca literat

Ghica

poate și privit

propriu

din

doi

piinete de vedere : ca.vulga-- -

zis,

Operele de vulgarizare îmbrățișează mai ales ceanomia politică şi antr opolo ia.
- Sub titlul de <Convorbiri veonomice»*Ghica a publicat o serie de studii asupra.
chestiunilor fondamentale ale economiei politice: Munea (1863), Creditul (1864),
Imprumuturile statului, Proprietatea, (1865), Finanţele (1871), Trei ani în România
sau 'corespondenţa onor. Bob Dowley (1876), Bucureştiul industrial și politic:
(1876), Producţiunea, consumaţiunea și schimbul (1884). EL nu le-a tractat însă
în formă dogmaticii, ci a adoptat forma de dialoguri sau de scrisori pentru a.
le face mai atriigiitoare şi pentru a le pune în legături eu diferitele chestiuni
de acecaș natură ce erau la ordinea “zilei în țara noastră. Ediţie completă în 2
volume şi o broșură, Socec 1879. — Altă ediţie: Minerva 1914.
|
In anul 1884 Ion Ghica începe publicarea une: lucrăride «filozofie a naturii»,
parte alcătuită din articole inedite,. parte din articole ce mai fuseseâpublieate,

EL o întitulează <Pământul şi omul».

Aci

tractează chestiuni de. antropologie,

de antropogeoarafic, de calendaristică, ş.
a. Cercetări originale nu sunt, dar, într'o formă simplă şi atrăgătoare, el pune
la îndemâna tinerimii rezultatele cerectărilor ştiinţifice, Ed. 2-a. Buc. 1913.
Talentul literar al lui Ion Ghica se

-

”

vede însă mai bine în Scrisorile sale către Alecsandri. Portrete de oameni din |
țară sau din străinătate, amintiri din

viață şi din călătoriile sale, caracterizări ale stărilor sociale, politice, culturale :
iată ce aflăm în acest volum care formează titlul de glorie al Iui Ghica.
Principalele bucăţi sunt: Clucerul Alecu Georgescu. — Domnia lui Caragea. .

Școala de acum 50 de ani. — Din timpul
Zaverei. — Generalul Coletti. — O călătorie dela Bucureşti la Iaşi înainte 'de
1848. — Dasciilii greci și dascălii români,
Tunsu şi Jianu. — Teodoros. — Egalitatea. Prima ediţie, Bucureşti 1884; Ed.

3-a 1905; Idem Biblioteca pentru toți.

Şi când examinăm

această activitate.

i

ÎN

a

„don Ghica
(portret pub. de «Literatură

e

"şi artă»)

n-

de scriitor, trebue să fim cu atât mai
pătrunși de admiraţie faţă de dânsa daci ne gândim că în toată viaţa sa Ghica a
fost necontenit prins de trebile publice.

„ Iată ce zice d.D. Sturdza (în răspunsul
C.

la discursul de recepțiune al d- lui

Istrate):,

«Activitatea lui Ion

Ghica

este caracterizată mai ales printr'o muncă harnică

„şi neobosită în toate direcțiunile desvoltării poporului românesc, În cercetări ştiințifice și teoretice, că și în viața practică şi politică, el se mişcă cu siguranța.
ce dau cunoştinţele profunde şi O rară pătrundere a lucrurilor omeneşti.
,
”
1

2

a:

aMunca care-l atriigeă mai cu deosebire eră aceea care îmbrăţișă viaţa socială.
"“Cu ochiu ager, cl a observat mișciirile, tendinţele și nevoile diferitelor clase ale
“poporului, relele economice şi morale cari le bântue. Ion Ghica e fără îndocală
„-economistul cel mai distins ce l-a avut România şi bărbatul care în: această di-recţiune a tras brazde adânci şi binefăcătoare». ,
-

N

Aaa

N

MUNCA

» Prima chestiune cu care începe seria «Convorbirilor economice» este punea (1863). In paginile ceur„mează este reprodusă introducerea : dintr'insa se poate vedeă şi felul lui de a scrie şi modul cum
1
.
y .
.
.
.
.
leagă chestiunea teoretică
cu obsorvări asupra faptelor din
ţară şi din timpul său,

Să ne gândim” puţin împreună ca să vedem, noi Românii,
-ce suntem și ce am putea fi? a
pp
„+ Noi ne împărţim în două mari categorii: unii care nu știu
nici măcar a serie și a citi, plugari cei mai mulţi, aşezaţi la
“țară, în sate, locuind case de pământ şi de nuiele, mulți încă
“îngropaţi în bordeie, -sau așezați pe marginile oraşelor și târ„gurilor, dulgheri, zidari, precupeţi, exersând meseriile cele mai
„groase și: mai puţin bănoase, locuese căscioare .cufundate în

umezeală şi în necurăţenia. suburbiilor.

|

Sa

“Cealaltă categorie se compune din oameni, care ştiu să serie
și “să citească mai mult sau mai puţin; formează în general

clasa biuroeraţilor dela sceretar de primărie sau notar, până
la” prezident de consiliu de. miniștri, ciocoi vechi şi noi, boieri

„Mari şi mici, pensionari, funcţionari în activitate, funcţionari
“în disponibilitate, chivernisiţi și paraponisiți.
|
«Am pus băiatul la școală», însemnează în gura celor mai

“mulți părinţi: l-am scos- din rândul muncitorilor; când
va fi.
mare va, şedea tolănit pe canapei, va fumă toată” ziua,
ţigară,

se va plimbă ziua și noaptea în trăsură, picior peste
picior,
Și va scrie pe petiţiunile nenorociților împricinaţi : «se
va face
cele de cuviință potrivit legilor în vigoare». Băiatul
meu va
“trăi
din

casa visteriei

, adică * din munca: Gamenilor de cateSoria dintâiu.
o.
i
.
|
"Mai toţi părinţii cari trimit .copiii lor la şcoală,
îi trimit. „acolo cu gândul de a-i face funcționari;
dacă 'izbutese a-i

„ține

doi „sau trei ani la Paris,

cred că le-au asigurat un viitor
»

"803

„de boier mare.

Când

copiii vin în vârstă, părinţii aleargă, cer. .

se roagă, intrigă pânăce le procură o slujbă sau o speranță
de slujbă; nu se gândesc nicidecum la. neodihna,la bătaia.
- de inimă și la umilinţele ce le pregătese; nu știu. ce pâine:
amară le frământă sustrăgându-i dela condițiunea îîn care sau
născut și au crescut, dela condiţiunea modestă după care mai.
târziu cei mai mulți au să ofteze greu!.
„Părinţi care vă iubiţi copiii, care vă iubiţi patria! dați
educaţiune fiilor voştri, daţi-le învăţătură . multă şi sănătoasă,.
fiți mândri şi ambiţioși pentru dânşii, împingeţi-i în carierele
„ acelea unde este: glorie și avere de câştigat; împingeţi-i
la.
ştiinţe, la litere, la arte, la meșteşuguri, la industrie, la agri-.
cultură, la comerciu; nu-i aruncaţi în prăpastia canceluriilor ș.
căci acolo nu este nici renume, nici avere; nu este nici liniştea.
sufletului, nici mulțumirea iinimei, acolo ispita se află necontenit-"
în luptă cu conştiinţa, luptă în care cei mai mulţi cad, căci
„nu au dobândit în educaţiunea, ce li sa dat, puterea morâlă
„trebuincioasă ca să iasă învingători.
Alegerea profesiunii copiilor. este mai mult sau mai puțin
dictată de părinţi; răspundere mare, căci dela dânsa atârnă..
desvoltarea, facultăţilor, progresul inteligenței. Dela această.
alegere depinde îmbunătăţirea stării materiale a omului, rela- .
țiunile în societate, amicii ce-și va face, soţia ce vu luă;
întrun cuvânt fericirea și independenţa lui. Nu aveţi datorie-

mai sacră, mai grea de împlinit decât alegere carierei în care - voiţi

să

aruncaţi

pe

copiii

voştri.

_

- Afară de un mie număr, un foarte mic număr de cazuri
excepţionale pentru tinerii de o dispoziţiune naturală, o Vo-=:
caţiune tare, care
care învinge toate

se manifestă singură, fără voia nimănui,.
împotrivirile și triumfă în contra tuturor”

“pedieilor, afară de cazurile de . geniu, cazuri foarte. puţin nu-meroase, voi părinţii hotărîţi despre soarta copiilor prin alegerea,
carierei în care îi aruncaţi.. Porniţi de iubirea ce aveţi pentru. „dânșii, credeţi că ţintind la funcțiunile statului, împletiţi copiilor-

voştri zile

de fericire, 'credeţi

Jeafă, și prin pensie;

că le

asiguraţi

viitorul prin .

credeţi că acelea sunt poziţiunile înnalte-

ale societăţii. Dintrun om care ar fi ieșit un cultivator bun,
un

artist de merit sau în meșter însemnat,

care să facă onoare

„țării și să poată, ţinea familia sa în îndestulare și da o bună.
4;

DR

.

1

«creștere copiilor săi, faceţi un biet funcţionar care MVabii se
“ţine dintro zi până întralta, un cerșetor pe la ușile miniş“trilor, a rudelor, a'amicilor și a favoriţilor oamenilor influenți;
mării concurenţa la lefi, împingeţi la sporitea impozitelor și,
“fără să ştiţi, pregătiţi căderea morală a copiilor voştri și a ţării.
Părinţi -cu iubire de copii .şi de. ţară, deschideţi ochii Şi
vedeţi că în secolul în care trăim, și în secolii în care vor trăi
"copiii voştri, sunt locuri onorabile în toate profesiunile: Astăzi
mu mai există altă bază de distincțiune, decât inteligenți;
nu mai poate fi altă linie de demareaţiune între oameni de

„„cât cea, însemnată de către educaţiunea morală şi intelectuali

a fiecăruia; nu mai există şi nu mai poate exista altă distinețiune decât aceea ce-și trage fiecare prin purtarea şi prin

folosul ce aduce în sociețate.
«Pământul va produce spini și: ciulini,: vei mâncă
«ta după

sudoarea.

frunţii

iale,

până

ce te

!
pâinea

vei întoarce în

«pământ» sunt cuvintele prin care creatorul dă omului libertatea; cuvintele cu care omul fizie devine om intelectual, om

moral. Munca este dar cea dintâiu condițiune a, averii şi a
“libertăţii ; dar voim fiecare să ne suim sus pe scara socială,
este .în firea noastră a oamenilor să aspirăm la o stare bună, să avem ambiţiune, să voim fiecare si avem profesiunea, cea
mai onorată; dar care sunt profesiunile onorabile şi înalte?

„Aici € cestiunea.

mai

onorabile,

Int'un mod

mai

înalte

absolut, profesiunile nu

sunt

altele;

mod

unele decât

întrun”

"relativ însă putem zice că profesiunea cea mai onorabilă este,
pentru fiecare, aceea pe care suntem mai. în stare a o îndeplini bine, “aceea prin care putem să aducem mai mult folos
societăţii, familiei

și

amicilor

noștri.

Erorile

presus

decât pe meșteri

și

prejudiţiile,

care adesea rătăcese opiniunea,ne fac să credem că funcţionarii statului sunt mai sus decât; bancherii, pe aceștia îi punen
mai presus decât pe arendași şi pe comercianţi, pe care
la

rândul

lor îi considerăm

mai

şi pe

"muncitorii de pământ. Dar oare trebue ca negreșit să judecăm
.
Poziţiunea ce voim să ne facem după. ceeace crede lumea?
„Nu este mai. drept şi mai bine să o judecăm după
gradul
de inteligenţă ce. trebue să aducem la exersarea profesiunii
ce luăm, și după întinderea mijloacelor de care
dispunem ca
“să 0 îndeplinim bine și cu demnitate?.Ne
uitiim la strălui

365.

cirea ce înconjoară

o profesitane şi nu observăm că omul face .

profesiunea, iar nu profesiunea. pe om.

Omul superior poate

ridică și ilustră meseria cea mai “modestă, -cea mai umilă.
"Watt 1) nu eră decât un fierar.
Să căutiim mai cu deosebire la gravitatea datoriilor ce pre-

serie profesiunea 'c6 voim să dăm “copiilor
tanţa
vor

datoriilor
pute

ce le impune

dobândi

pentru

și la

dânșii

şi

noștri, la impor-.

mărimea
pentru

rezultatelor ce.
țară ; să căutăm

“să nu-i expunem a nu putei, duce greutatea sarcinei ce le
impunem, ci din. contră să îngrijim să fie în stare a domină”

pozițiunea ce le facem. Mâna lui Dumnezeu conduce și pro“tege geniul ; să nu ne temem că sar putea. vre odată înecă,

talentul : în secolul în care trăim el se ridică singur din ori
„ce adâncime. Peel era un postăvur. Lincoln un. tăietor de.
lemne și Iohnson un croitor. Modestele lor. condițiuni, umi„* lele lor profesiuni, opritu-i-au de'a se -sui la înălțimea, 2)
«delu care erau să ilustreze numele și ţara lor?

Este însă trist a vedeă pe cel care fără voia lui Dumane-

zeu se sue acolo unde nu-l chiamă puterile sale intelectuale
şi morale; nenorocitul nu-și „poate îndeplini misiunea cu dem- .
nitate, se expune a fi de râş și devine rușinea nației' şi a
familiei sale.
Secolul în care trăim este realizarea progresului social .
"condus de: progresul raționalismului, progres la -care au lucrat toți oamenii de valoare, filozofi. și eroi. Acest progres

îşi are

sorgintea lui în muncă.

7

2 IPait (citește Ua at), (1736—1819) Seolian; acela care a conceput principiul
-maşinii cu aburi,
2) Robert Peel (citește Pil) (1788-1830) a fost, un mare om de stat englez;

“Abraham. Lâncolu (1509—1865) a fost unul dintre! cei mai însemnați prezidenţi
:ai republicei Statelor Unite americane ; Andrew „Zonhnuson (citeşte Gions' n) 19081857), alt prezident

al aceleaș republici,

7

366

îi

-

*.

CREDITUL
Se dă aci o chestiune din Convorbirile economice : creditul (1564). E un admirabil mode! de
“vulgarizare, care arată talentul şi dibăcia cu care ştie să facă atrăgătoare şi lesne do înţeles. cheş=
tiunile cele mai aride.

Un amic al meu
întreabă

stelele cum

„cercetează,
și peste

cam cioban,

cam

plugar,

care

se învârtese și unde merg,

noaptea

şi dimineaţa.

vânturile și norii ce au de gând să facă peste zi
săptămână;

om

care

nu

este în "stare să ne spuie

ca răposatul Mateiu dela Drome!)
de frig și de cald ale anilor

zilele de ploaie, de soare,

viitori,

dar

care

poate spune

intențiunile cerului de azi până mâine ; om prost, cum se zice,
adică neînvăţat în școală,
are în realitate ştie mai

care nici. nu scrie nici citeşte, dar
multe decât mulţi docţi, fiindcă

cugetă . și vaţionează; Simplu în obiceiurile - lui, trăeşte din
spinarea oilor și din grăsimea pământului, poartă; opinci, zeghe
- Şi căciulă de oaie; om

fără eresuri și fără prejudeţe

crede nici în Iele nici în- Rusalii,

lucrează

care nu

manţile

şi joile -

„după, Paști; când vine în București, trage' la mine acasă ca, la

dânsul, fără să ţie în “seamă cele ce i se cântă: despre ura
şi despre gelozia ce trebuesă existe între el și mine. Suntem

amici din

convenţiunea

copilărie şi nici

nici plebiscitul, nici
“putut

revoluițiunea

dela Balta-Liman,

dispoziţiunea

alteră sentimentele

dela

rurală

dela

1864

de afecţiune reciprocă

Alatăeri ieșind din casă,
admiră: pasul mitreţ cu care
terele. respective. Se luă; cu
In dreptul caselor lui maior

1848

minute eram

iarăș

nu au

dintre noi.

pe la amiază l-am găsit
funcţionarii. se “duc pe
mine până. în strada
Mișa îl lăsai și intrai

'vul d-lui Poumay ; peste două

nici

nici convenţiunea, dela 1858,

la poartă,
la minisDoamnei.
la canto-

lângă

el.

— Nu l-ai găsit acasă, se! "vede, îmi zise.
|
— Ba acasă, Manco; dar nu am putut cumpără,;. îmi cere
prea scump.
Şi intrai alături la cantorul d- lor Halton și fii. Două

și eram iarăș lângă

2) Mateiu de la Drâme (1807—1865), publicist francez,
calendar,
Europa.

vorbe

amicul meu.

care publică și provestiri despre
,

timp

și

autor al unui: şestit-

care: eră răspândit în toată
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— Scump și aici; „prea scump, îi zisei.
In piața Sf. George, iar îl lăsai şi mă ureai la Banca Oto-

„ mană; peste zece minute mă coboram ţiind în mână o hârtie
galbenă.
|
— Am găsit, şi-am cumpărat.
|
— Dar ce-ai cumpărat ?
A
AR
— Am cumpărat un “credit, am cumpărat bani, ca să-i
trimit: la Londra.

—

Cum

ai cumpărat bani? Banii nu se cumpără;

or ai

vândut grâu ?
— Ba nu, i-am cumpărat tot. cu bani !
Ciobanul se uită la mine ca un om care crede ci n'a auzit

bine, Ştiind cu cine am: aface, mă gândii că nu am să scap

„cu una cu două de' curiozitatea lui “Manea, şi mă hotării a-i
desvoltă şi a-i explică întreaga teorie a creditului, a-i face
un mie curs asupra schimbului, asupra băncilor, poliţelor,
biletelor la "ordine; cecurilor, conosementelor sau warantelor,
ete. Deși aceasta a fost o conversaţie între doi oameni simpli
Și despre lucruri pe care toţi le știm, am crezut însă că
poate ar fi bine să o scriu pentru unii din. bărbaţii noştri

care scriu și vorbese despre finanţe și a căror scrise și zise
citindu-leși duzindu-le,

lasă binueala că. dumnealor ar crede |

că depe. o oaie sar putei tunde mai multă lână decât creşte
întrun an, că un om poate beă și mâncă mai mult decât îi.
este venitul şi că Statul poate fi bogat şi puternie când in-

"divizii care îi compun

sunt săraci și “slabi,

„Iată, acea, conversațiune peripapetică : N

_— Prăvăliile în care am intrat, dragă Manco, sunt prăvălii
de bani. Marfa ce se' află întrînsele sunt banii. “Acolo se
vinde și se cumpără bani. Magazia se numește bancăşi ne„gustorul bancher. Zicem zaraf, întoemai precura zicem bo=
gasier, marchitan, lipscan, ete. Treaba ce mi-am făcut cu

„acel din piaţa St. George

este

că

|

peste zece zile aveam să

plătese la Londra opt sute de galbeni fabricantului dela care
am luat mașina de treerat, pe care ai văzut-o lucrând astă

vară la moșie. Am cumpărat-o cu credit, pe datorie, adică '
„eu .făgădueală că peste un ân să-i dau. banii; acum peste.
zece zile se împlinește sorocul și am cumpărat hârtia aceasta. |
ca so trimit fabricantului chiar astăzi prin poștă. EI îndată:
”

z

„368:

ce va

înfiițişa-o la un

bancher

“anume

către

primi opt sute de galbeni...
Dar .0 să-mi zici poate

care

scrie, va

m'am: dus

cu banii

|

că de ce

nu

Ma

drept la postă în loc de a alergă la bancher?
spui că chiar de aş fi avut

bani

bătuţi tot nu

prin poștă ; ar fi trebuit să fac grop,
„cu

o mulţime

de peceţi, să fac

'Trebue si-ți
i-aş fi trimis

gropul să-l pecetluese

declaraţii

și alte multe for-

„malităţi; și după toate acestea să plătese și 1/,%, adică patru
galbeni ca să mi-l ducă până la Londra;

în vreme ce la ban-

cher nu am. plătit nimic, și iătă cum: El având necontenit
daraveri cu bancherii din Londra, are ordine să plătească aici
„mai mulţi bani în socoteala lor, bani -ce acei bancheri au

primit acolo dela mai mulţi: negustori

cari, trimit

sau scrin

să. le cumpere d'aici grâne sau sămânță de gândaci, și cărora le-a dat poliţe ca să le numere banii în București, ca

cu acei bani să plătească

proprietarilor

sau -plugarilor

dela.

care iau acele producte. Pe de altă parte bancherul de aici
"trage poliţa asupra corespondenţilor săi de acolo pentru banii
ce.el primește dela negustorii de aici, cari au să plătească la.
Londra,

manufacturile: ce

adue de acolo. Aceste

hârtii,

aceste

poliţe, se numesc schimb. Dacă nu ar fi schimbul între două
pieţe, între două târguri cum am zice, ar fi trebuit ca ban-

cherii de acolo să trimită banii aici prin poștă, ceeace ar fi

pricinuit mari

cheltueli de transport, de

cel puţin

câte o ju-:

sute: de

galbeni

mătate de galben de fiecare sută.. Bancherul la care am fost,
având multe plăţi de făcut aici în socoteala -celor dela. Lioadra,

a fost

foarte bucuros

să-i

dau

opt

ca.

să-i plătească la Londra pentru mine, cui voiu voi cu; l-am

_“seutit de plata de patru galbeni

mei

la poştă:a cumpăral

banii

cu hârtia, ce vezi în-mâna, mea. Din parte-mi dând banii

„bancherului

în loc de a-i trimite prin poștă

am scutit şi eu

o cheltueală, de alți patru galbeni; cu modul acesta, treaba.
se face tot așă de bine. și scutim şi unul și altul câte patru
"galbeni. Să nu. crezi însă că poți. găsi totdeauna, asemenea
hârtii la, bancheri, fără plăti; aceasta atârnă dela starea schimbului. Schimbul cu Londra, se poate face fără plată, al pari,
„Pe tocmai, cum se zice, când se cere acolo tot atâţi bani
de
la București Câţi se cer .şi aici dela Londra; însă când acolo
se. cer

Vaici

mai

mulți

bani,. bancherul poate

să fie silit a-ţi

369

„plăti și un agio, un baș, pentru bani. Preţul schimbului între
două. pieţe se reguleazii în toate „zilele întocmai ca preţul
oricărei mărfi.
Dar să-ţi spun una: nu aveam în pungă bani bătuţi nici.
măcar un sfanţ; în loc de bani am dat bancherului două
polițe dela arendașii cărora le-am bătut grâul cu mâşina mea;
una de trei sute și cealaltă de cinci sute de galbeni; am
vândut bancherului acele două polițe platnice la: 1 Septemvrie viitor. Mi le-a scontat, cum se zice, le-a primit. drept
bani, scăzându-mi din: sumele scrise în ele dobânda, pe. trei

luni, de azi până la 1 Septembrie, termen; la cari acei arendaşi au să pliitească polițele lor. E le vor plăti atunci ban- '
cherului, iar nu mie; căci acum el este proprietarul acelor
poliţe pe cari le-a” cumpărat: dela mine cu această hârtie,
7
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In anul
cate

prin

1584

Ion

Ghica

adună

într un volum. serisorilo

sale

adresate

cătro Alecsandri

şi publi=

reviste.

Acestea formează opera cea mai de valoare a autorului. In această colecţie se cuprind bucăţi cu
subiecte variate, „Unelo sunt adovărate pagini de istorie politică culturală sau. socială (Domnia lui
Caragea, Şcoala “acum 50 de ani, Din timpul zaverei, O călătorie dela Bucureşti la Iaşi, Dascălii
greci şi dascălii români) ; altele sunt expuneri ale ideilor sale politice, economice (Libertatea de altă
dată şi cea de acum, Insula Prosta); altele sunt memorii, preţioase amintiri personale (Tunsu şi,
Jianu, Polcovnicul Const. Ceganu, Generalul Coletti, Căpitanul Laurent).
* Urmează aci. principalele pasagii din scrisorile «Dascălii greci şi dascălii români> şi «Scoala ro=
mână acum

50 de ani»,

.

Jubite

"Tţi

mai

aduci

amice,

aminte,

amice,

de

Ii

„vremea cea frumosa
Chind un dascalos BTeCcoS |
Inarmat co varga grosa
"aradosa faneros
!
' Aritmetichi
Ke gramatichi
„Re istorichi )

n) Versuri dintro piesă a lui Alecsandri «Nunta ţărineascii>, în câre
Tează un tip de dascăl grec. Parudosă = înrăţă. Faneros= elar. *

figu-

24

30
Cu

domniile

Ta

fânarioţilor se introdusese

de dascaleeci (loghiotati), ca: institutori

prin

în ţară o mulţime

casele

boiereşti.

Lambru

Fotiadi,

Ei învățau
pe coconaș să vorbească în limba Fanarului. cu
Vodăși cu marele postelnic, “când s'or' face mari.
i

Nam

apucat pe dascălii cei iluștri: pe

pe “Vardalach, pe' Comita, cari purtau ișlic şi ciacşiri, dar am
cunoscut pe vestitul Rirkireu, de soioasă memorie, care eres-

cuse pe Bariul Manolache
moarte;

Băleanu și

l-a

diădăcit

până

la

am văzut pe elegantul Mitilineu, cu un ochiu la făină

şi cu-altulla. slănină, cu pălăria în forma tingirii, largă, în
fund de două ori cât diametrul capului și pusă pe o ureche;
el, după ce isprăvise pe' Niculache și pe Ștefan Golescu, feciorul iui Dinicu Golescu, trecuse la. Creţuleşti și la : urma
urmei se fiicuse negustor de ciorbă, hriinind "eu.0 deopotr
ivă

îngrijire și stomacul şi. spiritul tinerimii care îi încăpeă în
mână. Am cunoscut pe crudul: Coriţa care bătea pe verii: mei
„de-i zvântă. Am parastisit î) pe fiii lui Brutus cu epicul
“Aristia şi am trăit un an întregla Paris cu 'blajinul Likear-

dopolu, care cântă, din Vornia pe psaltichie.
Di
„Dela zaveră ei lepădase lebadeaua și tombatera ?)
şi se

îmbrăcase nemţeşte; purtau. mei toţi frac cafeniu deschis cu
coadele' lungi până la glezne şi bumbi de alamă, “pantaloni

verzi, strimţi pe picior, jileteă vărgată, cravată liliach
ie și
guler scrobit băț, nalt peste urechi. a
a
Metoda şi propramul lor.de învăţătură eră acelaș
pentru

toţi. Incepeau cu Eeclogarion 3). Când
» uamă a, cărţii, te trece, la. Terpsitea,
„tica- compusă de prea învățatul dascăl
"de citiai din dialogurile morţilor. lui
teenologie. Daci declinai' bine numele

ajungeai la . scoarţa. din
așă, se 'numiă: gramaNeofit Duca; îţi da
Lucian și te puneă la
şi conjugai verbul, erai

"scăpat, dacă nu, tipto7. £) Loghionu'se
tatturbur
ul ă de înțelegeai sau nu; de știai cine eră Caron, ce
eră, Stixul și ce
„putere avea Joe. După trei sau patru ani ajungeai
la Xenofon

sau la Plutarh,

cu care te deprindeă

la sintaxă;

alți trei sau patru ani numele:cu adiectivul,
1) Explicat,
) Haina “lungă
grec: ba,

|
şi căciula orientălă.
.
-

cu

5) Colecţie de bucăţi
E

potriviai

adverbul

și

alese, 1) Cuvânt
e

|

371:

cu: pronumele ; “de le nimeriai bine, erai scăpat; de: nu, fipto?..
Nici nu vrea să știe dacă înţelegeai copilăria lui Ciru,. de

" cunoşteai sau nu locurile pe unde au trecut cei zece'mii, sau.
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Autograf a lui Lon Ghica. 1850 (manuscrisul No, 602 din colecţia Academiei),
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„să caute să te intereseze la viaţa lui 'Timoleon sau a lui Epa- minonda ; totul eră, teenologia şi sintaxa să-i fie cu bine, și

_
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„te trecea la poeţi și în zece ani te: da gata

elios Fără

noțiuni serioase de. istorie, fără filozofie şi fără elementede
matematică, te luă de mână și te ducea într'o Duminecă la

“părinți, zicându-le cu îngâmfare:
—
«Băiatul.a isprăvit cartea!»
Veştea

se ductă, din dascăl

dacă erai de părinţi bogaţi,

în

e
dascăl,

Vodă

până

te îmbrăcă

la palat:

“și

cu caftan ȘI te

însură -cu fie-sa, cu nepoată-sa, ori eu. vre-o fată
uitată de Dumnezeu. Când Dumitrache. Buzoianu,

din casă
fecior de

„boier bogat din Buzău, a isprăvit cartea, Carageă l-a însurat
cu vară-sa

Sultănica,-p6

care ăi fi văzut-o şi tu. Când Nicu-

lache Ghica a ieșit telios, Vodă i-a dat pe nepoată-sa Smi-

răndița, fata Domniței Nastasiciii, și l-a făcut
tânărul Manolache. Băleanu a fost dus la Curte
Vodă Şuţu i-a lisat barbă şi i-a dat de nevastă
Domnița "Catinca, înzestrând-o cu moșia oraşului
Pe când eu dascălii Greci, ziua copiilor începeă,

„soarelui

și se isprăviă pe la două ore după apus. Dimineaţa

dulceaţă,
şi: cafeă, la amează
"după

Agă. Când
de Kirhireu,
pe. fiică-sa
'Târgoviștea.
cu răsăritul

aceea

somn

un

prânz

cias, două;

ţapăn

după

cu

somn

ciorbă şi rasol,
iar

dulceaţă

și

iar cafeă, seara mâncare apoi culcare. Ora cea mai așteptată
de copiii eră, somnul după amiazi, dacă Grecul nu-ţi
încuiă
ușa ca să nu te poţi duce să te joci în curte sau în
grădină: |
Când te închide nu-ţi rămâneă altă scăpare decât de
a, prinde
câteva muște, a le agăţă bumbac netors și.a le da
drumul să
se ducă să mângâie nasul
adormitului. Grecul se deșteptă

furios. și, ca să poată dormi în pace, îţi deschide

ușa.

„Pe când cu dascălii greci, feciorii de boier învățau
româ-

nește

numai

din întâmplare

şi pe apucate, și unii nu învăța

u
nici de cum. Imi plăceă să ascult pe logofătul Matac
he, seara,
când

citi, vieţele Sfinţilor sau faptele lui Alexandru Mache
den,
călare pe -Ducipal, care sa bătut cu Por împăr
at și cu pasările
cu ciocul 'de fer; deși. nu înţelegeam prea
bine povestirile lui
Arghir.

cel frumos, dar l-am

citit de mai niulte- ori. Petra

che
Nănescu, un seeretar-al tată-meu, fost elev
al lui Lazăr, numai
4)

Cuvânt grec: perfect. .

—

A

-

-
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în

câte-va

seri

mă

învățase

să scriu

româneşte ; ditiam

slova

cea mai ciotoească şi scriam cu trei aruncături pe d asupra.
Transiţiunea dela școala grecească la. cea franţuzească și la
xomânească începuse de mult, îîncă . din timpul. revoluţiei franceze, cu Laurengon, Ricordon, Colcon, Mondoville, ete... toți
conți şi marchizi emigraţi, tr ansformați în dascăli. Pe la anul
1806 când au venit Musealii, mai mulţi tinevi "și mai multe,
fete de boier. vorbiau franțuzeşte.
p
Ca Lazăr, cu domnia lui Grigore. Gehica, cu Eufrosin Poteca, cu Costache Moroiu, Simion. Marcovici, Petrache Poenaru, școala românească și-a, luat avântul. Şcolile străine ale
lui Lambru, Vardalaeh și Vaillant sau-prefăcut în şcoli na“ţionale sistematice cu sute de profesori de istorie, de filozofie,
„de matematici, de limbi străine vii. Și. „moarte,
-

.

.

.

.

-

-.

.

.

.

.

.

.

Pe când îîn scoala dela: Măgureanu
'Comita,

Vardalah

şi Neofit, emulii

greci şi feciorilor noştri. de

.

.

-

vestiți eliniști Lambri,
lui Corai, predau

boier -Memorabilele

tinerilor

lui” Socrate,

Phedon şi Metafizica lui. Aristot ”); pe când. banul - Brâncoveanu: discută: cu puristul Duca în limba lui Tuchidid '?)
Apophtegmele Ini' “Hippocrat 3) şi Ariometria lui Archimed $),.
“şi se munciau să izgonească din limba

greacă toate cuvintele -

câte nu erau curat atice, “puecum . unii din învățații noștri
caută să curețe limba română de tot ce nu se termină în —
ciune, la biserică la Udrieani, la sfântul Gheorghe Şi la

Colțea se uuziă
"în gălăgie: pe
pocoiu,

„Băieţii

glasul

ascuţit

al câtorva

copii . cari strigau

on, mislete, acu: oma
.
on, mislete, acu: poz.

mâl înaintați “la învăţătură,

când voiau să-și

zică.

") Opere rămase din * vechia literaturii greacă : prima scrisă de Xenopien
istorie, filozof. şi general (430—352 înainte de Hr); a doua de Platon (427—348

în. de Hr.): a treia de Aristotele (384—322

în. de Hr.).

Ie

2) Vestit istorie gree (460—395 în. de Hr.).
3 Maximele lui „Hippocrat, medie, vestit din vechia Grecie, (po: la 400, în.

de

Hr).
4)

-

,

Cercetările vestitului matematie şi fizic grec, Arhimede (286-212 în, ds Hi ).
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cevă, care să nu fie înțeles
de profani,
Dia
astfel:
"az; iotă,

dude; az, pocoiu,

râţă,

zeu,

comunicau

între dânșii
ă

nâș, est !)

și celălalt îi răspundea:

r

nas, est, buche, az, tferdo, est, pocoiu; on, pocoiu,az ?).

Cei dela bucoavnă râvniau la dânșii cum vorbiau păsăreş
te.
Dascălul Chiosea, bătrân cu antereu de calemeheriu
2), la
cap cu cauc de: taclit:*) vărgat cu cearșaf alb,
se -plimbă pe

dinaintea băieţilor. înarmat co vargă lungă, arzând

când pe

unul când pe altul, după cumi se: păteă ; se opriă,
dinaintea,
“ Becăruia, la unii le ascultă. lecţia, la alţii le
mai. adăogă câte
un

ucu

scurt

pe

ici

pe

colea, sau-câte

o aruncătură

două,

pe. deasupra, -ca să, fie” slova mai ciocoească. Apoi
să fi dus
sfântul
pe vreunul.să nu-şi ştie lecţia, ca; dacă nu-l ajungea
.

“eu nuiaua, apoi scoteă, imineul „din. picior.
şi-l asvârliă după.
dânsul cu. <Fivai “al dracului. cu tato și
cu mă-ta că nai

învăţat matima

5...

|

a

Me

De pe la de-ul..de Chiosea ieșiau * dieci de
vistierie, calemgii $); la. de-alde el.au învăţat să scrie
românește Lo-gofiitul. Greceanu, -Văcăreştii, Anton Pann,
Nanescu, Paris

Momuleanu, ete. ...

|
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La școala noastră din Udricani,. şeoală
sub albastrul ce"
rulpeui,
prispa bisericii, când plouă, copiii se ghemui
au. în
odaia ţâreov

nicului jos pe cărămizi

şi scriau “pe genunchi

şi pe brânci.

Prin

sau în: clopotniță ; citiau
.

prejurul' bisericii,în mahală,: printre livezile
de meri,
de peri și de duzi, se zărian:: vre-o zecea.
cincis

prezece învelișuri cu streaşină ieșităca o umbrelă,
sub care locuiau câţiva
„_Cavafi, croitori, ișlicari și: cojocari
; aceştia - când plecau la.
“) Ai Ia prune.
?) Ne bate

ă

popa.

*); Un soiu de postav,
|
1) Fâşie de ştofă cu care se legau
la cap.
*) Cuvânt grec: lecţie.
.
|
„
*) Seriitori,

caligrafi,

-

|

”

=
ot

prăvălie,

își

trimiteau copiii la, dascălul

ștrengărească

pe

uliţă

și ca

să înveţe

Chiosea, ca, să

să ţie ison

nu

cântăreților

„din strană, să citească Apostolul, să zică "Tatăl nostru şi
Crezul şi să meargă de-a 'ndărătele cu sfeșnicul într”o mână
ȘI cu cădelniţa în cealaltă dinaintea preotului când ieșiă cu
sfintele daruri. Le plătiau ce pe apă nu curge; dascălul Stan.
«de exemplu, cel mai bine plătit din toţi, aveă câte douăzeci
e parale 1) de copil pe. lună, și mai aveă şi dela biserică
“tain de mălaiu, de fasole și de lemne.
Din. acele şcoli își .recrutau bisericele preoţi - și cântăreți ;

acolo

boierii

căutau băieţi pe cari îi luau în casă pe

pro-

copseală, de. acolo a ieșit Chiru dela: biserica -Enii, Dumitrache Bondoliu, tata reposatului Vlădică Calistrat, Unghiurliu
dela Sărindar, Costache Știrbu dela 'Sf. Ioan de. lângă: “puşcărie și Petre Efesiu, care mai în urmă a ajuns cântăreţ în
strana din dreapta la Patriarchie... Acolo. au fost daţi la în. vățătură

Anton

Pann,

Petrache

Nănescu,

Nicolae

Alexan-

escu, Paris Momuleanu, Marin Serghiescu,. ete.
Pe Nicolae . Alexandrescu, cum. l-a auzit Grigote Ghica,
l-a luat în casă, îl: plimbă cu dânsul noaptea, în butcă dinainte, de-i cântă cântece de-lume. Când Grigore Ghica sa
făcut Domn, Nicolae Alexandrescu -a' ajuns cafegi-bașa.
Când a „venit în Bucureşti dascălul Lazăr, băieţii : dela „ Tdrieani, dela Sf. Gheorghe, dela Colțea, și dela - toate bisezicile au golit acele școli. şi au alergat la Sf. Sava cu: Petrache Poenaru, cu Eufrosin -Poteca, cu Simeon Marcovici,
cu

Pandele,

Şcoala

.cu

Costache

grecească ; mai

Moroiu

în: urmă,

şi cu
unii

au

mulți
fost

alţi tineri .din
trimiși, în

străi-

mătate la Pisa, la Viena, la Paris și: sau ilustrat ca profesori. şi ca înalţi funcţionari, alţii Sau făcut cântăreţi. Anton
Pann a devenit 'Anton Pann, şi cei mai mulţi sau adăpostit

prin curţile. boierești ca: ,grămătici, -vătafi de curte, “stolnici,
trăind

pe bere

și pe

mâncare fără grijă de

1) 40 bani, sau 4 lei SO bani pe an:

ziua,

de mâine.

CURENTUL

LATINIST

e

„Secolul XVIII, în. istoria Românilor, este caracterizat, de:
"oparte — în “principate — prin

dominaţiunea,

grecismului,

de

alta—în Ardeal—prin manifestările școalei ardelene. Aceastii
școală, care-și găsește începutul. în actul religios politic, cunoscut

sub

numele de

<unirea

cu biserica papal»,

se mani-

festă prin. sericri și prin polemici în “cari se susține. latinitatea limbii și a. neamului „românesc. Ideile. acestea,
nu-și

mărginiră, efectul

în

“Transilvania,

ci- se

propagară

peste:.

munţi în ambele” principate, dând naștere: „unui _ cuvent lite„rar, care se numeşte curentul latinist.:
Propagarea ideilor : acestora sa realizat prin oameni -şi prin

scrieri,

Prin

Mi
oameni

sa făcut:

“

a

a) prin tineri cari au mers să studieze în școlile de peste munţi; :

cu

b) prin profesori

cari au venit de peste munţi

c) prin

personale

raporturi

între oamenii

ocazia tipăririi, în Transilvania

în principate ;.-

maturi, stabilite:

a unor cărți scrise

în prin-

cipate.
i
îi
a
a) La începutul secolului XIX în prâncipate nun se puteă.
dobândi în. şcoală o cultură mai serioasă decât dacă se făcea.
în liinba grecească : „profesorii: greci erau peste tot „Şi: mai

bine plătiţi, „aveau şi rol mai

însemnat

și erau Şi oameni.

mai învăţaţi; au fost unii cari! au făcut lucrări importante"pentru ştiinţa limbii greceşti, ca Lambra Fotiadi, Vardalah,.
Comita,

Ș. a, Invăţătura

românească . eră. redusă la citire și

| scriere și -la: lectur cărţilor

bisericeşti, iar alte

studii nu' se:

|
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,

făceau. De aceea cei cari voiau să

dea fiilor lor o cultură

-

“mai

îngrijită și

apusului,

nu-i

puteau

trimite

prea : departe în ţările

îi trimeteau "la şcolile, din Ardeal, mai

ales la-.Bra-

șov:și la Sibiu. Putem cit. ca exemplu pe Grigore. Pleșoianu, fost profesorla Craiova, traducător vestit”în epoca |

dintre
„b)

1830— 1840, care și-a. făcut studiile la Sibiu1).
Se

înţelege

însă

că numărul acestor

tineri,

trimiși

de-

Era

IN

”
Aaron Florian
(portret dela liceul Sf. Sava)

(No.

„Gavril Munteanu
jubilar al «Ciazetei Transilvanici»

din 1908)

“parte de familiile lor eră relativ mic, iar cei mai mulţi “pă'zinţi doriau să aibă chiar în. ţară şcoli organizate mai bine.
De aceca au început unele familii bogate să aducă profesori
din Ardeal, iar cârmuirea să cheme şi ea asemenea oameni

la şeoalele publice, ..

:

1) Grigore Pleşoianu a fost profesor la Craiova; apoi a practicat ingineria. A
tradus pe Telemae a'lui Fânelon, (1831), Aneta şi Lauben de Marmontel (1829),

Cele dintâiu cunoștiințe (1833),
ş.a. A făcut şi o mică enciclopedie ştiinţif:,ică
cca franceză (1928, 1833) ; Sea
pentru
şi
română
limba
entru
i precum şi Abecudare.p

--

3/8

“Astfel, la 1818, epitropii, școalelor din Valahia așează la
S£.: Sava, - profesor -pe 'ardeleanul GA. Lazăr, care venise cu

doi ani

mai

?nainte în țară. La 1820, când Mitropolitul Ve-

niamin Costachie vrea Să reorganizeze” seminarul dela Socola

, roagă pe Gh;

Asachi să-i

giisească

profesori

noi: și acesta

aduce din “Transilvania, pe Vasile Pop, Vasile Fi abian (Bob).
Jon “Cristea şi Ion Mănfi.
“După 1821, numărul. acestor pr ofesori se face şi mai mare,

La

1926

Florian Aaron 1) 'e chemât de'boierul Dinică Go-

lescu şi. întemeiază la Golești vo. școală de băieţi; iar după
moartea, acestuia trece la” București la Sf. Sava, ocupă postul
de revizor şcolar. și după, 1848 din nou profesor | a Sf. Sava.

şi. membru
vine

în

consiliul: superior

în “Muntenia Jioise

Botezal, care

rămâne

XNicoar d;

al instrucţiunii.
iar în

până la moarte

La. 1830

Moldova

Samauil

în Iași și e admis în

tre boieri, dobândind titlul de: serdar. La 1833 Damaschin
Bojincă vine ca jurisconsult îîn Iași și în două rînduri
fune-

ționează ca director la Seminarul dela . Socola
=). La 1834
Bftimie dhurgu,. începe a predă filozotiu la Iași,
iar. peste 2
ani. trece în București, unde are prilejul să fie
profesorul lui
„Nicolae. Bitlceseu, La. 1885, vine în Muntenia
Ai colac” „Bălă4

» Florian Aaron (18051887. a studiat
la Pesta, a venit la Golești în 1826,
“iar în 1836 a trecut ca profesor la Bucure
şti la Sf. Sava.-A luat parte la mișcarea Românilor Ardeleni în 1848. „Intore
i ându-se în România, a fost îar profesor la Sf. Sava şi membru:în consiliul
superior al: instrueţici. A publicat mai
multe cărţi didactice: prâcum : Catehisme,
(diverse cdițiuni din : 1834 până la
1877), Istoria hunii (1846), Istoria sacră
(ediţii 1335—1583), Istoria prineipatului Ţării Demâneșiă (în 3 volum
e 1835-1839), Diejionar francex-ro
mân
cu P. Poenaru și

G. Hill (1840).

*) Damaschin

în Moldova

miau

i

(1801—1866)

a făcut

studii

,

juridice în Pesta; a venit

în 1830 ea jurisconsult la departamen
tul dreptăţii; între
a: funcţ

1834

—39
ionat ca director al Seminarulu
i +Veniamin». El „a tradus
din 1834 a istoriei lui. Petru
Maior; a publicat între altele :
Anticele Românilor, 2 vol. Buda
si 1840—41
anexele lu. ediţia

1832—33, :
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„ gescu, 1) care ajunge profesor la seminarul din Bucureşti. La
1836 vin

G. Fontanin *)

la .Craiova,.. Gavviil

Ahunteanuu 5)

A ai Anal dna iuti

1. Maiorescu:

3

—

portret publicat

-

în «Revista Nouă»)

seminarul din

Râmnic

i

i
-

-

și Jon

E

G. Fontaninu

„»*-* (portret din colecţia Academiei)

|
*

Jlatorescu 4) la șeoala: pri=

1) Nicolae Bălășeseau născut în ținutul Sibiului; a venit în Bucureşti. în 1835
„a profesor" la! Seminarul: Mitropoliei, a fost călugăr la Cernica, a luat parte la
mișcarea din Ardeal în 188, fiind chiar membru în unul din comitetele conductătoare. Principalele sale lucrarări sunt: Gramatică română (1848) ; Piţi
nar- latino-româi (1846).
E
r
în (1925 —1866) a studiat la, Sibiu, la Pesta și la Viena. A
2 George Fontan
fost profesor de limba latină la Craiova, a publicat o "carte 'de geografie (1853).
„A fost membru al Academiei,
%) Gazriil Munteanu (1812—1869) după” ce a funcţionat ca “profesor la soii-"
marele din Râmnic și din Buzău, a trecut la 1850 ca profesor la gimnaziul din
- Brașov. Intre 1853—1859 a fost şi director. Principalele scrieri;. IPerther de

| Goethe,

trad. (1842),

1861, 1866), Gramatică

Horaţiu, trad. (1868),

Dicţionar german-român
română. (1860,

(1853), Carte de lectură. (1857,

1863, 1870),

Geografie

(186:),. Odele lui

Operile lui. Tacit, trad. (871)...

1) Jon Maiorescu (1811—1864). a studiat în Blaj, Cluj, Pesta şi Viena, a., venit .
în ţară ca profesor la şeoala din Cerneti, apoi a trecut profesor la gimnaziul
-

380

mară din Cerneţi..
Cel dintâiu rămâne peste 30 de ani di„vector al liceului
Munteanu
, se duce la Brașov şi. la înființarea societăţii academice, este nunit membru al ei; iar
Maioreseu trece la liceul din. Craiova, apoi la Iași lă seminarul < Veniamin»,

“lor. La 1838

în fine ajunge

avem po David

directorul

Eforiei

şcoale-

Almășeanul, la seminarul din.

Râmnic, iar în 1840 vine A. 7. Laurian în . Bucureşti, unde
„redactează în unire cu Bălcescu. «Magazinul istoric», trece la,
Iași după 1848, organizează şcoalele din Moldova şi în 1858.

revinela Bucureşti și stă până la finele vieţii în fruntea:
„activităţii școlare, fie ca; profesor. la universitate, fie ca mem= :
bru al consiliului permanent de instrucție 1)
te
Cum “văzurăm, aceşti bărbaţi continuară opera lor și: după
1848, în care vreme veniră Și alţi „profesori și. seriitori
de
peste munții; dintre scari cei mai însemnați sunt: Simion
Bărnuţ, 2) care a fost profesor de drept și filozotie
la uni-

„din

Craiova,

iar. în curând

a fost numit

inspector al şeoalelor din acel

oraş. In
1818 a fost trimis de guvernul provizoriu al Ţătii Române
şti la Frankfort, unde

eră adunată "dicta Germaniei. Intorcându-se, mai
târziu a fost director al Eforiei.
A călătorit la Românii din Istria Şi a publicat
un studiu asupra lor (1874; Ed.
2-a 1900). A publicat şi 2 rapoarte asupra
stării şcoalelor (1860, 1861).
2) Aug. Treb, Laurian (810—1881) a studiat
la Sibiu, la Ciuj şi la Vienaș
a venit în Bucureşti pe, la 1840 ca profesor
la Sf. Sava. La 1848 a luat parte,

-în comitetul, conducător, la mișcarea Românilor
în potriva Ungurilor. Mai târziu
s'a dus în Moldova ca inspeetor' al şcoalelor,a
tipărit cronica
: lui Șincai. Venind

'apoi în București, a fost profesor la facultatea
:de litere, membru în consiliul permanent al instrucției, membru. fondato
r al Academici. A publicat foarte
multe

scrieri, dintre cari citim: Jicoreare critică asupra
originei

limbii române
(în latinește, Viena 1840), diferite cărți
despre Btoria Romanilor (1816, 1833,
1863, 1873) şi despre Istoria Românilor,
fie desvoltâte,. fie pentru școală (1856,

„1807, 1861 și alte ediţii până la 1875);

manuale de cosmografie și geografie
(1854—1857), mânuale de filvzofie (1846,
1847) ; în fine Dicţionarul şi glosarul
limbei române (1871—1876) cu Massim
, .
,
.
Simion DBărnuţ (1508—1864) a studiat
la Blaj, la Sibiu şi mai târziu la".
Pavia. A fost profesor în Trausilvania
; „a fost uniil din cei mai activi conducători ai Românilor

în luptele lor contra Ungurilor în anii
1848=-1$49. In 1854
veni ca profesor Ia gimnaziul din Iaşi,
apoi treci la Universitate. Opera lui cea
mat cunoscută este Discursul ţinut;
la adunarea din Blaj (3 Mai: 1848).
După
moarte s'au publicat mai - multe scrieri,
dintre cari cităm: Dreptul 'Publie al
Românilor (Iași 1867)..
îi
a
Dr
ț
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versitatea din Iași,

Ștefan

tematici

universitate,

la aceeaș

Alicle,

care a tost profesor de ma-

Dionisiu

Jlarţian,

înființat “serviviul statistic D, A. Papiu
publicat documente și cronici și a fost

care a

Ilarian ?), care a
chiar ministru 'de

justiţie în guvernul lui M. Kogălniceanu. 1864.
c) La începutul

secolului

XIX

erau

puţine

tipografii în -

principate și rău înzestrate; de aceea mulţi autori își tipăriau
lucrările lor peste munţi, fapt care a dat naștere la călătorii

sau măcar la corespondențe personale cerute de asemenea
împrejurări. Astlel Zufrosin Poteca?) din “București, tipăroște lă Buda

traducerea

unei

“Gr. Pleşoianu din Craiova

sărţi

de

logică

și

de . etică Fă

tipăreşte la Sibiu traducerea,
lui

'Telemae de Fenelon şi alte serieri; Stanciu Căpăfâneana*)
din Craiova, de asemenea tipăreșteo parte din cărțile sale
la Sibiu; Simion Jlarcovici?) din București tipărește o lu-"
crare a sa tot la Sibiu; acelaş lucru face călugărul din Iași
7

|
1) Dionisie Marțian (1829—1879) a studiat în Cluj, în Blaj, în Viena. Venind
.
la
relative
scrieri
diferite
publicat
a
și
statistie
serviciul
intemeiat
în țară, a

aceste chestiuni:

(1858),

socială

Economia

Coloniștii

germani

şi România

a
a
(1860), Proprietatea și naţionalitotea (1866).
şi în
Transilvania
în
studiat
a
(1823—1879)
Ilarian
Papiu
2) Alexandru
Italia; a luat parte la mișcarea din Ardeal în 1848. Venind în țară, a fost
- profesor la facultatea juridică din Iași, magistrat la curtea de Casaţie din
Bucureşti și in 1664 ministru în 'cabinetul lui Mihuil Kogălniceanu. A publicat
scrieri istorice și juridice: Istoria Românilor din Dacia superioară (1852), Iu
dependența cosistituţională a Transilcaniei (1861), Zezaur de monumente istorice

(1862—1864),

,

Viaţa lui G. Șincai (1869).

RE

|
Paris şi în Italia.
3 Eufrosin Poteca (11306—1859) a studiat în țară, apoi la
mâla
egumen
trecut.
a
apoi
Sava,
Sf.
la
Călugărit de tânăr, “a fost profesor

“ năstirea Motru din Dolj. A lăsat câteva scrieri, mai ales traduceri, dintre cari
citim: Cucinte. pangirice (1826, Logica și. Etica (1829), AMânelnie al pratoslavEA
a
|
nicului Ilristian (1832), Catehism (1839).
" 4) Stanciu

profesor în

Cipăţâneanu,

cei mai harnici. A

tradus

Mărirea

Craiova,

Romanilor

a

fost

unul

a lui Montesquieu

din traducătorii
(1830) şa.

a studiat în țară și străinătate, a fost
“A. lăsat multe și insemnate traduceri :
școalelor.
al
efor
şi
Sava
profesor la Sf.
Lesage
Belisarie de Marmontel (1834), Nopțile. lui Yung (1835), Gil Blas de
5) Simion Marcovici (1190—1817),

un „Curs de reto(1837), Filip și -Orest, tragedii de Alfieri (1847), precum și
rică (1834).

“
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Ghermano . Vida !) cu gramatica sa franceză,pe care o tipăxeștela Buda (1833). La Sibiu tipăresc serieri de ale lor Gheorghe

Ioanid ?) din. București, Jon Gherasim Gorjan, traducătorul
Halimalei ?), Gheorghe Sdulescu'*)
din - Iași, Anton. Pann

" Gheorghe Ioanid
„(portret Ia liceul St. Sata)
2

din Bucureşti; ba şi un Almanah

(pe '1836) -este tipărit la Buda...
*)'Ghermano

tache>

din

Vida, călugăr,

al statului ţării Româneşti

-

a fost profesor

Iaşi între anii 1843—1851,

i

la seminarul «Veniamin Cos- -

E
”
| *) Gheorghe Ioanid, a fost profesor la. Sf.
Sava. A lăsat câto:va scricri: o
Jramatică elinească (1843),un dicționar elenoromân (1864) şi un fractat de
morală (1859),
'
Ia
!
91. Gherasim Gorjan a fost institutor
în Vălenii-de-Munte şi a murit la
26 Octomvrie 1857. A.
publicat: mai

multe

calendare și a tradus

(din. franţuzeşte). Halimaă,. Yestita potestire arabică. Prima
ediţie s'a tipărit între 1835—1837.
“) Gheorghe Saulesco, profesor la Iaşi,
autor al unei colecții de fabule (1835),
al unui abecedar
(1832

şi urm.)și al unci gramatiei
No

a

.

|

(1833),

Ea

”

s

.—
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In legătură

cu

tipografia a fost comerciul

primele decenii ale secolului. XIX

cărţilor, care în

eră în mâna Ardelenilor.

Avem date în «istoria şeoalelor» de V. A. Uiechiă,.de unde
se vede că până la 1830, cărțile: se vindeau la un loc cu
mărfurile de braşovenie.
|

i

4|
,

pe
bi .

-7

)

- A

Să examinăm acum. propaganda
prin scrieri.
“ E adevărat că urmașii celor -trei reprezentanţi

ai șeoalelor

ardelene, Micu, Şincai și Maior, nu produce un număr prea
însemnat de opere, dar ei 'au-. meritul de a fi popularizat
unele din ideile marilor

scriitori

și mai ales de a fi pregătit

prini şcoli legiuni de” tineri cari: să răspândească aceste idei
Ideile privitoare la. limba română și în genere studiul
limbii au format obiectul de ciipetenie al preocupărilor lor.
lui Zon

Gramatica,

(1788), a lui

Morariu

Radu. Tempea

(1797), a lui. Paul Jovgovici (1799), a lui Constantin Diaconovici-Loga (1322),a Episcopului Alezi din Gherla, (1826)

a lui A.

7 Laurian (1840)

însemnate al6 lui imoteiu

formează

trecerea

la studiile

Cipariu, care se poate socoti ca

3
a
părintele filologiei române 1).
urmăeră
latiniste
șeoalei
Problema pusă de întemeietorii
toarea: limba

noastră

fiind

de

origine latină, să se găseasci

chipul de.a arătă aceasta atât prin alegerea cuvintelor cât și
- dacă limba
“prin scrierea, lor. După ce întemeietorii discntase
română 'se trage din latina clașică” sau din cea vulgară, după
„c6 se admisese de cei mai mulţi ca mai temeinică părerea
lui Petru

Maior

că în latina vulgară, trebue să căutăm

pro-

fost profesor
3) Timoteiu Cipariu (1805—1887), a studiat în Transilvania, a
la mișcarea
parte
luat
A
ică.
greco-catol
catedrala
la
canonie
“la Blaj, unde eră şi
din Ardeal

din 1818. 'A fost: membru

al Academiei

“scrieri despre limba români: Elemente de limba
mumente

(1854),

Gramatică

(1855, 1869,

Române.

A lăsat numeroase

română de pe dialeele și mo-

1877), "Principia de limbă şi scriptură

(1855),
(1566); culegeri de documente și extrase din autori : „eteşi fraymente
(1867).
istorie
Crestumatie (1858), Arhiz pentru filologie şi
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totipurile

cuvintelor

românești,

se

urmăriă

acum

aplicația

practică a principiilor. Aceastiă aplicaţiune priviă ortografia și
"vocabularul. Şi pentru una și pentru alta sau înfățișat multe
și

felurite

teorii. Toate

an

avut ca

bază

ideia că. filologul

| poate şi irebue să potrivească limba vorbită și scrisă cu niște
“norme fizate de el. Prin urmare din vocabularul româneze se
“vor, înlătură cuvintele cari nu sunt de origine

„acestea strică fizionomia limbii, iar ortografia
înfăţişeze etimologia latină a cuvintelor,

latină,

va

pentrucă.

căută să

Aceastii ideie care a fost mult răspândită în secolul XVIII,

“când se credeă că limba este” o creaţiune artificială a.
omului,
Sa, dovedit mai târziu. a fi greşită, şi. oamenii de - “Știință
ai:
secolului XIX au stâbilit „că; limba este. o ereaţiune
naturală

ŞI că, Vinga ei este supusă, unor legi cari scapă voinţei
omenești.

: Astăzi xolul

filologului se mărginește. la studiarea limbii

pu cum se prezintă și la aflarea, legilor. după :“cari:
se îndeplinese

diferitele fenomene linguistice. |
pi
Curentul latinist- a rămas însă în, ideile secolu
lui

XVIII.

şi diferitele sisteme ortografice și linguistice cea,
produs au”
înfățișat diferite păreri: individuale, Cele mai însemn
ate > sunt:

sistemul

lui Laurian Și sistemul. lui Cipariu.?
Și unul ŞI altul căutau un punet fi unde
evoluțiunea.
limbii să fie desăvârșită ȘI. Să. dea form
a “care să rimână

păstrată pentru totdeauna. Acel. punct trebu
iă să fie realizat-

într'oo anumită

epocă:. Laurian

credei

că: epoca

aceea

este

secolul XII; Cipariu socotiă că este secolul
XVI. Cel dintâiu.
roaliză acea. formă a evoluţiei desăvârșite numa
i pe baza unor aţionamente filologice pentrucă, din secol
ul XII nu există
nici 0 urmă de limbi românească,
Celalt se opriă în secolul XVI, fiindeă. cele mai „vec
. hi texte de limbă română
sunt din acel timp.
|
Și unul și altul înlăturau ideia
că limba ovolucazii

necontenat și niciodatii nu se pot opri schi
mbările și nu se > poate
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stabili forma care să'r «uimână veşnică; totuş Cipariu, pentru
a-și, puteă înfăţișă, teoria lui, aveă nevoie să cunoască vechea,
limbă românească şi dialectele limbii româneșfi, pentrucă pe
baza acestora își elădiă construcţiunea, iar nu “pe reconstruiri

teoretice. Îi] își propune:
«omogenă

și mai

<a. reduce limba la o formă

primiti vă; a reînsufleţi moartele

_

.

A. T. Laurian

”

T. Cipariu:

-

(portret publicat în” <hevista

,

mai

forme, cu-

Nouă»).

«vinte și însemnări; a lepădă slovenismele și locul lor a-l
<împlini cu termeni luaţi din” dialecte. române; a întocmi pe
limbii,
«cele împrumutate după formele ce înfățișează structura

iar nu după

ușurătatea

buzelor sau plăcutul

urechilor» 1).

înfățișează astfel:
1) Cu ortografia lui Gibariu aceste cuvinte se
A

- reduce

limb'a. la

una

forma

e forme, cuvente si semnari;

mai

omogenia,

mai primitiva; a

rcinsufleti

a lepeda. slovenismii si loculu loru a pleni

mortel
pe cele impromutate după forcu termini luati dein dialecte romane ; a togmi
liusioritatea buselor seau
dupa
u
'era-n
limbei,
'
r'a
struetu
mele ce ne infaciseza.
5
îi
:
|
2
|
i
placutulu orechieloru».
,
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u
.
Principiile şeoalei latiniste se găsesc
aplicate în diferite
scrieri, dintre cari cele mai însemnate sunt: „Gramatica
lui
T. Cipariu şi Dicţionarul lucrat în numele Academiei
de
Laurian şi Massim 1).
a
a

Sub

impulsul

acestei

şcoale sau desvoltat

şi studiile isto-

rice. In afară de faptul că ei se datorește cronica
lui Şincai,

acel: tezaur de informaţiuni despre trecutul
neamului, mai
observăm că alte ramuri ale istoriei se studiază
pentru- prima

dată de Avdeleni- sau în unire cu ei. Astfel

Laurian

se în-

tovărășește cu Bălcescu și stăruese pentru
adunarea tuturor fe-:

“lurilor de izvoare în cari se găsesc mărturii istori
ce. In <J/qgazin istoric» se publică, pe lângă croniti,
articole de arheo- |
logice, hrisoave, memorii de călătorie ș.a. Cea
dintâiu istorie. .
„universală. e publicată de Florian Aaron

(1846).

-

ză

“Ideile școalei latiniste şau propagatîn princi
pate şi “prin
presă. Aceasta, s'a făc
înut
două “chipuri: răspândindu-se aci:
ziarele de peste munţi

“principate.

și apoi

- e

colaborând la ele seriitori din.

|

e

Aa

- Presa de! peste munţi a luat naştere după
câţiva! ani după.

ieşirea, la luminăa <Curierului> lui Heli
adeși a" <Albinoi»
lui Asachi: în 1838 a apărut Gazeta
de Transilvania, care
„trăește până azi, și Foaia -pentru minte,
inimă și bteratură,
amândouă sub conducerea lui George
Bariţ?); care mai târ-.
ziu

și-a asociat diferiți colaboratori.

-

|

!

1) Jon C. Massim (1825—1877),
de fel din judeţul "Brăila, a studi
at în țară.
şi la Paris, a fost profesor în
București și membru al Academie
i. A, scris, afară
de Dicţionarul Academiei, o gramatic
ă elenică (1850), yrainatică română
(multe
ed. 18541—1870), gramatică
macedo-română (1862).
2
*) George Bari (1812—1893)
a studiat la Cluj şi Blaj;
a fost unul din:
„. eonducătorii mișcării Românilo
r ardeleni în 1848; întemeietoru
l presei în Ardeal,
a fost membru fondator al
Academiei. A lăsat scricri
îstorice (Istoria. Regimentului al 2-lea,' 1874, Părți
: alese din isto
'
Tran
ri
silr
a i - pe 200 de ani, 3anie
vol, 1889—1891); didactic
e (Dicţionar Jermano-r
omâ1853
n,; Idem 'roniino-un.gurese, 1869); Politice
.
(]lemoriut reprezentanţilor
: alegătorilor români,
ceunomice, ete.
1881);

Să

”

In ele, .pe lângă partea de informaţii,se publicau articole
asupra limbii şi naţionalităţi, scrieri literare și istorice. In
paginele acestor reviste, în “epoca, dintre. 1840 — 48, când
“censura severă
împedică libertatea, cugetirii în principate,

u

| „ Simion

Bărnuţ

George Bariț

PI
" “(numărul

'

jubilar al «Gazeteis

1908)

de
găsiră adiipost articole de istorie şi: de politică trimise
AleBălcescu, Ileliade, : Ion. Ghica, Ci. “A. Rosetti ), Gr.
aandrescu, Costache: Negruzzi, . Bolintineanu, Al. Donici,

Alecu Russo, Cezar Boliac 2), Mihail Kogălniceanu.
) 0. A. Rosetti (1816—1885) a studiat 'în ţară;

“revoluției din

1818.

In

tinereţe s'a

ocupat

a fost

unul

din fruntașii

cu literatura, a publicat poezii sia.

trebilor publice și mişcărilor
fundat ziarul Românul. Mai apoi s'a dedat numai
ori ministru şi prezident
“politice. A : fost primar al Capitalei şi de mai multe
în Franţa pa fost unul
Boliae (1813—1880), a studiat în tară şi
a Ei
la acţiunea emigra
parte
luat
a
dintre fruntașii revoluţiei din 1848. Exilat, el

lvania cu Ungurii. Mai târziu
ților cari voiau să împace pe Românii din Transi
t mai multe volume-de poezii
publica
A
ziarist.
şi
t
deputa
fu
tară,
în
,
întoarse
-se

l Tudor, 1557; Mânăsti(1835, 1843, 1817, 1857) şi articole de istorie (Domnu
_

zile din România,

1862,

1863) şi de arheologie.

| da
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Se

poate

zice că în această, revistă

Su făcut înfrăţirea în-

tre luptătorii pentru libertate și naţionalit
ate. din cele -douiă.
"părţi ale Carpaţilor; ea a fost un simbo
l al. unătății cultu- *
rule a tuturor Românilor dela

nordul Dunării.

Astfel s'au răspândit în principate ideile
școalei ardelene,
astfel s'a, lăţit curentul latinist,
Prin

acest curent sa

publică,

iar

istoriografia

desvoltat și îmbunătăţit instrucţiunea.
a intrat

înt”o

frază

nouă

de

cerce-

,

Andreiu Mureşianu -

(portret Publicât în < Vatra)

țări științifice;

- .

-

.

.

Cezar Bolliac
|

(Stampa

din

1849)

prin reprezentanţ

ii lui Sau făcut cele dintâi.
|
cursuri și s'au tipărit cele dintâiu
cărţi de filozofie; între ei
Sau. „năs
cut problemele

cele

mai

mari „ale

limbii,

precum. și
problema practică a ortografiei cu
litere latine și ei au făcut:
posi

bile

studiile asupra

“produs. un

mare,

limbii

române ; în Ardeal

monument, al

în fine sa

clocuenţei, române,

vestitul
discurs al lui. Simion. Bărnuţ
din 1848..
o
”
“În vremea când influența gre
cească făcuse să amorţească
ână și conștiința naţională,
puţinii Români cari nu put
eau .
siN se împace cu

această stare dă lucruri, «se
uitau— zice Ne“&ruzzi—cu dor spre Buda
sau Brașov, de unde le venii,
jeltă
tot anul calendare cu pov
eşti la Sfârşit. Și din când
în când

289
«câte o broşură învățătoare meșteșugului de a face. zahăr dir
«ciocălăi-de cucuruzi său

pâne

de cartofe».

Mai puţin fecund în' privinţa,

Dumitru

„-

”

.

Dimitrie

bănăţean

o.

Cichindel 1) şi al lui Andreiu Mureșianu
i

|

curentul.

Cichindel

numele. fabulistului

latinist ne dă numai

poetice,

de Iosif Vulcan în discursul său do.
recepţie la Academic)

pub.

(portretul

-

literaturii

.

.

,

a

), autorului faimo;

Ă

—1818); a studiat în Temișoara, a
1). Dimitrie Cichindel sau Țichindel -(1775
sşeoalclor românesti din Bac
fost profesor şi preot. Luptător. pentru autonomia

scrieri, între cari şi
nat, a avut o viaţă plină de greutăţi.A lăsat mai multe
ieeşti şi porătiFilosof
viei:
Obrado
sârb
rul
fabule în proză, imitate de pe scriito
Buc.
.

...

rii

.

,

n

af

.

..

i

“

o

Buda 1814; Ed. 2-a (de Heliade)
cești prin fabule moralnice învăţ ături,
e sau publicat în Biblioteca.
1838; Ed. 3-a (de1. Rusu) Arad 18385. Extras
aa

2 Andreiu

|

po

pentru toţi. —

Mureșianu

(1816—1863) a învățat

apoi funefionar la. Sibiu.: A „Lăsat . puţine

Brasov,

Brașov, 1862; Ed. 2-a Sibiu 1881.
:

A

:

x

x

i

Blaj;

în

a fost. profesor la

scrieri între. cariși poezii

a

,

,

N

.

|
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|

-sului <Răsunet», care a devenit cântul naţional al poporului. 'Totuș nu.putem uită că printre scriitorii acelei epoce
şi
„din acele părţi, au fost și - Vasile Aaron!) și Jon Barac?)
cari Sau inspirat din popor şi au făcut scrieri în stilul.
po-

“pular

ca

şi Anton

Pann

al:nostru ; iar Jon Budai Deleanu,

“printre scrierile sale istoriceşi de limbă, a compus o poemă
-eroi-comică (Țiganiada), în care se vede și apropiere de pro-

„ducţiunile poetice europene şi inspiraţiune din credinţe
le și
-superstiţiile poporului.
|
A
DE
Prin aceștia, curentul -latinist devine un element fundam
en-

tal al desvoltării' literaturii“ românești în secolul XIX."
Ei

INFLUENȚA

FRANCEZA

Primele începuturi ale literaturii scrise în româ
neşte sau
“făcut numâi când limba română să putut emand
ipă, câte pu“țin de sub stăpânirea limbii slavone, care servi
se, în curs de

“mai

multe

veacuri, cu

limbă

a

statului

“această, mișcare de emancipare, i sa

-de curentul” grec, care a devenit mai
“Acest

nou

curent

strein

“pentrucă nu 'se potriviă

şi

a - bisericii. In

dat întru cât a: ajutor
târziu el" predomnitor.

nu “a folosit

nici cu“ spiritul

literaturii

românești,

maselor

populare,

nici cu: al. celor din. păturile mai culte
și pentrucă : acest „CUrent a adus, cu sine spiritul grecese
nou, iar nu cultura an-

“ticităţii elene. De accea puţine și de
puţină valoare
literare s'au produs în vremea, influenţei
grecești “în
AVIIIL.
*) Vasile” Aăran (1700—1822) a
trăit în Sibiu: Cele mai

“/onat și Dorofatu»
Tisbe> (1807).

(1815),
|

«Patimele” lui Iisus” Hristus»
A
:

lucrări
secolul

însemnate lucrări :
(1805),

«Piram

și

) Jon Barae (1772—1838) autorul
poemului <Arghir şi Elena» (1801
). Dela
“el avem și o traducâre a Halimale
i: O ie și una de nopți, Braş
ov -1936—39,
,
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Curentul latinist a produs o' mișeare puternică;

el a în-

tărit conștiința “naţională: şi a răspândit dragostea pentru.
” ideia de naţionalitate. Producţiunile de literatură propriu zisă.
născute sub impulsiunea acestui curent mau fost însă de o-

valoare deosebită, pentrucă el na adus la suprafaţă, n'a răs-pândit o cultură literară latină, ci sa. preocupat maii mult de:
limbă și gramatică.
Desvoltarea literară a secolului XIX se datorește unei in=fluenţe nouă: snflieuței franceze.

-Să

cercetăim cum se introduce limba și spiritul francez în.

principatele

române.

Vom observă că avem mai întâiu o influenţi indirectă îîn.
secolul AVIII și până pe la 1820; apoi o influență directă.

-

după această dată și până pe la 1870.

Influenţa indirectii” o datorim. Grecilor. ;şi Rușilor.
Este interesant 'de văzut că chiar în veacul în care. stii=-

pânirea grecească ajunge la culmea ei și din -punct de .ve-dere politie şi din punct de vedere cultural, ea, pregăteşte in=troducerea

Cum

limbei

franceze.

se întâmplă aceasta ?

|
ce sau. siabilit în 1 Europa

Se ştie că Turcii, îndată

și au:

avut legături diplomatice” cu alte. state, sau servit în aseme-nea împrejurări de. oameni străini și în special de Greci,
cari rămăsese

în mare

număr

vechiul Bi-

în Constantinopol,

în.
zanţ, unde” au și până azi .un. mare cartier în care trăesc
fost.
grupe compacte, având ȘI. patriarhul lor. Acești Greci au
siliți să înveţe

limba 'care

eră

mai mult întrebuințată

"porturile diplomatice. Câtă "vreme

Venețienii

erau

în: 'ra=

stăpânii.

mărilor. și puternici în Europa, ei vorbiră italienește. Mai
predomtârziu, de prin secolul XVII, limba, franceză devine:
nitoare;

atunci,

Grecii

vorbiră - franţuzeşte.

.

în principate dintreCând “Turcii încep a trimete domnitori
ţară, introduc - cunoș-foștii dragomani greci, aceștia venindîn

892

tinţa limbii franceze, își crese copiii cu” profesori
lucru care 'curând se „imită -de către boieri, precum

francezi,
s'au imi-

tat de către aceștia toate obiceiurile aduse de Greci. Unii

domnitori îşi iau şi secretari francezi. Astfel Nicolae Carageă are pe Pierre Laroche, care a stat vre-o 20 de ani: în
“principate, întrebuințat în această, funcţiune
de mai. mulţi
domnitori. Alexundru Mavrocordat are pe comitele” Hauterive,

care a scris un memoriu despre istoria și organizaţia Moldovei.
.. Prin.

acești

Şi familiile
i

secretari

scrieri în limba

- Tot

şi

învăţiitori

lor se introduseră „şi

și

prin înşiși

cunoștința

franceză.

domnitorii

limbii

franceze

o

cultură franţuzească se introduce indirect șiș prin Ruși.

-In secolul XVIJI.- Ruşii: au suferit. o puternică influenţă
| “franceză, mai ales în vremea împărătesei” Elisabeta (1741—
1762). Curtea, ei est6 imitată după curtea franţuzească ; înalții
demnitari ai statului se îmbracă franţuzeşte, mănâncă, franțuzește, își aduc, mobile din, „Franţa, Vorbesc - și seriu franţu-

zeşte;. se stabilese legături „personale între -“Francezi şi Ruși.
"Voltaire e în. corespondenţi cu împăriiteaşă, Şi serie «Istoria
lui

Petru

cel Mare» după

rus. O. sumă -de

tineri

documentele

ruși

sunt

ce-i dă un ministru

trimişi să facă

studii la

“Paris. Sub Caterina II (1762—96) această influenţă fran=
-ceză ajunge lu culme şi se introduce. în toate instituțiunile

din Rusia.

Eră,. deci foarte firesc că. aceast influenţă si treacă şi în
principatele române. Operațiunile deselor răsboaie dintre
Ruși
și “Turci se desfăşoară pe pământul. nostru şi sunt
însoţite de

„lungi

ocupaţiuni rusești. Astfel este cu răsboiul dintre 1768-

„1774; astfel cu cel dintre" 1806 și 1812; astfel
este ocupația
- dintre 182
— 8
1834. cu care, se stabileşte protectoratul! TU-

Tesc și regimul regulamentului organic. 'Toată
ofiţerimea rusă
care intră în 'relațiuni cu “familiile boiereșt
i din principate

are educaţiune franţuzească, și obiceiur
ile. ei, vorbirea ei fran4

398
țuzească se introduc în clasele înalte din rile române. Rușii.
"pronunţă franţuzeşte mai bine de cât Grecii; ei deci arătarăRomânilor buna: pronunțare: franțuzească. Ei introduseră dan-

țurile franţuzeşti;

ci introduseră

instrumentele muzicale

muzica franţuzească; introduseră
o
. dentale.
Aceste înrâuriri indirecte

şi

mobilele

și costumele occi-|
Greci, prin Ruși —

prin

za]

etra
(acsemn

"Revoluţia

- Eufrosin

|

Poteca:

-. (portret dela liceul Sf. Sava)

o fotografie)

contactul

pentru

pregătiri terenul
civilizaţiunea

.

Poenaru

e
după
D. Stoica
dePetrach

și cu literatura

franceză, cea mare

ficură să se răspândească în

al „Românilor: cu

direct

târziu xestauraţiunea.

și mai
Europa

,

N

franceză.

o sumă

de.

emigraţi.

2
napoleonianii dintre 1804 — 181

"din. Franţa. Epxansiunea

ideilor, morâvurilor Şi limbii.
contribui şi ea la, împărtășirea
și.
seră ȘI principatele române
franceze. "Toate. acestea atin
de ele. La 1] 297 „se stabi-- ,
Francezii începură a se interesă
Iași.
franţuzești în Bucureşti Și în
"ese cele dintâiu consulate
,

.

a

,

|

|
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fiar în 1800, cândo seamă

de

boieri

se giindese să scape

“ţările de sub stăpânirea turcească, trimit pe boierul Dudescu
„la Paris ca, să ceară ajutor. dela guvernul primului consul.

Această

influenţă franceză. se întărește

din ce în ce prin

“tinerii cari merg la studiu în “Franţa şi prin pensionatele
“franţuzești de băieţi și de fete cari se stabilesc în capitalele

«celor două. ţări.

.

Si

Sa

|

Printre aceşti tineri, -ereau, : negreșit -fii de - boieri
și de
„oameni bogaţi cari puteau trăi pe socoteala
familiilor, dar
„erau și fii de familii modeste, trimişi -ca bursieri
ai statului.
„Cei dintâiu bursieri tură: Zufvosin Poteca, Simion
Mavcovici

“şi Petrache Poenaru Oa
|
„Dacă ţinem seamă Că această tinerime instruită
în Franţa

devine conducătoarea, mișcării politice și literare
din țarii,
;-dacă adăugiim că și oamenii maturi au început
să călătorească
prin ţările streine, cum, a fost Dinicu Golescu
*) care a scris

“povestirea călătoriilor sale, atunei înțelegem

"bat, în vremea dintre

„“mândouă

1830

principatele, cum

și

1850, spiritul

<bonjuriștii»

“toate manifestaţiunile. vieţii, cum
duce:în locul celei vechi...

cum

o nouă

impun

s'a schimpublie în a-

ideile lor în

civilizație se introSe
n

Această, civilizație ar mai ales caracterul
franțuzesc.
Împreună, cu ea, și activitatea, literari se schimbă.
Românii
„încep a cunoaște scrierile franţuzeşti şi,.
văzând. fecunditatea
1) Petrache Poenaru
“profesor de matematică
fost efor al seoalelor și
“între cari un Dicționar

curs despre

(1799—1875) a înviiţat în ţară şi
în. străinătate ; a fost
şi a lucrât sub Al. Ghica la reorg
anizarea șeoalelor; a
membru al societăţii academice. A
lăsat câteva scrieri,
frances-român cu Hill şi FI. Aaron
(1840) și un dis-

Gheorghe Lazăr (1871),

e

A

ie
2) Dinicu Golescu (mort în 1828)
oficial numit: Constantin Radovici
din
“Golești, a fost mare patriot şi luptă
tor pentru înaintarea culturală
a poporului ;
-a întemeiat o şcoală la Golești;
a fost unul din fondatorii 'societ
iiţii“ literare cu
Heliade; a călătorit mult prin Europ
a şi a povestit impresiile și reflec
ţiile sale
într'o carte tipărită în 1826.
Ed. 1-aat apărut în 1826 la:
Buda: Insemnare călătoriei mele Constantin. Radov
ici din Goleşti în anul 1824,
1825, 1826. a 2-a
în 1910 (cu o introducere de

N, Hodoș).

.

.

ai

-
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literaturii franceze, simt dorinţa de a aveă şi ci o literatură
naţională. Se produe un mare număr de traduceri, se produc:
imitaţiuni, dar se produc și lucrări. originale inspirate din
ideile literaturii franţuzeşti. Mai ales nevoia de a traduce,
sileşte pe scriitori a -perfecţionă alcătuirea, frazei și a-i da oconstrucţiune mai clară, mai
. «.
__
potrivită cu claritatea limbii
franceze; iar vocabularul se
îmbogățește întrun mod uimitor. Genuri şi forme Literare necunoscute până a-

tunci încep a ieși la lumină.
Dar, în afară de formă,
în afară de stil, este ceva

mai important

pe care

în-

fluența franceză îl dă literaturii române: este ideia de
libertate. Prin - limba, .prin
scrierile franţuzeşti, Românii

“devin din.ce în ce mai stă-

pâniți de ideile democratice
şi doresc să schimbe întoc-: .

mirea, politică 'din ţara lor. .
In Franţa află refugiu cei .

.

exilați ;

a

în

Franţa

Si

găsesc

ecou “plângerile tineretului
liberal și Francezii “le dau

“Dinicu Goleseu
(portret din

ediţia «Călătoriilore

publicate de N, Iloduş).

:

.
|
mână,„de ajutor în momente:

grele.
curentului.
Astfel influenţa " franceză, unită cu înrâurirea
e în prima,
latinist, condiţioneâză desvoltarea, literaturii român
jumătate a secolului. XIX-lea.

A
|

CAR ACTERIZAR EA GENERAL A
XITER. URII în PRIMA JUNATATE A
SEC. XI

“Să. examinăm

în secolul XIX

acuma. cum

se înfățișează

în prima lui jumătate;
. Trebue
epoce

în

să

deosebim

acest

dintre 1800
dintre

lite atura română

1830

răstimp:

două
epota

și 1830 și epoca,
și 1860.

1,
În prima epocă avem la în-

ceput influenţa greacă încă pu-

ternică, însă curând începe să
"scază, pe deoparte din. cauza
loviturii pe care o încearcă, grecismul -prin reînvierea domnii-

lor naţionale, pe de. alta prin
răspândirea ideilor. școalei lati-

niste de peste
Veniamin Costache -_
(portret dela Seminar din Iaşi)

munți.

In aceeaș vreme începe să
se accentueze influenţa franceză. ”

Intre 1800 și 18530 se
înmulţese şeoalele în amândouă
principatele. Jfitropolitul
Veniamin *) înfiinţează!
la 1503

2) Veniamin Costache
* (1 768—1846),. un mare
prelat al Moldovei, Ajunge
"episcop. la vârsta de
24 ani. In 1803 se
sue pe Scaunul mitropoliei
Moldovei. .
N

|
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Seminarul dela Socola, pe care-l reorganizează la 1820 cu
ajutorul lui Asachi și cu câţivă profesori transilvăneni aduși

„le acesta. Lazăr deschide în București şcoala lui de ştiinţe
„înalte pentru a arătă. Românilor că şi în limba lor se pot
predă : toate învăţăturile. Contia

“puată de Heliade, apoi de Po=
eca, Marcovici, Poenaru, vis

dia!) ş. a. şcoala dela Sf. Sava
devine, ca şi sora 6i din Moldova, nu numai o școală propriu
zise, dar un 'centru .de activitate culturală, alipindu-și o bi-

bliotecă și o tipografie.
“ Acum apar. câţiva seriituri,
ale căror opere arată toată ne- .
siguranța şi toată nedibăcia începătorilor. Așă sunt poeţii Păcărești,

Alecu,

Nicolae. şi, cel |

mai însemnat din toţi Jon”).
Deși influenţaţi în: mare măsură de literatura greacă, ei au

e
are del eul E. sara)

însă -meritul. de a fi cunoscut,
și cântecele poporului, din cari se văd ici, colo ecouri în poeziile lor fie în forma versurilor, fie în -idei. Ion Vrciireseu
N

Iufiinţcază chiar

sească de

două

în acel an

ori

scaunul

seminarul

dela Sosola. După

în 1808 şi în 1821,

ce e nevoit

să

pără-

el piistoreşte liniştit până în

anul 18-12, când se retrage la mânăstire. Dela el avem 'multe traduceri, ecărți de
|
|
po
dogme, de istorie bisericească şi de cult.
:) Costache Aristia (1801—1580), grec de origine, a luat parte la mișcarea
clenă în 1821, „apoi la revoluţia din 1848. fiind amic cu Heliade. A fost profesor la Sf. Sava, şi a tradus multe scrieri din. italieneşte, grecește, ete. A tradus
:
pentru prima dată câteva cânturi din Iliada.
un spirit
*) Ion (Iancu) Văcărescu (1786—1863) a studiat la Viena și a fost
româteatrului
înfiinţarea,
încurajat
a
Lazăr,
Gheorghe
peluminat: A sprijinit
nese, a fost prieten cu Tudor Vladimirescu... Dela el au rămas multe traduceri
şi un volum de poezii originale (ed. 1830). Din acestea cunoscută e: P rimărara

amorului. și La pecelea condicţi lui Caragea. -
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arată o mare varietate de strofe
şi de măsuri. - "Unele . din ele
(cum este măsura și strofa, din

«La pecetea») au fost reluate
mult

mai

târziu și au ajuns să

fie dintre cele mai gustate “de
la "Eminescu încoace, De forma

poeziei poporanese influenţează
și Panis. Momuleanu !), 4INSau

-

poeziile acestuia sunt nai slabe
decât. ale

Viiciireştilor. Boierii

moldoveni Alecu Beldiman =,
care: serie «Jalnică, Tragodie»
despre întâmplările - din anul.

1821, și Costache Conachi ?),
care a lăsat-o colecţie de poe-

,

lancu Văcărescu
|
(“Revista Română» 1861)

zii ce Șau tipărit după moartea,
lui, ni” se arată imitatori. mai “ales, ai autorilor greci, mai puţin

ai celor francezi Şi, în orice caz;

nu se ridică la o valoare vred- .
nică de a, fi ţinută în seamă.
Trăeşte în această vreme un poet

de -talent, Vasile
„încearcă
" xind

Cârlova, care:

o notă . nouă, dar, mu-

tânăr,

nu dete lucrările ce:

Sar fi așteptat dela dânsul.
*) Paris: Momaleanu (1794—1834) a.
studiat în ţară, mai mult singur. A publieat. câteva volume de poezii.
*

2) Alecu Beldiman (1780— 1862) a li„sat mai multe traduceri și o cronică ri„mată Jalniea Tragodie sau întâmplările” din 1821 din Moldova.
*) “Costache - Conachi (1'777—1849), bo-în
ier învățat din' Moldova,
Costache Conachi

(e Revista Nouii»

1855)

care s'a ocupat

mult de chestiunile şcolare și a lăsat o“eulegere- de poezii ce sa tipărit după.
moartea

lui.

-
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IL.
A

doua epocă începe prin activitatea lui Asachi și a lui,

Hehade.
Ei văd drumul cel lung ficat; pe „calea. culturii de
celelalte popoare europene, cari -trăise în “împrejurări. mai fezicite decât a lor, şi dorese ca.
Românii să le ajungii. Doritori
de a merge cât mai iute, des-

voltă o. activitate fenomenală
în comparaţie - eu mijloacele de
cari dispuneau, și operele lor,
deși mau dat roadele pe cari
2
așteptau, deși se resimt de pripa, |? *
în'care au fost. făurite, totuș
deteră “puternicul avânt căruia

îi urmă desvoltarea modernă.
Amândoi fundară primele
:ziare și reviste române. In 1829

apără întâiu

«Curierul

româ-

nesce> în București şi apoi <Al-

bina.- românească» în
.

Iași. In

„i

1836, «Curierul de:
e ambe- sexe»

“Moca Beldiiiaa |

(«Revista Xuvti»- 1689)

îndemnă pe: Asachi să despartă suplementul litetar- al <A
binci>. şi să-i dea existență separată sub titlul de <Alăuta
Româneascii». In aceeaș vreme, la 12 Martie 1838, scoate Barif
la Brașov « Gazeta de Tr ansilvania» cu suplementul ei «Foaia:
literară», devenită apoi «Fofoaia pentru minte, inimă și lite-.
:ratură. >

>

In. acestea se. publică,

pe

lângă

știri politice, articole de

critică literară, de istorie, de filozofie, nuvele, poezii, ş. a. Cu

aceste publicaţii se duce lupta pentru înlocuirea, vechiului al- -

fabet slavon, pe. care-l socotiau ci ca o piedică mare pentru
desvoltarea culturii. Tată cum carăcterizeazii Heliade rolul.
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«romană

în. care alfabetul a fost întreg latin: <Au
unei, literaturi române demne de a ne repreEuropei. nu. cum voiă a ne arătă politica
ca, nişte populade a căror. origine se pierde
secolilor, ci ca niște popoli în adevăr. de stirpe
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"Giina ea npinnda săn3pii, ne
scri wi ABROTMAIA 42 FEMEII:

din „Foaia

literară“

vu
Bar.

1838

IP

- (numărul jubiliar al «Gazetei Transilvanici» 1909).
7

26

e

primelor scrieri
„fost începutul:
«zentă în ochii
„ «Petersburgului
<în întunericul:

.

1402
Heliade are un plan. măreț și bine. definit pentru înființarea
"unei. «Biblioteci universale», „care. Șă dea, . 21 de. volume. pe
„an, cuprinzând. serieri de istorie, . de, filozotie, de. drept,. de
politică, de economie politică, de, ştiinţe. natăârale, de . belle-.
arte, de retorică, de. poezie și.romane.. Intreprinderea, aceasta,

cereă și sforțări mari intelectuale şi însemnate mijloace materiale;: ea. nu . s'a. putut. urmă, așă cum 0! proiectase el, dar

a fost un. îndemn „puternic, care a .dati naștere unci înfloritoare perioade de traduceri, în .care vreme s'au dat „pe româneşte -un.. -mare,..număr. : de. opere literare Și s'au, dat întro
"limbă. curată și întro. traducere. conştiincioasă,. » Astfel, graţie
„lui, avurăm în: românește părţi din poemele lui Omer,- din
„Plutarh, din Xenofon, dia Shakspeate, din Byroh, din 'Tasso,
: din Dante, din Schiller, din Goethe, din Racine, din Molitre,
“din Victor "Hugo, ete.
Apoi, pe cât puterile îiî ajuti, ei fac Și opere originale, D
vedem - scriind articole - de critică literară, de istorie, de gra“matică, „poezii lirice”. și, epice, nuvele ŞI „povestiri, satire
și
- fabule, cuprinzând un “domeniu” mai. vast. decât, le-ar fi
în-.
„găduit forțele, dar. mai nic. decât; aspiraţiile cari îi.
însufle- iau. In, această privință, se vede că Asachi eră, un
om: cumai multe. cunoștințe ŞI. dobândite: în mod mai: 'temein
ie ȘI
mai sistematic în timpul. tinereței, . dar în schimb aveă
mai

puţin talent poetic decât Heliade. Acesta „din urmă
a fost
un. autodidact care, după trebuințele ocupaţiunilor. sale,
și-a

însușit cunoștințe. foarte variate. și adesea nu: „destul
de bine
deslușite ; „dar el a avut un spirit clar şi de o
mare vioiciune,

4

iar stilul lui scânteiază de glume, de ironii, pe
cari'le strică
însă câte odată . vulgaritatea, expresiunilor. at
Heliade. ȘI Asachi : înfiinţează primele teatre,
tradue primele
piese și organizează ei singuri. reprezentațiuni
le.
In fine: nici unul nici altul nua pierd din
“vedere şcoala, a

a
o.

=

N

cărei. desvoltare o. ajută. mai ales prin prelucrări de cărți didactice, iar Asachi stă. chiar în. fruntea, organizaţiunii. ŞCOa= .
A
Jelor statului în vreme de peste două. decenii....... ..
=

.
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Alături: cu dânşii, în “prietenie cu dânșii,-: adesea -prin încurajarea, “și impulsul lor, se ridică între 1840 şi 1860 o
generaţiune

numeroasă. de

câteva talente originale.
In

fruntea

Alexandrescu,

..

seriitori, printre

-.

-

acestei generaţiuni, au stat,
Dumilvu Bolintineanu

cari

Do

strălucită

|

ca. poeţi : Grigore

și Vasile. Alegsandri;

au- stat, ca prozatori: Costache Negruzzi, Nicolae Bălcescu

„și! Mihail Kogălniceanu.
"Unii dintrînșii se deosebiră - prin. operele lor literare: 'de 0
valoare reală, care a:tiecut chiar peste” trebuințele sufletești
- „ale epocei şi! sau impus - pentru totdeauna în, literatura „TO„mânească; alţii ştiură să influenţeze. și “să entuziasmeze pe
contimporanii: lor, fără să; poată trece însă peste marginile
vremii. Unii se -mulțumiră să” “produci “Serieri, . alți se - silirăi
să impună și directive: literare.
La scriitorii din această generaţie influenţa francezii este
vădită; “dar unii din ei: știu să se ridice. dela,- simpla. imita-,
țiune și modelele nu' distrug originalitatea, loi,
Poet filozof, cugetător adânc, Alexandrescu uneşte cu risteţea: meditaţiilor ironia satir elor și. fineţea: fabulelor; ucrăi- |
rile sale sunt citite cu: ' interes” crescând. din generație în” ge„ neraţie, Din

coniră, Bolintineanu,

cu poezia-i sentenţioasti,

lipsa lui de forță. și cu monotoniă compoziţiunii,

cu

n'a. putut

să fie apreciat decât întrun cere mărginit, de timp, Alecsandi, deși n'a atins adâncimea, de cugetare. a lui Alexandreseu,
„deși unele din. poeziile - sale -sunt lucrări * ocazionale, totuş

printr'o mai bună șțiință a. compozițiunii şi mai ales prin
dra agostea de natură și. prin posibilitatea . de a redă această, :

N

,

.-..

PIN

CA

IN

dragoste, : a rămas între poeţii de frunte . ai - Românilor, EI
mai: are încă un merit: că, a; făcut cunoscute comorile poe_ziei poporane și că s'a inspirat din ele.
Negruzzi

și Bălcescu. sunt, proza tori,

se pot socoti ca în-

temejetorii“ prozei. “ Amândoi - ştiu să ” dea

farmec povestirii,

“cel dintâiu streenrând 0-ușoară

ironie ! în cele

|

compoziţiuni,. „celălalt vor-

DI
|

bind

mai

totdeauna

serioas6 .

cu

căldură

şi. cu '0 însufleţire -patrio“tică ce greu poate atlă păreche.
_
|
„„_. Kogălniceanu. începe “ca!
- istoric, uimează

- sfârşeşte:

ca, critic şi

ca. orator și

om

„politie...
a
|
Din. mijlocul acestei ge„neraţiuni

se

pornește.

și:0

“activitate. de critică literară.
Fără să vite sau să mic-

şoreze rolul: însemnat. al
;şcoalei. latiniste, care a adus
în ” literatura „noastră nota
naționalistă, conducătorii rede Academie)
vistelor ; din Iași, < Arhiva
românească», «Dacia. literat» și „< Propăşirea», se ridică în
”

|

A. Russo

'7(potretul din ediţia publicată

.

|

„contra exageriirilor. unora, dintre latiniștii contimporani” cui
Și stăruese

porului

ca serierile românești

și să fugă de imitaţiuni

să se inspire

din: viâţa, po-

dupii “cele streine. Intre cei

„cari luară “parte la această luptă ta şi Alezandru „Russo, autorul + Cântirii României» D

7)

Alexandru Russo (1817-4550) este un “scriitor — al cărui vechiu - nume

de familie

a

fost

Donici „Și apoi

i-a Tămas

ca nume

porecla

de * Russu sau

RER Aaaa

405

- Astfel se desvoltă literatura, română, între 1830 și 1860.
„Este o epocă pe care am puteă-o numi. eroică, fiindcă ea a
„pregătit ridicarea poporului român. Naţionalistă și liberală,
- admirând trecutul i având încredere îîn sine, ea a știut să
!

» regiiteasciă viitorul.

| -

'

. Russo — amie şi tovarăș de lucru a lui Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălniecană. Da
In timpul vieţei sale şi-a tipărit articole numai prin reviste. -De curând ele au

fost publicate de Academie

într'un volum: (Buc. 1908): Cea mai însemnată este -

„poemul „Cântarea României“ scrisă întâiu în franţuzește, tradusă româneşte
"- de Băleescu şi apoi tradusă din nou de autorul însuș (publ. în 1855'în <România, literară». Mai are Critici literare și sociale (Critica, criticei, 1846; Studie
" moldovană, 1851; Cugetări, 1855 ;' Poetul Diiscălescu, 1855; Contra Ardelenilor, 1856 ; Studii naţionale, 1840 ; Poezia poporală, publ. 1868). In franţu-

“ zeşte : Piatra “Teiului ; Iașii şi locuitorii lor în . 1840, Soveja. —. Extrase din.
scrierile lui sau publicat înîn Bibl. „Romiinească Socec „o. 15) şi în. ediţia, Minerra 1910.

-
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“LITERATURA
a

ROMÂNĂ

INTRE 1867. — 1890

y

* VASILE ALBOSANDRIY
TI

LEGENDA: LACRĂMIOAREI
Poezia ce uimează este una din frumoasele
„Popor şi le versifică, uneori ținându-se aproape

„In raiu nici o minune plăcută nu lipsiă,
» Văzduhul lin, rriicorea, a crini amirosiă,

“Căci albele potire în veci toate Pmflorite
Scoteau

din a lor 'sânuri aiome

Nici

noaptea

o

nesfârșite,

Lumina. „eră moale ȘI. 'ndemniitoare

_

sopţii. i,

urmă,
4
zilei, „nici ziua, urmă,

nopții.

Prin: arbori cântau „păsări, prin aer sburau. îngeri
Și nu găsiau' risunet în el a lumii plângeri;
Căi scris eră, pe
«Nici. umbră nici

ceruri, pe. frunză şi pe unde: -:
durere aice nu pătrunde».
|

1) Activitatea lui Alecsandri se întindea
XIX.

în ambele

perioade ale „secolului |

Deşi aceasta se întâmplă şi cu alţi autori, programul scoalei normale pre-

vede numai pentru Alcesandri a se despărţi în' douiă „erupe „bucăţile de
zeproduse din scrierile lui,
+

PUI

n

re

z

produceri ale "ui Alecsandri, în care ia subiecte din
de povestea poporului alteori depărtându-se

citire .

410 Pe maluri verzi, frumoase, pe
Stau

sufletele blânde,

Gustând

râuri limpezite:

iubinde, fericite,

-

în liniştire cerească veselie

Ce ?n fiecare clipă coprindeo veșnicie,

>

Dulce-adăpost de pace, grădină *ncântătoare...
x
Axveă, orice minune, dar îi lipsiă
o floare.

IL.
e
Ia
+

-

A:

,

,

..

ma.

x

=

Și iată că sosește un oaspe de pe lume,
„Un suflet albși 'tâniiir pe-un nor de dulci parfume ;
Iar sufletele toate îi ies lui înainte, * Primindu-l cu zâmbire, cu gingașe cuvinte .

+ Şi-i zie: »In. raiul nostru bine. ai sosit, copile!
«Curând plecași. din viaţă! Nu plângi a. tale zile?»
Ă

|

|

A

„

Ii

,

u

—— «Nu, că am. dat o clipă de viaţă trecătoare |.
«Pe. alta mai ferice și ?n veci neperitoare».
-

î

— «Și nu-ți e dor acuma de lumea pământească?» -

—

«Nu, că inai mult îmi place întinderea cerească.»

— '<Cum? Nu lași nici'0 jale pe urma, ta duioasă,?>:
— <Ah! las o mamă, scumpă, o mâmă drăgiistoasă
-<Și veşnie după dânsa voiu plânge: cu durere!» :
- Zăcârid, copilul plânge lipsit:de mângiiere;
Și lacrămile-i

calde .se schimbi

în Lăcrămioare..!

- De-atunei. nu: mai. 6 .lipsă-în raiu de nici o floare! :
4

”

,

|

-
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,
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LUNCA DIN MIRCEȘTI: ,

”

" Pastelurile sunt poeziile “din vârsta matură'a lui Alecsandri (1862—1874). Elo sunt socotite drept
"ecle mai de frunte produceri ale lui şi 'întro celo mai preţioase "poezii alo. literaturii române. Scrise
într'o limbă românească literară, adică o fuziune a elementelor vechi româneşti din limba poporului
şi a celor nouă introduse şi cerute de cultura modernă, ele înfăţişează scurte tablouri ale vioi dela
“țară, reale, însă privite numai în momentele senine ale vieţii...

"Bate vânt de primăvară, și pe. muguri
Vântul: bate, frunza creşte şi voioasă
Sub verdeaţa. drăgălașă dispar crengile
Și sub crengile” umbroase mierla sare

îi deschide:.
lunca râde.
pe rând.
uerind,

O! minune, , farmec dulce! o! putere - creatoare!
In oreare zi pe lume iese câte o nouă floare.
un nou. glas: de 'armonie completează imnul sfânt,
Ce se "nalţă cătră ceruri de pe veselul Pământ,
“Tot ce. simte” şi viează, fiară, pasăre. sau . plântă,
In căldura. primăverii naște, saltă, shoară, cântă,
-. Omul își îndreptă pasul" către desul stejăriş,
Unde umbra cu lumina . se alungă sub frunziș..
i BI se duce după +visuri; înima
De

o sacră -melodie,

lui creşte: “plină

melancolică,

divină,

„De o tainică vibrare, de un ăvânt inspir itor,
Ce-i. adue

îîn

piept suspinuri

i
-

ȘPn ochi laerămi de

Este timpul re nvierii, este timpul re noirii
Ş'a sperării zâmbitoare, șa - pliicerii, Șa iubirii.
Pasărea-și giitește cuibul, floarea mândrele-i colori,
Câmpul via „sa verdeață, lanul scumpele-i comori,

Sus, paingul pe un. frâsin urzind „pânza-i diafană
|
„Cu-al său. fir de-argint subțire face-o punte-aeriană, N

Iar în“leagin de mătase gangurul misterios.
„Cu privighetoarea” dulce: s6 îngi ână-armonios,
Li

Ă
7

amor,

42.2
“Jos pe la tulpini, la anibră, fluturii, “flori sburătoare,
Se ?ndrăgese: în perechere pe sân alb de lăcrămioare
Ri, ca; roiu de pietre scumpe, gândăceii 'smălțuiţi
- Strălucesc, vie comoară, pe sub ierburi tăinuiți. N

O pătrunzătoare şoaptă umple lunca, se ridică:
" Ascultaţi!... stejarul mare grăește cu iarba mică,
Vulturul cu ciocârlia, - soarele cu albul. nor,

_Fluturul

cu plânta;

râul cu limpedele izvor.:
N

“Și stejarul zice ierbei: Mult eşti vie şi gingaşă!

-. Fluturașul zice floarei: Mult, eşti mie drigiilaşşi! N
Vulturul uimit ascultă ciocârlia ciripind;
Râu, izvoare, nouri, raze se împreună,

iubind.

Luncă, luncă, dragă, luncă
! raiu: frumos

âl. țării: mele,

Mândră ?n soare, dulce ?n umbră, tainică, la foc de stele! -

Ca grădinele Armidei *) ai un farmec răpitor
„Și

Siretul te încinge

cu-al

său
+
braţ desmierdător!
.

Umbra

ta riicoritoare,. adormindă, partumată,

Stă, aproape. de lumină,

prin poene tupilată.

Ca o. nimfă pânditoare

de sub arbori înfloriţi.

„Ea

Ri-i

la. sânul” ei âtrage

călătorii fericiţi |

încântă, şi-i îmbată,

şi-i aduce la, uitare

- Prin o magică plăcere de parfum și “de cântare;
"Căci în tine, luncă dragă; tot. ce. are suflet, graiu,
Tot șoptește. de” iubire în frumoasa, lună Maiu!

“

5) Armida, personaj din poema “Ierusalimul liberat> a; lui ass, Aveă niște
griidini încântătoare, în cari a oprit pe vestitul Rinaldo- şi La făcut,
să se depărteze da armata cruciaților,
d
1

e a
n amr

LERNEI

i

,

MIEZUL

Ra

î

Poezia

pd

face parte din

Amo II, 180869, o,

| i
pe

.

n

|

aceasta

intâiu în

revista «Convorbiri literare». -

,

In păduri trosnese stejarii ! B. un ger, amar, cumplit,
“Stelele par îngheţate, cerul - pare. oţelit,
Tar, zăpada

-

Pasteluri şi sta” publicat

cristalină pe câmpii

strălucitoare . - |.

“Pare-un lan de diamanturi „ce. Scârțăe sub picioare. E
Fumuri: albe. se idieti în vă izduhul scânteios-

- Ca, înaltele coloane unui templu maiestos,
:

Şi pe el6 se. așează bolta . cerului senină
„Unde luna își aprinde farul țainie de lumină.

a

!

o! tablou măreț, fantastie!.. Mii de stele - argintii
In 'nemărginitul templu ard ca veșnice făclii. a

EX

Munţii sunt a lui altare, codrii. organe sonoare,'
„Unde crivățul pătrunde scoțând note ngrozitoare. Si
A

Totul'e în neclintire, fără Viaţă, fină glas:

_

„Nici un sbor în: atmosferă, pe zăpadă .nici un pas.
Dar ce văd?... în raza; lunei o. fantasmă se-arată...
Bun „lup ce see alungă după prada-i spăimântată !|
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Dă “ Baleainiil şi Carpatul: la Daniireai măreață

.

.-.

„Ca doi giganţi. “năprasnici, stau astăzi, faţă ? n faţă
4

,

.

-

-

Răsboiul din 1$7 deşteptă din nou inspiraţia lui Aldesandri. Acele momente de grea cumpănă
prin care trecură Românii, hotăriţi a pieri sau a-şi dobândi cu sabia ncatârnarea, şi-au găsit cântă:
reţul în bătrânul Alecsandri, care cântase în tinereţe vitejia strămoşilor. Sub titlul <Ostaşii noştric el !
a publicat în 1878 o colecţie de poezii arând subiecte din răsboiul independenței. Dăra aci cca dintâiu poezie din colecţie.
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.aprinși de. dor see luptă. cu ochii. se măsoară,
Cu glasul se. ameninţă, cu gândul se doboară,
Zicând: «Nu pot să 'ncapiă doi paloși într'o teacă“!

«E. seris din noi doi unul în- pulbere să treacă !»
Balcanul cel fanatic, muncit de aspră ură,
|
Nu

știe să "'ngrădească șălbatica lui gură-

Și zic& 'cu trufie: »Carpatule
»De

vecine,

nu plecă-vei fruntea, âmar' va fi de tine,

«Căci . repezi-voiu grabnic din: “plaiurile-mi” nalte
“<Torente

"necătoare

deprinse

ca să salte

< Din. ipaluri peste maluri, din munte 'peste munte,
«Să. bab a tale! coaste, sadopere-a ta: frurite,
«Să facă. într'o clipă ca să dispari din lume
«Cu. -a
S

tale stânci Şi. codri, cu-ai.
.

.

tăi copii

ȘI nume».

4

Carpatul scoate» -un freamiăt teribil de urgie,
x

-- a

Mișcând coama-i de codri, ca leul în mânie. .
- Șin. eloest: lung vispunde:. « Baleane, a ta, trufie
„* Arată că

tu

astăzi

căzut

ești în

_<Nevoie. ai: de-o. cârje. ruina-ţi. so

pruncie.

S

supoarte,

«Căci. ești acum, sărmane, ajuns. la prag de moarte.
„>Ai

fost odinioară gigant

prin, înnălţime,

sa

< Amar: prin, fanatismu-ți, puternice prin eruzime!,
«Ai revărsat pă lume. și groază și rușine:
«ȘI te-ai scăldat în sânge pân! ce-ai dat piept cu mine
- «De-atunci au” trecut secoli t. Strivita omenire -.
<S'au deșteptat, Și numai “tu stai în adormire.

„x Ademenit

<Făr
<Orh

de. visuri 'nebune - și tr ufaşe,

a pătrunde norii care te ţin în -faşe!

uriaș!

cu :cârja tu: genele-ţi ridică

«Şi vezi Va tale poale cât umbra-ţi e de mică!

- <Ești

șters-.din carta lumii,

tu care din

vechime.

„“«Stai rezemat 'în somnu-ţi de-o" putredă' mărime !
<Şi xrei: să ţii. în. lanţuri. popoarele” creştine ?

<ȘI vrei, Baleane 'gârbov, ei si mă 'nchin- la tine?
«Dar nauzi cum te râde și Dunărea, și Marea?
„Deviza, ta-i. sclaiia Șa nea neatânidrea' J« IEZI

E

Cum. zic, doi vulturi ageri, sburând din vârt. de „muante;:"
Bă

"nnalţă

până" ?n ceruri: și''scot: țipete “crunte,

.

4.

i

-- De pe Balcan e'unul și din Carpaţi” e: altul:
a
Mult” repede le-i. sborul,: mult crâncen leii "asaltul,
”. Căci se' izbese cu fulgeri de lipt 'uciggitoaret..
__*

Intinsele lor. aripi'se “bat lucind * la:'soare -:

Ş'a lor” cumplite ghiare și pliscuri oţelite ini
: și dau Loviri, de moarte și răni își fac! „cumplite:
ne.

;

i

azi

aie
p..

De-odată cade unul din vulturii dușmani:
'E vulturul : -prădaluie din barbarii - Balcani,

a Șin „Patra părți a. „lumii sbor” smulsele lui. „pene!la,
E

cântă libertatea pe maluri, Dunircne.
+

N.

.

a

Mircesti, 14 Matu 1872.

<

. BARBUL. LAUTARUL:
; Cântecel „comic

si
1

.

-

.

——
i

-

AI

Teatrul reprezintă un salon, La ridicarea cortinei un tiraf. de Tăutari încep a sună &unn cântec
vechiu din dosul uşi din fund. Barbul Liutarul este Iibrăcat cu antercu şi giubeă vechiv ; "e „poartă ,
“pe capo > jumătate «de işlic cu fund verde,
.
IN
:
e
:

a glas, (Dintre! culise, Lipsiţi. “de-aici, balaurilort.
Barbu. — Ian lasă, jupâne vataje! Aşă să. trăieşti, că boie- |
x

viu

ne-o chemat să-i cântăm

de:ziua, lui!

“Un glas. — Minciuni !- boierului, nu-i „plac tiriiiturile tigineşti ! Hai, „căraţi-vă
ae
„ (intari se oprtse)!

DE:

i.

.

cante

! “Barbu. -— (Deschirina. uşa cu sfali). „Deer, “Dacă. eu. sunt. Barbu

Lăutariu

cunoscut în toată țara Moldotii..

“afară ?... Mai

stai să.-grăese

scoate ișlieul). Iaca.

Aice-i
|

cum

o să mă dai:

două. vorbe. cu boierul! (Intră și-și

adunare
-

mare!...și - adunars: fără
Ei

Di

|

e

ap

,

i

i

„

Da

Barbu, starostele de lăutari, .nu se poate! (Să închină publioului).
Aşări, boieri d-vocăastr
nu-vă, lusăă,
inima să mă dăâţi pe
scări, pe

mine Barbu

„si mesele: părinţilor

cel. bătrân, care

am. cântat

la nunțile

d-voastră? (Intorcându-se spre uşă). Ei ! apoi

ce” mai dărdăește guleratul cel de ciocoiu ? (Chiamă

un lăătar cu naiul). Veniţi încoace,

măi

cei

doi seripeari și

cu. seripeeleşi cu

mnăiul, iar-cei cu trâmbiţele să meargă la paharnicul Surdulea !... :

" (Intrii. Iiutar
— ii),
Doamne
mai agiuns!.. Inăinte

sfinte și părinte |... în 'ce vremi am

mă .rugâ?să merg pe la casele boiereşti,

i

şi acum

mi. se 'mucezeşte

cobza sub beniș!...!) Cine:
-ar zice, .văzându-mă, ce eu
am fost lăutariul Dom-..

„nilo
1... r
Hei!

hei 1... (Cântă),

- Și la mândre cununii.
|
: Cobza mea a fost festită,
Veac întreg o fost cinstită...

Eu
_

.

sunt Barbu Lăutariul .

Btarostele şi cobzariul,

- Ce-am cântat pe la Domnii

De boierii de pe aici

-

N

Ba şi chiar de venetici!
d

Shi

-0f, of, of! mi-aduc aminte
Of, of, ofl că măi "nainte
„Nici un chef nu se făcea
“Fără astă cobza mea. 7

„Dar acum; acum, vai mie!
- De când lumea-i cu riemţie
Nu mai am în lume glas
Și pe uliţi am rimas!
e...

_-_ “MIIo în „Barbu Lăutarulee

|

7

7

_Așă, așă, păcatele mele!

r pe o fotografie
mare dindin col. col. Academiei) Vremea vremuește,' bă„trânii se duc, obiceiurile se prefac, oâmenii se schimbă, cânticel
e
„se schimonosese şi lăutarii morde foame!... Heil. în
vremea
(De

» boierilor. cu îșlie şi anteriu ca, mine, ce de mai voselii!
ce
|

„2

1) Haina pe care în timpuril
mai e.
vechi o purtau boierii;
sec. XIX trecuse la lăutari.
ai
.

,

E

-

:

-

î.

iar la inceputul

aer
ne ma

Vanehetuli

Când

se Căftiiniă

vieun boier, se duceă bărbie

başa de-l rădeă cu bricele de mărgean
„eu mă

duceam

la el cu

taraful

în cerdacul casei, ȘI.

meu de-i ziceam: «Și la mai

“mare, vere!» El îmi umplea fesul de galbeni
tam după cum. se obișnuiă, pe atunci :

i cu îi. cân- N

(Cântec vechiu)

Chi!

şi vivat fericiti...

Boierul s'o căftănit
„Chiu, chiu,-chiu şi ha, ha, ha;
Trăească Măria sa!
o
Cât îi şede de frumos
. |
"Cu şălvari de merinos:
o.

-

„Cu
sal verde de. baribriu N
- Cu beniş portocaliu,-.. .

"Chiu, chiu, chiu, ete.
pa

DN

Cu- anteriu de citare

Și cu fes de. inderneă 1).
Chiu. chiu, chiu, ete.

_Chiu,

chiu; chiu, ete. -

Parciă-i Paşa din Ruseiuc,:
" Când bcă 'cafeă şi ciubuc!: 3
„ Chiu, chiu, chiu, și ha, ha, hat.

_ ii
“

Trăească Miiria sal,

Dapoi la nunţi !. . Măiculiţa scale ce. mai i zaitotari Li
Țineă nunta câte o săptămână tot în. chiote Și n. chiote!
“In curte oamenii frigeau boi întregi în -frigări. și. desfundau,
la, boloboace eu.'vin de Cotnari, în vreme. ce arnăuţii trăgeau
pistoale... Iar. boierii, sus; beau vutce cu .fesurile și cu.- pa -

„pueii cucoanelor... și apoi din vreme în vreme îşi anină an„teriul în brâu, își asvârliă papucii de rămâneă numai în
„mestii 1) -şi giucă parola. şi cordeaoa... Mai pe urniă au giucat mazurea cu Rușii, valțul cu-- Nemţii, și acum. cadrilu”.cu
- Franţuzii !.. „Dumnezeu ştie ce-or mai giucă mâine! Cât pen- :
tru mine... mă ..videă,. . Dumnezeu1... boierii se „apucau de um-.
pleau un pahar.mare cu vin şi-cu. galbeni ; şi mi-l - puneau

la gură... Eu îl dam. pe gât. în sănătatea miresei! și-i cântam:
.
7

1.
Citareăi o ștofă turcească ; Iderneă: numele
_-2) O materie de lână.
2 Mestii sau mesti ori mești. (mai cunoscută
rată un fel de șoşoni de pâslă sau chiar de piele
„Inainte , de. a pune papucii.

tureose
.
e forma
cari se

al oraşului Adrianopol i
,
.
meşi) subst, pur. a-,
încălțau peste „ciorapi „
|
Ra

"27 -

NE
.

”

| mi

'
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-

„(Cânteo vechiu

i

DI

insețit 'de. liutari)

Lado, Ladă, vit "Tia plânge)

TRI

AID

"Și răchita sizincle':

„Că Ia maică-ta' te-oiu duce
=
Când o face plopul pere
DR

“Acum nu

_-

N

a
DE

“Și xesteul. niugurele!*
:
[i

mai lac cânticele vechi, nu mai sunt de modă,

„că so subțiet lumea!... Azi fost silit la bătrâneţe să învăţ
cântice nouă, cele dela, fteatr u, dela operă, adicii de cele
e
opărite, .

ca aista de pildă, Da

-

d

Ma

pa

mu

tărie din Rigoletto: La donna e mobile) di

, Lado na mobile
Car

a

lui Leventi

-

Nene Aesenti

e

Ediș

prin -ceriu,

'Trone! se:, potriveşte ca nuca: 'n “perete!... Vă întreb, boieri
d- voastră, nu erau mai friumoase cântictle: noastre cele cre

“tineşti?

precum

: Doina, ' Viersu, hui „Bujor, . Sub poale de

codru verde ?... De! unde se. mai pomenește. de-al-de-astea .
prin orașe! Numai pe la ţară dacă se mai tree!...“ Acolo numai 0. vămas să” ne câştigăm. hrană *noi- lăutarii, pe la..horele. românilor, 'unde -facâm ;să sai6 --opinca ?n Siis!... Tacă de,
pildă: să: zicemcăi, so întins 0 horă, cât eâsa ăsta de mare:
- Flăcăii “stau înșirăţi” de” giur îinipiegiu strângându-se ci fetelede. mâini, Și noi Lita prinşi, în mijlocul horei, le cântân,
ian aș: |
.
E,
“(Toţi Lăutarii: pornesc

vobza, cântă) .

i

cu “pas: “iute de

,

î-

incohjoară

Pi

pa

.

/

SCI

Lileo : roşie Ia obraz,

3

Sa

ea
A Cliţo, Jeliţo fat.
NR
, Floricică, din „pârleaz,- a

„2 Leliţo, Îelițo fa

-

Strângeri,

“

.

i.

_

.

“Și la cap căpăţânoasă, . ..
, ste! leliţo. în a

.

o moră: Barbu, urinărinde- ca

e

1cico,

.

”

ae

buzele.

- „Ielito, leliţo fa!
ca le pișcii muştele,

“ Lelito, Ielițo far

Co folos că ești "frumoasă

Icliţo, lelito fa!

pa
;
salonul, sunând

i
,

i

|

Strânge- -ţi, Ielco, buzele,

>

Leliţe, leliţo fa!

.-!

. . Că se văd fasolele, ........-.-.aa | - Leliţo,, Jelito fa l
A

Staţi,. mii, Cam ohosit!. Bttrmano- piete Baxbulei aai. agiuns
"cal. de. poștă: împregiuru! - horii; de unde: înainte le - ziceai

„boierilor vere... fie! încalte mă mângâiu--:că mo. învrenicit
Dumnezeu. Să. înveselăse
cu cobza mea 0 lume întreagă!

„419

(Căutând la. cobzăi cu jale). Dragii,

»

cobzişoară..

Bune

zile., „am.i pe:

“trecut amândoi.- Multă vreme. mi-ai „inut isonw numai într”o
:strună !.... (Ottează), De-acum "ne-o venit, şi. nouă rându?..de-ducă
.cu. cele multe

obiceiuri

xechi de. ale Gării (Șterzându- -și ochii).

„Hei. drăguliţa mea, să “mulțumim cui se cuvine, că ne-ani
petrecut. veacul în această ţară .bună şi .mănoasă
. care. a. dos-

robit ţiganii!

e

Sa

Dragi boieri de lumea
|

-Ziuă- bună vă

>

nouă. !

vouă;

E

ăi

2 Bumă due, mă prăpădese
„Ca un cântec bătrânese! -

”

Ah! gândiţi cam fost odată
Glasul lumii desfătată, Şi 'mchinaţi câte-un pahar
Ii Diet. Barbu lăutar, - .

„i
a

zic

”

îs

(Barbu cu taratul pleacă

sunând

un cântee vechiu.

a
Ea
Cortina cade).

DESPOT VODĂ
SEDII

E

.

.

.

a,

.

>

Piesa «Despot vodii> reprezentată în 1819 şi tipărită în 1550, este inceputul unei nouă epoce în
activitatea teatrală a lui 'Alcesandri. EL părăseşte. terenul comediei pentru a încercă drama îstoricii în
: versuri. Aci el înfăţişcază domnia: lui Despot: Vodă i, care a stăpânit în Moldova! într6 159$—1561 şi
despre care cronicarii au lăsat însemnări ca despre un Domn rău. Piesa aro două părţi: venirea lui
Despot în Moldova şi încercarea ncizbutită de a luă tronui ocupat de. Lăpuşneanu -(actul I, II -şi II),
domnia, şi căderea lui (actul 1Y şi V)..Aci urmează
scena I-a din tabloul al 2-| lea, actul TI; Despot,
Văinuit de Lăpuşneanu, e aruncat în închisoare Şi dacă nu l-ar îi ajutat Ciubiir Vodă săi scape, ar fi
fost ucis.
.
, Scena arată un beciu de închisoare. —— fereastră
două scaune în mijloc. — Un tânăr. "Aprins

cu
« gratii în stânga. —Uşă
ei

- DESPOT e scenălangă masi)

în fund. —0
pi

masă
,

-

. ot soartă. schimbtoare. ce râzi de oineniro!.
“Nebun cine: se ncrede * în tine cu, orbire;

Nebun 'cine se urcă pe-al muntelui suiş:
“-Prăpastia "l-așteaptă “cu-adâncu-i prăvăliș.
i

.

,

em

2

Ii

NERA

cu.

"450

„=

Aşă dar'eu; sărmanul, a soartei jucărie, .
Ajuns iubit de-un înger-1), aproape de Domnie, ..
„
Jată-mă-acum. aice din raiul: meu: căzut ..
Si. din lumină lumii în lume iar. pierdut!
|
“ Sunt

_.

7

Eu

eu?..

Sunt

treaz ?... în viaţă ?.... și-adevărat

Despot, vultur. falnie, eu zac la închisoare!

e oare?

7

o

>

ae

= Acești păreţi sunt umezi,

-

Ah ! ci -sunt

|

Decât pe-o raclă neagră -cu zilele-i culese!
|

„.

triști, negri!..

Nu ziduri. de palate, dar ziduri de mormânt!
Inele. cine întră, 'din ele nu mai iese.

>”

|

Să

-

(Infiorându-se) -

_

-

"O! reci fiori de groază prin sufletul meu trec,
Răsuflu aburi de moarte;. Un biet străin, un Grec,

“La

|
.

(Se scoală și caută, imprejur)

cine. pot să aflu o rază de 'ndurare?

La Doamna

numai, însii nici o putere. n'are,

. -

e

» Căci. Vodă Lăpuşneanul
de milii-i depărtat

*

Cât de pământul negru e cerul înstelat, |
|
“Cum ?... mort în floarea, vieţii... Cum? mort ca un mișel!
Ucisda Lăpuşneanul, lipsit de tron.— şi ell..
O! nu, nu! nu se poate... cu. unghiile tocite
-

Voiu sparge-aceastiă hrubă, ce n sânul ei “mă 'nghite.
(Se asvârlă turbat peste pereţi și-i “loveşte cu
pumnii)

:.

- Desehide-te,. morminte !.... dă-mi” drumul “să-mi
răsbun ;
-- Cădeţi, infame ziduri! (căzând pe scaun)
Ah ! Doamne, sunt nebun!
DR

ȘI

(După o scurtă pauză)

Mizerie! cu gândul pătrund

bolta cerească

braţul meu nu poate '6 piatră.să urnească!..
- „(Induioşându-se) . |

„Ah!
„Vor

nu-i nici: o, sperare.... Cei ce m'au. cuno
scut . |
zice: A fost un Despot, a fost... ce:
s'a făcut?

> 1 E vorba de Ana, fiica lui Moţoc, .
,

4

„42

pe

i.

Şi toţi mor dă, uitării... chiar Anâ... lume, lume.
Uita-va, și amorul și jalnicul meu nume:

-

„Adio, planuri ?nalte! Adio, mari “ sperări.
aspirări

„A lumii ideale, sublime

a

o

Adio tot: junie, lumină, fericire.
* Nălică este omul și viaţa o. elipire.
„(Priveşte fereastra)

0!

Despot, te: salută a veşniciei “zori.

Fii om... „Când vine moartea, te chin
(Stă

.
ei şi nori

abat, cu capul plceat pe "braţul lui).

CIUBĂR „(intră uşa se ncnide după d).
,

Fii, : Despot, frate Despet îstri ecăi ai păţit-o?
2

DESPOT (tresărind)

aaa

| ăi

Ce aud? Ce văd? Smintitu? l -

a

CIUBĂR
„Cu Vodt-ai împlinit-o4

„Bir este beciul)

Frumos! palat... privește: ce stofe pe. pireţi |:
Pe jos. ce de covoare. ţesute” cu... bureţi!

Ce mobile-aurite! Ce, mândre policandre!...

„Mărire ţie, Vodă, mii Vodă „Alexandre,
“Că, bine

ştii în

curte pe

oaspeţi să primeşti

Şi pe-ale tale rude cu drâg sadiposteşti!
DESPOT

(în( parte)

Siirmane Despot, iată la ce-ai ajuns pe. lume!
Să râdă şi nebunii de tine cu-a lor. glume! .
,

Î

CIUBĂR,

por
Ce viei, năuce? |

| Crunan
„

_. Niue eşti. tu şi prost,
“Tu, vezi ce sunt. eu' astăzi, iar -nu
ceeace am fost,
„Am fost odinioară un Domn în
strălucire,
Cât soarele cu mine eră. ?n nepo
trivire, :

Puternic ca trei Cezari, frumos ca Mace
don,
Călare pe un. sceptru, iar „nu pe acest
bastori,

Şi mă loviam “cu capul de: nouri
și .de stele
Și măsuram. pământul cu. pasurile
mele!.
Dar Vodă Lăpușneanul; 'un “hoţ,
uâ destrămat,

"Mă

prins și de-a mea

vâlfă în drum ma. desbricat!

-Și eu, şi tu, ajuns-am ca "două frun
zi

* De-o
"Tot

pânză de "păianjen în aer aninate,

vântul

e

bate și cânii fug. lătrând.

(Se apropie de fereastră)
- “DESPOT

(in parte, sculându-sc)

„-"*0! Doamne, să fiu. oarâ şi eu
în a-lui stare,
In câmpul nebuniei, pe-un gărgăun
„călare? .
":Cu
? : Visur
mile. mele de -falnie :viitor..
Să
fi făcu
.t
din mine. un. om aiuritor. . e
„"Ca.dânsul?
i
ei

|
!

i

mie sau. mare, ne. clatină 'suflând...

„Ei! Șapoi?... vântul
ADE

uscite

|
-

OIUBĂB,
.

.

i
.

îi

.

a.
Frate Despot, știi tu ;ce-i
'O fatăce aleargă pe câmp când mătrugunit? ..
iese luna, A
N

a
|

493

Am] prins-o. întro ape
Ş
Șters-o, ca; per o: salbă...
mi-a
Lăpuşneanul
Dar “hoţul.
Ce-mi pasă!” Scarăoţchi, îi este lui nănaș | |
Iar eu al mătrăgunei "sunt miră drăgiilaş.
“(a o poză mpaiostuoasă);

|

i

Ă „DESPOT, ÎN
Dar bine, Ciubăr,. spune-mi cum ai intrat, aice?
-

Şi tu ești, ca și mine, închis?,

-- GIUBĂR.
Eu?... Cine

zice.
i

Ca îndrăsnit ve "odată o mână de. eapcân
“Măcar să se atingă, de-al lumilor stăpân ?

Nu! Am
“Trimis

venit eu. însumi la tine ?n pușcărie,

de Lăpușneanu Să-ţi, țiu tovărășie

-

a.

"Ca să-ţi grăese, de moarte, ca un prieten bun,
“Pân ce-a, veni calul, al temniţei tăun.

pespor
„Cm?

Lipusneanul

a

însuş ţi-a, dat

Ea

astă solie?

CIUBĂR.

PU
-

aţi trimite, -, iată... Un dar. de, berbiinţi.

(Aruncă pe masă

cornul: oferit ne Despot "Doamnci Ruesandra

în actul I)

Siraguri șii paftale, să ai cu "că-amăgi |
„Nevasta lui Satana spre a vă. îndrăgi.
(Se pune p6 scaun în faţă cu Despot)

Fil... ce mai zici tu, Despot ?. „. Așă-i că. viața-i scurtă,
„ Așă-i- că nu

plătește nici cât

un

drâm

de turtă?':

0
“In

ao

faptul viu al vieţii ne „pare drumul

lung:
Trei pași de-abiă, și ?n capăt
picioarele ajung,
Omul ca iarba... viaţa ca...
iapa cea bălţată, .
“Cât tiece dealul mare, nu se
mai.
Eu unul cred că' omul, nerezema vede... iată!
t de tron,
E mie ca și o muscă pe mun
tele Sion.
„Dar tu ce ești acuma sosit
pe prag .de, moarte
Ce zici?
a
.
î.

DESPOT (în parte).

„1 Ol

ce ideie... (tare) Fu zic. că” rele
i soarte
E E drept să ne supunem,
când. altfel nu putem. -

e
--Cum

GIUBĂR

âsta?.

a
Bă

DESPOT

Tu, de pildă, lipsit de diadem
,.
duci 6 viață. tristă și plină
de nevoie,

“Iar eu în astă țară să fiu
Domn

fir de

„
3
voie.--

CIUBĂR

Ce? tu?'Domn?

.

Ei
DESPOT

|

x

„Eu,

Ciubere!

(ainic) Crezi tu că-s destinat
„2 A „trece ?n ceea lume:
tăiat sau. spânzurat! > "Te 'mșeli., ai mei priete
ni sunţ gata casă vie.
.
In zori, ca, să mă ducă, dea
dreptul. la Domnie, . ..
|

Co spuceispu
?i?

CIUBĂR

|

Ra

1
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-

- DESPOT
Şi martur “Mi-e . sfântul Duminezev,
„Ga. eu fug de. „putere « ca. de păcat...

i

OIUBĂRE
„DESPOT.

„Aşă-i fatalitatea, și n'am, vai ce mă face.
Am

să. fiu Domn,

Al!

(face un gest dee disperare).

Ciubere,. de-mi place, - de

nu-mi

place.

CIUBĂR
“Şi

te plângi de asta?... Eat un nebun, nătâng.

E

DESPOT

„Decât păstor, de” oameni, mai pine, ziul..
o.
NI

Ra

|

CIUBĂR,.

.

a

„Te

DESPOT

E
plâng!.

aa

:

Ba sunt un. Diet om simplu, eu mam visuri deșarte:
„De grijile măririi: dorese a fi departe. a
AMi- e. teamă, să fiu capul unui „POpor.
7

orunăn
„Ba,
Decât

a fi în coadă mai bine

(Despot, observ ând, pe Ciubi,

n
>

frunte

vreu. .

care sc. oxaltează: la „cuvintele

DESPOT

zăul,
lui).

io

Nu -mi Place pompa Tumii, nici- la a mea ivire:
Poporul să: m'aclame,. poporul să: m'admire - .:-:

ep
:Și oștile -să ?nchine

stindarde,?n faţa mea.

“Și ?n frunte-mi să lucească surguciul ca: o stea
/
Și. surlele să cânte,
și .tunul
. să. detune,
„Ri elopotele toate“ în „cale-mi..să tot sune.
. -,
„apoi,

Ciubere dragă, eu

am

Și mult și. greu se batea mea
Când

știu că tronul

„Alui

Ciubăr,

cugetul

inimă

“Țării e dreâpta

-:

Si

drept:

?n piept,:
moştenire
/

„ CIUBĂR (imbriţișând pe Despot)
pi uni
ou Ah]. frate, ești bun, bun peste fire! . .
-Nu eu când vine. fala aș zice: bal.
Nu. cu!

„Hei! căci nu. vrea norocul să fiu în
locul tău!

Di
A

DESPOT

vrea?

a

_

CIUBĂR

Cum

nul

e

ae

Da

„DESPOT
„E lesne.

.

CIUBAR |
N,
„Cum;

Pe

-

cum; cum ?

DESPOT.
pi

Ra
Dar

„+

cum?

CIUBAR
.-:

i

Te schimbi ?n

"Foarte lesne,

ae

Despot din cap şi până ?n gle
sne, ȘI mâni, în zori. de ziuă,
poporul adunat, - - Ai
A
"In. locul meu, te-a, duce
pe.tine Ja palaț.
A

|

|

Mn?

_ CIUBAR

E

a

DESPOT o |
| “Mâni.

(n arte). Sa

|

prins nebunul.

CIUBAR

(încântat)

.

Domn... eu, Ciubie! .. dă-ii iute a ta îmbrăcăminte..
Dă-mi pălăria! |
a
ae
1

|

o
Ă

NI

„DBstOz N

“act ot. i

,

. (Ciubăr schim

.

|

fii cu. îngzijire
.

| j -

.
SE

haina pe mantaua Ii Despot) a

. CIURAR

e
Dar

a

S

i

Și, n “schimb, na
- “stenia, mea ;Să

să nu fe culci, pe. ea.

„Gehimbă stema „Pe Pălăria lui Despot)
,

DESPOT

: Ce- “i pasti?

mâni

te-așteaptit o

stemii

mpărăteasoi.

, CIUBAR | Gresel)

„A!

știu că Lăpușneanul de ciud'o să plesnească...
i

„DESPOT

- Acum ici, lângă: masă, te-ușează liniştit
“Și stai, ca un om mare, pe gânduri adânci
t.
(Ciubăr

se pune. ve scaun).

Aş, și “pălăria pe frunte: ţi- o: apasă,
„Nicicum să te. cunoască cine-ar intr A. în
casă.

i

0
|

|

ÎI

" OIUBAR

"- Bine-i aş?

-

N

|

”

DESPOT

a

a

-:

„„Prea-bine,
_ GIUBAR
_

_

Dar „tu ce-ai să devii?
DESPOT

Eu dintre morţi, Ciubere, m%ntorc printre” cei vii.
Noroe de-ăcuma nouă!... cu. pene "mprumutate, :

„

“Tu

Z

sbori către “mărire, -eu către libertate!

|

(Imbriicat cu hlamida și încoronat cu stema lui Ciubiir, vine în faţa scenei) -

Nebun aici intrat-am? nu știu, dar nebun ies.

Oe

„Priviţi! din pompa lumii cu ce, vai! m'am ales!”
Cu-o stemă de .hârtie, cu-o cârpă de hlamidă, |
„Cu tot ce-poate face -pe oameni ca să râdă. .
a
Dar bună-i răsbunarea 1... Pre sfântul Dumnezeu!..
.
1... Voiu râde mult mai: tare şi eu la rândul meu!
De

o.

-

„:

(lese)

"UN

GLAS (afară)

“Stăi! Cine?

|
„DESPOT imitând glasul lui Ciubăr)

o.

.

.

u

Ă

”

”

j

.

„-Ciubăr Vodă.

e
ăi

N

Pa

:

,

,

_

GLASUL:

E

i

|
Di

(Hohote de. râs afară)

|

Pa

„2

_.

Trecil

|

OIUBAB (ingur) -?

E
„.... Prost! Să-mi lase. mie
„Tot ce-i mai scump: mărire, putere, avuţie. ”
:

|

Ca
|

!

J

-

a
ME

029

Şi el să nu voească
a fi chiar Domnitor!

Nebun! (cască) dar eu, cuminte,
mă 'nalţ... și sbor, și sbor
"Sus, sus pe vârful, lumii, ce visul îl arată,
Când -omul mândru doarme -cu gura lui căseată...
|
.

Posnașă întâmplare'!... (cască) eu Domn, eu Domn, cu Domn.
Pe'tron.. mă ure,. cu fală... şi însă... cad de somn!
| (Adoarme

cu capul pe masă)

---

7

e.

N

"ALEXANDRU ODOBESCU
1€81—1S95

|

”

—————

Născut in Bucureşti, Alexandru

Odobescu 'a studiat îmai

întâiu acasă și la: titlul de bacalaureat şi a termi
nat fa"„cultatea de litere. - .
.
,
_
Fiind încă în străinitate, Publică
în diferite reviste dinițară câte
va articole,
E
apoi la Paris, unde

a obținut

N

A cacao tei

.

nn tei aa,

|

Sf.. Sava,

"iar când 'se întoarse deveni
un colabo-"Tator asiduu al. revistei lui Alec
sandri
«România literară» şi în acelaş
timp se:
“hotări a servi statului, ocupând
diferite...
funcțiuni, intrând. un 'moment
în ma-gistraturiăi
ca- procuror la Curtea de Apel!
-

- din Bucureşti ; iar după aceea,
mai con-form cu dispoziţiile sale - firești,
fu numit membruîu comisiunea docu
mentală..
Când se uniră, ministerele la - 1861,
fu:
numit director „al ministerului
instrue-.
țici ; iar la 1863 ministru de”
culte şi

„instrucţiune publieă.

Ă

„Alexandru Odobescu

.-

" (portret din colecţia Academici Român
e),

|

|

In
timpul acesta se ocupă şi cu ştiin
ţa: _
şi cu literatura, făceă cercetări.
arheolo-. - gico prin ţară, publică: difer
ite îrticoleşi fundă Rezista Română (186
1—1863)..
- Pe când eră ministru, S'a agita
t foarte-.
- tare - chestiunea mâniăstirilor
închinate, . . .
„Deosebindu-se - în - păreri de coleg
ii săi.
"din. minister a tipărit sub pseudoni
mul.

—

:*
,

Agaton

portantă

Oimenedee o lucrare "foarte im-

în limba
franceză intitulată ::
Mu
"
«Studii, asupra. drepturilor și
îndatori-.
„rilor mâniistirilor românești
închinate Locurilor-Sfinte» (Buc
, 1563). Atunei s'a.
"retras din minister,

|

Mai târziu, în 1867, când s'a “î
ncep
organiza
ut
rea

Na

expoziţiei din Paris, gu-- .

vernul, român „a, însărcinat :.pe „Odobescu,
:. are fusese ; membru : în. consiliul de
-stat,.să, mijloceașcă pentru participarea României la acea
expoziţie,
Prin „stăruințele,
ui. România fu. primită, să participe,în mod oficial la,
acel
concurs. universal, unde. a figurat, pentru. ;prima: oară
cu numele „general de

«România».

Atunci a publicat

Odobescu în, unire .cu.P. $.. Aurelian o lucrare |

"în franţuzeşte,. sub. titlul : „«Notiţăi despre . România, „mai.
ales din punctul de
vedere, al economici rurale, industriale , şi,:.cemerciale,'— urmată
de „catalogul
,
“special al produs
expuse elo
în secţiune
r a. românească la expoziţia.
. din. Paris,în
1867 — şi de o notiţă despre istoria muncii în țara aceasta»
(Paris 1867).„
„ Odobeseu publică apoi diferite articole în «Columna
lui 'Traian» şi prin alte
reviste şi ziare, mai ales ocupându-se cu arheologia.
Din scrierile arheologice
cităm : Fumuri. arheologice scornite din lulele preistorice (Buc.
1873); Lin ras
de: lut cu mamele lui Decebal (Bic. 1873); “ Antichităţile.
Judeţului Romanați

(Buc. 1878); Anticități scitice (Buc. 1879).

E DI

I

Ales membrual Academiei în 1870, el afli tocmai în splendoa
re direețiunea
latinistă, care voiă să reformeze limba, elimivând cuvintele
vechi şi să facă o
ortografie care să oglindească originea latină a: cuvintelo
r. Odobescu
:erd contra .:

. acestui. mod de a vedcăși de aceea stăruid săi se revizucască
dicționarul şi glo-

sarul Academiei, lucrare de mare răbdare, dar “<greşită
în însăși coneepţiunea
ci». Revizuirea cerută nu s'a. făcut 'atunci, dar prin acest
curent Sa născut ideia
unui dicţionar în care să intre limba «poporană», așă cum
a propus Academiei Ă

„Regele Carol.|.
ii Ni
e
a
La 1874, Odobescu, făcă lecţiuni de arheologic la facultatea.
de litere din Bucureşti şi mai târziu deveni profesor titular, când se înfiinţă
prin lege ca" tedră anumită, E
Ia
e
.
Intre 1876—78'se ocupă eu politica și publică mai ales
în ziaral-< Românul»,
o.mulțime de articole, reproduse în. vol. III al, scrierilor
Ed. Socee 1887,
-. După o boală, grea, Odobescu plecă la Paris, unde
ocupă câtva timp funețiunea de prim-sceretar şi insăreinat-de-afaceri al legaţiuni
i (1882—1885) Şi în-

„cepi -publicarea în franţuzeşie a monumentalei lucrări « fezaurul' dela
Pietroasa».

Intorcându-se în Bucureşti la 1887, reîncepă. 'cursul
de arheologie la universifate, fu membru al consiliului permanent de instrucţi
une, de -unde trecă director

al șeoalei normale. snperidare.

a
*

x

a
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*

" "După ce s6-făcă cunoseuţ prin. câteva “articole, precum
“cel despre Poeţii
- Văcăreşti, ş. a., Odobeseu publici două niutelc istorice
«Mihnea» și «Doamna
Chiajna», fruct” al studiilor sale” istorice” şi al citirii „eu
folos'a cronicarilor,
"Serise într'o” lirhbă” curat românească înfrumusețată
prin cuvinte din” cronicari,
cuvinte câri dau! o -coloare”
de vcehimt, aceste! lucrări nă arată, O fantazie de
poet; în 'combinaţiunea detaliilor, pe” când fondul rămâne istorie
fără nici 0 fa:
sificare, ne aratii. pe scriitorul ştiutor, al limbii, care a
devenit stăpân pe toate
farmecele ci. Prin

asemenea calități pot sta alături cui celebra nuvelă
«Alexan

dru
Lăpuşneanu» alui Costache Negriizzi, întemeietorul
prozei moldovenești. Prima
cdiţ. Buc.

„.

1860. Alt edițiani: Craiova 1586; Buc. 1894, 1896; 1901, 1905.

|.
La 1874, publică «Pseudocynegeticos>" sau Fals
tractat de vânătoare. Serisăi
în stil epistolar, “Nicrareă se, desvoltii cu libertat
ea vorbirii obișnuite și cugdtările

N

.

N

RR

489

a

ne .apar ca inspirațiuni ale mome
ntului.” Aci aflăm felurite
chestiuni în legătură
cu vânătoarea, aluziuni la difer
ite întâmplări. politice sau
literare, deseripțiuni
de opere artistice, minunate
fragmente din cugetarea şi.
limba” poporană ; în
total 6 o operă care te capti
vă, astfel că, după expresiu
nea unui critic, «sfârșeşti
„cartea fără

să ştii. că ai ajuns la capătul
ei».
In «Btoria Arheologiei» a tipăr
it lecţiunile

|

făcute
relative la antichitate Şi renaș
tere (Bucureşti 1877),
-

la

”
universitate în 1874.

Autograt al lui A. Odobescu
. .
- Este propunerea scrisă do
:
Odobescu pentru . admitere
a „lui Hasdeu ca membru
văd semnăturilo colegilor
ce au, aderat:
Odobescu,

D.

Sturdza,

” arhiva Academiei),

Dr: Hodosiu,

E

7,

.

Sub titlul câracteristic.

de

:

în Academie. Se
V, Maniu, .G. Barițiu,
A, Romani P, S. Aurel
ian,: Sion, i
Caragiani, Gr. Ștefănescu
, Jon Ghica." (Dintrun
dosar din
:

”

«Aojii

-

N

“

şi "Cureanii»,

a tipărit două conferinte
(Bucureşti 1878, ed. 2-a
1880),
... Cu. prilejul serbării Universi
A
tăţii din Bucureşti, când
-ea împliniă 25 de ani
" dela întemeiere, Odobescu
fiind: delegat de colegii să
isă rostească
făci într'o lucrare măca
„un discurs,
stră elogiul unui: fost
profesor şi director de
„Petrache * Pocriaru, care
şeoale,
în curs de şasesprezece
ani a diriguit instrucțiune
„Publică în "Țara Româneascii
a
(București” 1889),
A
aa
“In: 1889—1900 a publicat la
a
|
1
Paris "<Te
„rostite în vremea: răsboiul
ui

nunţit

în' 3 volume

asupra

vestitului

xaurul dela Petroasa>

tezaur cunoscut

studiu amă-

sub numele de Cloșca
„Put, care se piistrează
cu
la “muzeul din Capitală
și apoi în Bucureşti difer
„2 cărţi didactice pentru
ite
clasele elementare (1890—
1895).
„Cele 'mai multe din seri
N
erile
- librăria - Socec
.

Ă

în -1887,

sale au fost adunate în 3
volume publicate de

O -altă 'edițiune cu adao
se
-

Minerva,

3 vol. 11906,

.

!
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Odobescu dar este un 'scriitor de valoare deosebită prin
cercetările sale în
domeniul arheologiei, căci, precum zice Urechiă, «arheolog
ia română născă numai cu lucrările lui Odobescus. Apoi, ca director al școalei
normale, ca autor
de cărţi didactice, aduse un mare serviciu învăţământului
nostru. Dar mai ales
s'a distins Odobescu ca prozator, eu stilul său energie şi
presărat cu ironii fine,
cu acea frumuseţe de limbă care a îndreptăţit pe d. Maioresc
u să zică în faţa
Academiei ; «Precum Alcesandri este cea mai înaltă expresiu
ne a poezici române

asemenea şi Odobescu 'este cel mai eminent prozator».

“MOARTEA

DOAMNEI CHIAJNA,

In anul 1860 Odobescu publică în «Revista Carpaţilor» a lui
G. Sion a doua nuvelă istorică in- titulată «Doamna Chiajna». Pe cea dintâiu o publicase
în 1837 în ziarul <Românul>. .
o.
«Doamna Chiajna» înfăţişează caracterul acestei femei extraordina
re caro — rămânând văduvă
prin moartea soţului său Mircea Ciobanul în anul 1560 —
izbuti să învingă pe boierii răsculați şi să
dobândească tronul “Țării Româneşti pentru fiul său Petru
Schiopul. Acesta domni fără nici o autoritate şi nici nu rămase mult pe tron, căci Turcii îl maziliră
şi-l puseră la închisoare ; dar Chiajna
nu fu de. tot înfrântă, căci tronul ţării se dete celuilalt fiu,
Alexandru. După ce scoase po Petru
din închisoare, ca dobindi pentru el firman de domnie
în Moldova. Ac! însă stăpâniă Jon Vodă
Armanul. În potriva acestuia trebuii dusă lupta, Şi se porniră
oşti turceşti cu Petru. şi oşti munte=
neşti cu Alexandru. In vremea aceasta, Chiajna făcu o lungă
călătorie prin Oltenia ca să împiedice
o răscoală a boierilor-din acele părţi, duşmani ai familiei sale,
Intorcându-se în tabăra fiilor săi, fu
întâmpinată de câţiva boicri moldoveni veniţi cu. vicleşug
şi ucisă. Accastă din urmă parte so reproduce mai jos,
Ă
No

Pe când

doamna

Chiajna îşi urmă

ispititoarea colindă

peste Olt și prin ţara de sus, tinerii ci feciori domnești, însoțiţi, unul de oaste pământeană şi de ajutorințe ungurești,

altul de Turcii ce i se dase ca. să-l așeze pe scaunul năzuit,

al Moldovei,se întâmpinase. în: ocolul Focşanilor

sase cu taberele lor amestecate la

înfrățitoare

a

Milcovului.

și se lă-

satul Săpăteni pe lunca

Doamna

mumă îi

ajunse

acolo,

- purtând în sufletu-i- smiăcinat o îngrijată presimțire care, sub
aspra-i fălnicie,se vădeă, printr'un neastâmpăr fioros. Ea,

cătă în zadar sii-și potolească, 'neodihna cu nădejdea ispră-

„vilor viitoare.;

oştirile

împrejuru-i,

păreau molaticeși nevoioase. Un

multeși veghiate, i.se

neîncetat susur de tainică

„trădare îi şoptiă la auz; minteai se muncii

: de: bănueli.; Ziua ea colindă

fără repaos tabira,

_cerce credința ostașilo
să învie,
r, ca odinioară,

cu tot. felul
vrândsă în-

bărbăţia
în .

„inimile lor, dar iazma' neîncredeiii o urmăriă pretutindeni şi
28
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viersul îmbolditor
. îi

pieriă -pe- buză ; apoi

iar

în

tăcerea

nopții, în veci deşteaptă și frământată de griji, ca trăgeă
cu
urechia la strigările prelungite ale strejilor depărtate şi adesea, .coprinsă. de o neadormită, temere, alergă să pândească

la. perdeaoa corturilor, unde se odihniau în. visuri de izbândă
Fiii 'săi, uneltele nesățioasei sale mândri. DE
Din potrivă, acești doi- tineri, bizuindu-se cu încredere
pe

reazimul lor ostășese, pe piărtinirea soartei şi pe toate
voioasele închipuiri ale juneţei lor, petreceau zilele în vesele
ospeţe, bunehetuind cu boierii și purtătorii oștilor și gata
a
purcede asupra lui Ion Vodă, dacă nu i-ar fi amânat
din
zi în zi îngrijatele: piesimţiri ale! doamnei: murmei lor.

Intwastfel

de

felurite aplecări se

află

tabira

frățească a

„Bilor-lui Mircea, când sosi ştirea cum că boierii moldoveni,
temători a, se 'vedeă pe viitor înstrăinați “dela mila noului

“Domnar

fi hotărât să părăsească relei sale soarte pe vechiul

lor - stăpânitor - și are să

vină, mânaţi de

Dumbravă

Vornicul,

„ca să se închine
lui Petru “Voevod. Această veste umplă tabăra
de bucurie: cu niidejdea viitoarei împăciuiri, strejile se
ridicară, vegherea se 'desfiinţii, caii se sloboziră. la pășune, armele se aşezari:în snopi; toate” se. pregătiau pentru o obştească înfrățire. Doamna Chiajna însă,ce nu privise cu suflet linişti acea „nesocotită risipire a tuturor mijloacelor
de
0 grabnică apărare, cu - cât “se apropiau Moldovenii, mai cu

"dinadinsul -stăruiă ca tinerii Domni să se țină în laturi
cu
“bună” şi zdravină:
pază.
-:
coca
"Norocul lor: voi. ca, înduiplecaţi “de neprepetatu rugiciune a

“mumei' lor, :dorința acesteiâ: să fie împlinită

și

ea..dânșii

amândoi să lipsească din: cortul lor în ceâsul când Moldo-

"venii se'“iviră

Intwadevăr,

dinaintea

taberii- muntenești.. -

Dumbrâvă.-: Vornicul. descălică

m

: în

faţa

șatrei

„domneşti, însoţit d'o” gloatii năprasnică de boieri şi de slujitori, purtând nu veșminte de sărbătoare, nici: zâmbetul smerit
al supunerii, ci: podoâba ':oţelită a unei zile de harţă
şi se„meaţă, căutătură a unei 'biruinţe lesnicioase.
-|
a
- Osebit de aceea se zăriă în: depărtare -oștiri. numeroase,
cari, depe

caii lor mărunţei-și

păroși, depe largii lor șalvari

„„xoşii,' depe chiverele “lor. țuguie
-depe: te,
cântările
gite: și de pe

înaltele

lor “sulițe 'ce.luciau

lor prelun-

lu “soar' eca 'spicu-
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rile pe holdă, lesne se cunoşteau că sunt pâlcurile de Cazaci
“venite” sub povăţuirea lui: Sfirski, în ajutorul lui Ion Vodă.
Chiajna, care întwaceastă, grea prilejire, 'știuse a, întipări
pe chipu-i făţarnie o senină şi rece mândrie, adiăstă pe
boierii

moldoveni întrun

cu fir și legat jurîmprejur
Dumbravă

vornicul

falnic cort rotat de covor

intră

cu ţăruşi poleiți.
în

alb, cusut

:

fruntea tovarășilor

De

săi; el eră,

„un voinie înalt și spătos, purtând o ţureă de blană flocoasă
ce ascundeă capu-i ras, din creștetul. căruia o singură șuviţă
de păr atârnă în joş pe ceafa-i lată şi vânoasă; eră îmbrăcat
cu un mintean de urs lăţos şi încins cu o cureă, de care

sta aninată o ghioagiă
baltag de uriaș:
|

nestrujită

cu

dinți de

fier, adevărat

— <Unde-s puii di năpâreă?.> strigă el cu glas”
intrând în cort cu mâna în șold. —— «Li-a sosit ceasul
halal di ei, fartaţi!»
-—> «Pare-mi-se că în' beţie ţi-ai pierdut cumpătul
jupân vornice» — rosti doamna înstrunându-și mânia

răgușit,
peirei |
vorbei,
— cori

„pe semne Cai mintea ca de. prune întratâta, trupeșie?»

— “Taci, muiere; nu“ bârfil> — răspunse Dumbravă, —
“nu. doară aţi socoti voi că-i Moldova ţară di jac, să ni

"<gioace ca pi urs o mișă 'pripășită pi la Munteni

și doi fe-

«ciori di Iele fărmecaţi, doi lingăi nătângi ce li pute botul
<a lapti?., Navem' noi nevoiedi demn muntean. Munteanul
«îi om viclean: nu-i ca -moldovanul . ortoman şi dănos la
«mână și la suflet fălos.... Hai! voinici, drăguţii niei, daţi nă«vală di mi-i prindeţi și mi-i-legaţi:
colă cot la:.cot. să-i ducem
„«plocon lui Ioniţă. Vodă,: ca: doi berbeci”di Arminden
!» „1.— «Câni nerușinaţi, liftă
rea :
!»... — “strigă Chiajna 'spumegând -de turbare; dar Dumbravă nu-i. dete vreme să ur:meze zadarnicele-i sudălmi, ci. desprinzând :ghioaga, dela brâu,
o învârti de câteva ori cu: braţu-i' vârtos. și apoi glăsuind un
groasnie blestem, o azvâri drept: în. capul înfuriatei Doamne.
;..- Chiajna căză răsturnată pe” spate și atunci - îndată, cu
ochii însângeraţi, cu fălcile căscate, încearcă să se ridice în

„genunchi, să se sprijine :pe palme, să rostească un cuvânt,
dar
„abiă pută să iasă, din gâtleju:i năbușit; vorbele-:—: « Domnii!

„feciorii “mei !» ș'o, înecă sângele ce:curgeă şiroaie din tot; capu-i
„găurit. de ţinte. 'Trupu-i se. svârcoli cu 'serâșniri “din dinţi,
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«mijlocul mormintelor,: că cântă călătorilor, cu
glas răsunător,
<doina cea de. jale !».
n.
a
ea
Cuvintele 'acestea din urmă, în care se simte
dureroasa
mângâiere ce-și crease poetul exilat, cântând
patria sa, : depărtată și căzută, no destăinuese totdeodată:
şi una din cele
mai “solide virtuţi ale poeziei poporane, adică
stăruința cu

care cânticele poporului, lipsite de toate mijloacele
petuare ale literaturilor cultivate, se păstrează necon de pertenit chiar
în
sânul

naţiunilor bântuite

de soartă. In asemenea,

ceasuri,
însă, caracterul lor oareșicum se preface. Ca
o suflare de
jale, ca un dor nestins se revarsă asupră-le;
în povestirea
faptelor celor mai strălucite se strecoară, o amarn
ică zâmbire;
"un răsunet tânguios. se îmbină cu strigătele
. de: veselie și

chiar sărbătorile își au lacrămile lor, Dar
cât de adâncă fie
durerea, cât de mare fie umilinţa, precâ
t încă - poporul: le
Simte, poezia veghează la porţile templului
unde se păstrează
amintirile “naţionale. Mai vrednic întă
de însemn.eatcă
atunei:
chiar

accentele

ci devin

mai

pătrunzătoare.

Şi întradevăr, dacă ea este glasul Poporului, când
-oare glasul scoate-va

mâi 'din adâncul inimii, răsunetele. sale,
.din adâncul
"inimii,: răsunetele sale, decât în ceasur
ile -de: durere? “Care
popor cântâ-va mai frumos, mai cu foc,
mai cu duioșie decât
“acel

a ce și-a pierdut bunurile strămoșești,
ce cunoaşte gloria
numaica o amintire din trecut, ca 0 dorin
ţă, ca
a aspiraţiune către viitor? .-E

“Și fericirea

iN
„In

+ SPECIALIZAREA
anul

1965

Ministerul

STUDIILOR

IN ŞCOALELE

SECUNDARE

Instrucţiei a convocat

consiliul general al instrucției
chestiunea înfiinţării gimnaziilor
pentru a discută
reale. Cu ycazia aceca, Odobescu,
care eră inembru în constu,
delegat al consiliului de'stat, a citit
ca
un raport, din caro so extrag pasagi
ile ce urmează,

” “Din diversificarea, -studiilor
în' ramurile gemene: ale instrue'ţiunii secundare, se poate câșt
igă un mare folos; acela de
a
“se: consolidă foar

te tare, “în fiecare: din ele;. spec
ia
țăit
ură
"cei
este
"tez
erva
tă:.
:
.
A
ii
A
a
ce.
In adeviii,

'când

într'o

o,
“școală,
scopul

.

de învă-

. ..“
instruirii”
nu

E

esta

determinat

cu preciziune, când

țământului

nu. sunt

toate

„fie chiar ca materiile predate
numeroase

tendinţele generale

pornite

nici împovărătoare

către. una

ale învă-

și „aceeași

în -acea "şcoală: să nu

ţintă,

fie: nici

pentru spiritul şcolarilor,

totuş

nvăţătura acolo este fără soliditate și facultăţile celor ce
învaţă se risipesc . Fără. spor, Cunoștinţele, dobândite, . neputăndu-se grupă împrejurul unei idei predomnitoare, se: pierd
cu mare înlesnire și lasă numai oarecare idei nestatornice,
mai adesea perniciouse pentru inteligență şi moralitate.

Din contră, când elevul iese dintr'o şcoală în care toate
studiile s'au urmat după 0“ sistemiă, identică, conducătoare la
un sfârșit comun și niciodată pierdut din vedere, toată
Ştiița: câștigată-.rămâne. înaintea lui. așă de: clar lămurită, așă
de bine clasificată încât la orice moment al visţii el' se poate
servi. cu dânsa, ca zeţarul cu literele: bine: regulate ale unei
a
-..,...
caştii de imprimerie.
- Tot această +specializare -: a: „studiilor pentru ; fiecare: scoală
'în parte, “permite. a se da fiecării materii : de -învăţământ::0
„desvoltare îndestulătoare; şi a. nu:se sacrifică toate cunoștinţele, grămădite la un: lo€, una în: dauna: celorlalte. Apoi și
elevul unei' şcoale- bine specializate, condus. în tot cursul înrăţământului său secundar după aceeași : sistemă, ; de studiu,
“şi menţinut în. curgere : de. mai. mulţi ani, în acecaș. ordine

„de idei, aprofundează . cu. înlesnire -şi

precât;-îi: este. de .tre-

-buinţă, toate materiile,:ce.'se prezintă : investigaţiunilor : sale;
„căci -ori -cât ar 'fi. de ; diverse: acela.; „materii; modul ::sub care
îi -vin înainte, îi -este : acum fumiliar ŞI, . prin :urmare, chiar
dificultățile lor,
1
ÎL,„Sunt: lesne acoesibile și lesne de . învins.

|
.

;
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In- 1874 Odobeşeu o: „rugat de amicul său C. „Cornescu să facă o prefaţă, la scrierea acestuia :
«Manualul Vânătorului», “In loc să serie "câteva pazini, el „compune '0 carte tntreagt, pontzică adu„nase material foarte mult, : şi adaogă:: !
; i
ze
„ câm laat „dar pretenţioasa hotărire a le. de ssertă” tntp un, “volum iosebit, ce-l voiu. tipări: numai pe
“seama

lor, 'şi caro sub în titlu! pendantesc, şi "arhaic, „spunând

vânătorilor

numai

lucruri ce sunt 'cu

. totul de prisos artei lor, 'va/ întocmi .un "folpdo; Falsy Tractat de :Vâhătorie: » :Pseudo-cynegeticos, în
opoziţiune fătise cu Manualul tău, eare, deşi mai, scurt, „este fără, îndocală - cu mult: mai, „olositoz
- celor cari '*or să: “înveţe! cora cut teraeiu
+

ps

53

e.

„:

,

i.
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In acelaş an lucrarea lui Odobescu'
s'a tipărit într'un volum. Ea so compune
din 12 cupitole
în cari întâlnim chestiunile
' cele mai variate, literatură, istorie. arheologie, critică
artistică, ş. a.
cari au vro-o legătură! depărtată sau apropiată cu vânătoarea.
Intwun loc vedem fazele prin . care a
"trecut vânătoarea din cele mai vechi; timpuri până azi;
în altul descrierea sau critica celor mai însemnate lucrări de pictură ori de sculptură cu subiecte
de vânătoare. Multe capitole povestese vânători din ţara nostră; altele au -doscripţiuni de peisage.
In mijlocul lucrării figurează un basm, care
poate formă o bucată literară de sino stătătoare.
T o scriere în care autorul ne larată uşurinţa cu
care ştie a tractă chestiuni aride în mod pliicut şi
atrăgător, ne arată apoi o mare varietate do cu” noştinţe şi no dă pagini cari au rămas ca modele
în literatura noastră. Sfârşitul este spiritual. Ultimul
- capitol e format dintro pagină de puncte şi intitulat
«Capitolul cel mai plăcut pentru cititor», ,
„ Urmează aici câteva extrase şi anume:
Vânătoarea po Bărăgan (din cap. I) Despre plagiatori:
(cap. VIII), O privelişte de pe deal (cap.
XI)..
.
-

VÂNĂTOAREA PE BĂRĂGAN
“Oare. ce desfătare vânătorească mai deplină, mai
nețărinurită, mai senină şi mai legănată în dulci şi. duioas
e visări,

„poate fi pe lume, decât aceea care o gustă cinevă când
, prin
pustiile Bărăganului,

pe căi fără de urme?
valurile

căruţa în care stă culcat abiă

Dinainte-i e spaţiul

de iarbă, când. înviate

„ofilite” sub pârlitura soarelui,
„nicului ocean. În depiirtare,
-profilează,' ca -moșoroaie de
uizeală e taina trecutului şi

de o spornică

înaintează

nemărginit;
verdeață,

dar
când

nu-i insuflă îngrijirea, nestatorpe linia netedă a. orizontului, se
cârtițe „uriaşe, movilele a. căror
podoaba pustietăţii. Dela movila

Neacșului de pe malul Ialomiţei, până la:
movila Vulturului
din preajma Borcei, ele stau seminate în
prelargul câmpiei,

„ca. sentinele. mute şi gârbovite sub ale lor Dbătrâ
neţi. La poalele + lor. cuibează vulturii cei -falni
- cu:ci
late pene negre,
precum și cei suri, al căror.cioe,. ascuţit și.
aprig” la pradă
“răsare hidos din ale lor -gruma
jupuit
zu
e şiri
:.
golaşe

De cu zorile, atunci când roua stă încă
aninată pe firele
de iarbă, căruța s'a pornit dela conacul
de noapte, și, tocinai -

când soarele e de-asupra

întâlnire

al

vânătorilor,

amiazului, ea: sosește

la, locul

de

Mai ades, acest loc este o cruce de

piatră strâmbată din “piuei, sai!un ptiţ
cu furcă, adecă o
groapă adâncăde unde se scoate apă cu
burduful. Trebue
să fii la Paicu,în gura Bărăganului, sau
la Cornățel, în
miezul lui, ca să găsești câteo mică
* dumbravă.
.de vechi
titani, sub care se! adăpostese turmele
de oi la poale, iar
mii şi.-mii :de cuiburi de: ciori printre
crăcile copacilor. In
"orice alt-loe-al Bărăganului, vânătorul:
nu aflăalt adăpost,
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spre a îmbucă său: dormi: ziua, decât umbra căruţei sale.
Dar ce vesele sunt acele întruniri.de una sau două. ore, în
care toţi își povestesc câte isbânzi au făcut sau mai ales
erau să facă, cum i-a amăgit pasărea vicleană, cum i-a purtat
din loc în loc și cum, în. sfârşit, s'a făcut nevăzută în
sboru-i prelungit!
După repaos, colinda prin pustiu reîncepe cu aceeaș plăcere.
Când soarele se pleacă spre apus, când murgul serii începe a
se destinde treptat peste, pustii, farmecul tainic 'al singurăcății crește şi mai mult în sufletul călătorului. Un susur
noptatic se înalță de pe fața pământului; din adierea vântului prin ierburi, din țârâitul greerilor, din mii .de sunete
ușoare nedeslușite se naște ca o slabă suspinare ieșită din
sânul obosit al naturii. Atunci, prin nălțimile văzduhului,
sboară cântând ale lor .doine, lungi şire de cocori, brâne
şerpuinde de acele păsări călătoare, în care Divinul Dante a
întrevăzut graţioasa imagine a stolului de suflete duioase 1).
Dar. câte una-una, căruțele. sosesc la târla sau la stâna
unde vânătorii au să petreacă noaptea. Un bordeiu acoperit

cu paie, o ceată de dulăi -ţepeni, lătrând cu înverșunare:
iată adăpostul și streaja ce le poate ofer baciul dela Ri-

dana sau cel dela Renciu. : Din „aceste cată vânătorii să-și
întocmească un culeuș și cină,. dacă cumvă mau avut grijă
a-și aduce aşternut și merinde în căruţe. Pe când însă, pe
sub șure şi la vatra bordeiului, ospăţul și paturile se gătesc,

după cum pe fiecare

prin glume,

prin

îl.taie capul, limbile se. desmorţesc

râsuri cu. hohote,

ore de ticere ale zilei...

ele. riscumpiră

a

și

lungile

Dar chiar şi în căruţă, vânatul oboseşte :
Și dup'o cină scurtă, și somnul a sosit. 2)

- E
vorba de un pasagiui din «Infernul» (primă parte din poema <Divina
comedie») a lui Dante, în care autorul compară stolul de suflete cu stolul de
cocori.
| :
IN
i
|
2) Reproducere, cu mici schimbări, a două versuri . din «Sburătorul» lui

: Heliade:

E

"Dar câmpulși argeaua câmpeanul ostenește
Și după o cină scurti și somnul a sosit.

i
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» Vânăto
ri.

pământ,

dorm

și căruţași, mârţoage
acum

și dulăi,

dulâ
şi
tâdlă
,

<Singure stelele: nopții: se. uită

de

pe

culeaţi

toţi -la

cer: la .dânșii; ei

aud. cu urechile. toa.tă
acea nenumărată lume - de insecte ce
se. strecoară prin ierburi, țârâind, seân ţâind, :fluer
ând, șuerând
și toate acele mii de glasuri se înalţă cu răsune
t potolit în

tăria nopţii, se limpezesîn!
e aerul 'ei: răcoros .și .leagiină în

Somnie' auzul lor aromit. Când însă vre-unul
se deşteaptă şi
clipește ochii, câmpia. i se : înfăţişează luminată,
de. schinteile

strălucitoare ale licuricilor; '.uneori, cerul se încin
ge pe alo-

curea

în

depărt
de-oar
-vâlv
e.
oare “roșiatică,

pârjol și” un
noapte»,

stol' întunecos
i.

provenită

din

de. păsări se “strecoară prin
a
|

4

„ DESPRE PLAGIATORI .._..|.
" Știi, frate, “au „ajuns - băieţii să te
deaîn primejdie în.
țară la noi! Nu poţi'să mai “serii un
rând fără să te. descoasă și să-ți ia socoteală că adică, de
unde ai furat cutare
ideie

și

de 'unde ai tradus

cutare pasaj ? Ce “plăc

ere - mai
poate gustă atunci un biet român, care.
şi-ai fi pus: binişor
numele siu pe o''carte sau pe o 'cuvâ
ntare; rumegate de altul

şi: scrise. în vre-o limb
străi
ănă, scrieri

le-ar fi scos frumuşel

numai

pe

pe care el, mintosul,

românește
: curat
,e

bune de deochi, ca apa neîncepută?

și

luminate

şi:

Sau deprins să stea mereu la pând
ă, drăcoșşii, ca şi când
altă treabă mar mai aveăl „caută,
miros, se . furișează prin
cărți şi dibue

se, mai rău decât copoiul când adurmecă
dâra
fiarei prin ţărână, şi bine apuci să
te bucuri de vre-o nevinovată haiducie ce te-ai ispitit a
face prin codrii literaturii,
când fără veste,te și pomenești
dovedit. Atunci se fac Dunăre de mânie dumnealor, : pare
ci i-ai fi jefuit chiar pe
dânșii, de averea lor,
e
La noi în ţară însă, a dat Dumnez
eu că n'avem lege care
să ne popreasc
ă

nu

Lă

sa

A

A
întâmp
lat

de a

vână pe moșia

vre-un

“proprie. tar

altuia,
u

să

și până

acum

facăsu pretenţi.une

.

că

l-ai despuiat
de vânatul său. Dar neamul scriitorilor, — totdeauşina..
pretutinde
.ni mai
morți toate ale- sale,. dar,
peste -șeapte, iri. și șeapte;
ca, să te dovedească vre-un

arțăgos. —.nu numai că-și, apără.
încă, duce și. grija. -autorilor. de.
mări.. Îndată ce „te-a călcat focul
colţat. din şcoala nouă că: ai fă-

guri și la pană; te

în: rând.

cut în carte-ţi. oare-care împrumuturi „tăinuite, adică, cum am:
zice, vre-o ciupeală,. fericirea,
lui. e să -te seoată . în „vileag,
Se grăbeşte, păgânul, azda,: sfoară,în -ţară că, te-a prins cu”
mâna'n sac;. te aşterne prin gazete cu. frazele . originale. ale
hoţului de păgubaș de gât; te batjocoreşte. cum .îi vine. la
pune

cu pungașii,

bonţii,. eu calpuzanii..) Vai, de-lume!. ;..

cu , contro-

i

/ăz că tu, șiretule, te-ai ferit - deasemenea neajunsuri și judecând după vorba, Românului, că «paza bună trece; prim6jdia .rea», ai. înşirat o listă de toţi “autorii cinegetici. pe

cari i-ai consultat pentru Manualul"
tău. : -

e

„O PRIVELIȘTE DE PE DEAL
Eram acum tocmai pe culmea dealurilor sub care se adăpostește, ca întro copaie,::satul :Bisoca. Gata -a -cârmi' în

dreapta, ca să coborîm în .sat, aruncai împrejurul meu o lungă
Și mulţumitoare privire, voind să-mi iau -ziua bună dela întinsele priveliști ale plaiului, “mai nainte de a le pierde cu
totul din vedere.
|
Soarele apuneă, drept dinaintea noastră ; cercul lui roșatie
scăpătase până pe zarea orizontului și razele-i calde și senine, parcă se-așternuse peste tot șesul răsăritean al țării,

care ni se destinde, acum sub oclii. De pe acest tăpșan culminant de unde munţii Siăcueni cotese spre ţara Vrancei,
tot Bărăganul, tot câmpul Brăilei, tot șesul Galaţilor, cu

matca, “Râmnicului,

cu

valea.

Buzăului,

cu

lunea. Siretului,

toată acea. lată și oablă câmpie se arătă scăldată - într'o lu:) Controbonţii:

cuvânt deformat în

mod

Culpuzxan înseamnă : falsificator de monetă,

.

comic,

în loc de

contrabandiști.

.
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mină gălbuie şi lucioasă, câ: fața unei: uriașe sini
1):ide aur;
printr'însa, liniile șerpuite
ale râurilor” se desprindeau'ca fire
creţe de beteală argintie, iar suprafaţa netedă a apelor sărate
din. Balta-Albă

și din: Balta-Amară

oglindeau ca niște ochiuri

de sticlă, frecate în: mijlocul: dauritei table.In depărtarea cea
mai afundată, dealurile «dobrogene, tivite cu aburoasa, 'cordeă
a: Dunărei, încingeau ca un: cere plumburiu, acest: curios:
abel, al cărui: aspect: deveniă cu totuls fantastic, prin: neobișnuişite'
metalice reflexe. A
e
Mai

aproape

de noi

însă,

sub forme

şi cu colori măi reale,

se vedeau: pe vârful Bisocei și pe al „Ulmușorului, mari
pietroaie sure și murgi, unele grămădite la un loe ca tui:m
ede
vite adunate la repaos, altele răsipite prin livezi “ca
vacile
când' pase pribege. Apoi, sub aceste “muchii, la, .stânaa
, pă-.
"mântul se lasă;la vale în. costișe şi pripoare gradate,
până
se cutundă în jghiaburile mult “umbrite ale ' Râmnicului.
şi
Râmnicelului; tot pe acolo, la locul care se zice
«Între
Râmnice» şe zăriau încă poienile fragede și verzi ale
Niiculelor, adăpostite sub stâncile roșcate, cure se numesc
PietreleFetei ;. şi în fund de tot, înălțându-se în albăst
reala înegu-

ată a, cerului, se pierdeau culmile piduroase

- învelite în umbre

viorii, civite și negre.

ale

Steșicului,

Preumblându-mi!.
ochii,. când - peste șesul cu străluciri şi
scântei, când prin - munţii cu tainice și răcoroase
raze, mă
așezasem pe un bolovan de piatră. și, așteptând să
dispară
cu totul soarele, nu mă puteam situră de asemenea
privelişti,
“ce nouă orășenilor no este dat arareori a le vedei.
-

«HORIA

LA: IMPĂRAT

!

r

In anul

1878

Odobesc

u rosti la Atencul din Bucureşti două
conferinţe (una în Februarie şi alta
în Martie) pe cari le publică sub titlul de
<J/oții şi Curcaniis. Cea dintâiu este istoria
mişcării lui
Ioria, Cloşca şi Crişan: în 1781; a doua este povestir
ea luării Rahovei do către ostaşii români în
Noemvrio 1877. Nu numai prin faptul
că

textul conferinţelor so! spune că
aceleași
ramurile neamului românes
c,

e

le-a publicat împreună a voit el
să le 1cge, dar în chiar
virtuţi răsboinice s'au păstrat
în cursul timpului în toate

N
1

[0
) Sini
e:

tavă= mare;

o.
de obicc
iu': de aramă.
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Conferinţa dintâiu, după co arată icoana Ardealului şi cuprinsul ținuturilor zise Munţii Apuseni,
povesteşte luptele seculare dintre Români şi Unguri şi ajunge până în vremea lui Josif II, care călătorise în Transilvania şi făgăduise dreptate Românilor, Acl so reproduce pertea privitoare la mergerca lui Ioria în Viena. Conferinţa desfăşoară apoi toate fazele revoluţiunii..
a

Deasupra, Zarandului şi încins întrun brâu îngust de munţi
aspri și înalţi, 'şerpuește râul Arieșul, în.a, cărui. sălbatică,
vale stau pitulate, printre stânci şi păduri, numai: sălașe
neaoş româneşti, adăpostiri ale mândrilor, Moţi: din ţara. Abru-.
dului. Acolo sub piscurile semeţe ale Detunatei stă târgul

Abrudului şi băile lui de aur.

- Mai sus, pe apa Arieșului — carele, ieșind apoi din strâm- -.
toarea munţilor, curge spre răsărit, pe lângă Turda — mai sus

pe. Arieş se văd satele Câmpenii, Ponoarele, Scărișoara și
Vidra, ce se reazămă spre apus de munţii Bihorului; iar în

„fundul cel mai adânc al văilor, thiar la obârșia Arieșului,
“zace Albacul, satul de naștere al lui Horia, unde modesta,
„lui căscioară țărănească încă și până astăzi se "păstrează. cu
de nepoţii eroilor şi martirilor dela 1785.
sfinţenie
Horia din Albac, iobagiu de pe domeniile Statului, fost-a .
el, mai întâiu, precum se pretinde,. cătană împărătească ?.
„Aceasta e probabil, şi ce este și mai probabil este că el
ştia, serie şi citi, că vorbiă, nemţeşte și fără îndoeală că, prin

miritea și isteciunea lui, eră privit ca, omul cel mai de frunte

„și mai

de temeiu

dintre

țăranii

Români

din ţinuturile îm-

|
|
|
|
i
prejmuitoare.
Pe dânsulîl aleseră dar: ei, în mai multe rânduri, ca să
“ducă la Viena plângerile lor către hnpăratul.

Intrun rând chiar, văzând ei că, din câte bunuri le făși, încredinţaţi find că vina
giduise, nimic nu se împliniă
nu este a monarhului, ci a nemeșilor, a viceșpanilor și solgabirăilor, adică a boierilor, prefecţilor şi subprefecţilor un-

guri, ei legară, cu jurământ

pe trimisul lor, ca să nu se în-

toarcă înapoi, până nu se va fi încredinţat cu ochii cum că

împăratul le-a citit jalba.
“Horia jură şi, plecând pe jos li Viena, —
ânduri,'—

avă vreme, în patru săptămâni

ca și în alte

cât ţină drumul,

sti plănuească cum va fate spre a-și plini juruirea.
Horia, eră om

cu minte

şi încercat ; el ştiă bine

că îm-

păraţilor nu le prea place a-și pierde vremea citind lungi jeluiri.
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Tată. dar -ce se gândi să facă:
;
Împăratul Iosif ave, obiceiul foarte Iudabil
de a primi
pe oricine în palatul său. Vizitatorii de orice
treaptă se înșirau, la

anumite ore ale zilei, în lungi galerii, și
monarhul,
trecândpe dinaintea; fiecărîl.uia
între,bă ce-i este de lipsă.
In

ziua când. veni; şi .rândul lui Horia de
de Iosif, el. zise 'că „vine cu' plângeri dela Româ a fi cercetat
nii din Ardeal
Şi-i:
înmâonă
-hârti
.e; în. căre: toate

prinse.

-.:.

..

,

E

|

ÎN

acele

_

plângeri

|]

A

Horia şi Cloşcă în închisoare
n

Graturi contemporane,

„__—, «Bine,

7

€u.am

<Așă

(«Papiu,

voinice ; voiu

e, mărite

Tezaur

—

N

de monumente»,

îngriji eu

Impărate,

de

vol. ITI).

voi!

răspunse

Horia,

venit aci legat cu jurământ. dela ai
mei,

pe ;Măria ta,

erau ;co-

a

ca

—

dar

să văd

citind cu ochii Miiriei tale, cartea
noastră ; că
de-i citi-o însuţi, bine știm noi cu
toţii că nu ne-i uită».
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Iosif zâmbi cu bunăvoință de obstinaţiunea ţăranului și
deschizând hârtia,. iată, domnilor, ce citi întrînsa:
«Măvite

Impăvate !

«Impărțeala săptămânii :
« Patru zile de vobot (adică de elacă);
«A cincea la pescârit ;
<A. șasea

la vânătoare. ;

«Și toate acestea la o lallă, numai "pe seama domnubii.
<2l şeaplea zi, doară-i: a hui Dumnezeu !
«Apoi, Judecă, prea drepte Împărate, cu ce o să ne

mai plătim și noi de bir şi de toate. cele: dări 7»

Anecdota — fie autentică sau nu — ne aa totuşi miisura
înțelepciunii lui Horia.

De am crede ceea ce au mai spus în urmă. Ungurii, Horia,
în acelaş rând sau în altă întrevedere a sa cu Tmpăratul,

i-ar fi zis că, dacă nu se va face dreptate iobagilor români,

apoi ei au să și-o facă înșiși, ucigând „pe. toţi domnii
unguri.
Iosif ar fi ispuns atunci, scut + șI coprinziitor :
«Faceţi

voi

lor

aceasta».

Spus-a sau nu a spus întastfel Iosif Impăratul, — de
altmintrelea nu prea mare prieten al neamului unguresc, Ai

noi știm că în toamna anului 1784, Horia eră întors acas:
în Ardeal şi colindă mereu: “satele româneşti din Bihor, din
Zarand, din Haţeg, din Abrud şi din Zlatna, îndemnând pe

iobagi a împlini voinţele Impăratului, dela, care ci trebue să
aştepte numai bine și ajutor.

BOGDAN

P. HASDEU

"1536—1907
Hasdeu s'a născut în Hotin
şi a p primit numele de 'Tadeu
> pe care l-a schimDat în Bogdan la venirea sa
în Moldov. a,

Bogdan Petriceicu Hasdeu își făcă
studiile la universitatea din Harc
ov.
gradul de sublocoteneni în
regimentul de huzari

Servi apoi în armată cu

Radetzki.
La 1856, când se anexă sudul
Basarabiei la Moldova, trecă în
acest ținut
ca să se scape de protecțiunea
rusească.
și ca să se facă cetățean româ
n. Rușii

cerură extrădarea

lui şi-l despuiariă de

dreptul de moştenire ce avea
asupra unor
moşii ale familici rămase în
partea ruscască a Basarabiei, dar mai
târziu i

s'a recunoscut dreptul
diciară,
La 1857 fu numit

su

membru

pe

cale jula tribu-

nalul din Cahul, dar nu stete decât
şeapte

luni şi demisionă, Veni la
Iaşi, unde fu
numit profesor de istorie,
şi fundă, între altete, revista <Din Mold
ova», (Iaşi

1862—63) în care pe lângă
istorie, se
încercă să scrie poezii lirice, fabul
e, nu-

vele, critice, etc. Tot atunci
fu numit bibliotecar al universității, func
ţiune pentru
cure arăta mare râvnă, dăru
ind chiar bi-

B. P. Hasdeu

(portret Publicat de
revista «Literatură
”
artă română»),

şi

bliotecii 400 de volume,
|
Fu membru în comisiunea
instituită

în București, pentru examinar
ea documen-

telor mânăstirilor închinate, și
deputat.

"Numit în 1878 dir
ector general al a rchi
velor statului, întreprinse
documentelor din arhi
publicarea
vă şi a altora privitoare
Ia Români în «Arhiva
istorică» și

N

p

ă
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în «<Cuvente den bătrâni>. Atunci fu numit şi profesor la universitatea din București pentru filologia comparativă, în care calitate tipări o parte din lecţiunile
sale pline de originalitate şi de cunoștințe vaste asupra 'literaturilor: străine și
asupra limbii române.

Activitatea literară a lui Hasdeu este foarte întinsă. A scris nuvele, poezii,
piese de teatru, ș. a.
|
Volumul de poezii (Buc. 1873) cuprinde poezii ocazionale, fabule, satire sociale şi politice precum şi o traducere din «Tristele lui Ovidiu». Cugetări adânci,
exprimate într'o <formă dură», cum spune însuși autorul, versuri scrise în
momente de supărare sau de desniădejde: aceasta e opera poetică a lui Hasdeu,
care n'a avut un răsunet deosebit. El a caracterizat-o prin următoarele versuri :
O poezie neagră, o poezie dură,
O poezio de granit,
Migcată de teroare şi palpitând do uri
+
Ca vocea răguşită pe patul do tortură
Când o silabă spune un chin nemărginit.

Dintre piesele de teatru cea mai însemnată e eRăzean Vodă şi Vidra»,
foarte criticată în vremea apariţiunii ei (1867) de către criticii «Convorbirilor
literare»: Ea zugrăvește una din epocele sbuciumate'ale trecutului nostru: sfâr- şitul secolului XVI, plină de lupte pentru tron între. boieri şi de lupte între
bogaţi şi săraci. Infăţişarea epocei este arătată cu o cunoştinţă desăvârşită a
oamenilor şi a lucrurilor; dialogul este natural şi foarte viu; se observă însă
oarecare tendinţă spre declamaţiune, mai ales în ce privește naționalismul. Cu
toate scăderile ei, piesa aceasta se reprezintă şi astăzi cu succes, mai ales din
pricina căldurii şi simpatiei cu care este înfățișată piitura țăirăncască., ad. L-a
Buc. 1867; Alte ediţii 1866, 1869, 1895).
Cea mai mare parte a activităţii sale Hasdeu a consacrat-o istoriei şi filologiei.
Dintre lucrările istorice, cea mai cunoscută este monografia asupra lui «Jon
Vodă cel cumplit». (Buc. 1865. Ed. 2-a 1894). Cele mai importante sunt: «riica

istorică a României şi. «Istoria critică»,
Incepută la 1865, Arhiza este o colecţiune în 2 volume (1865-1867) de documente streine și interne privitoare la istoria Românilor. Acă sau dat întâiu la
lumină un mare număr de acte inedite româneşti și streine, s'au publicat în traducere documente streine publicate în diferite colecțiuni şi Sau extras pasagii interesante din altele. E un vast repertoriu in care cercetătorul află : materialul
adunat, clasat şi pus în stare-de a fi bine înţeles. Ea a contribuit mult- la

înaintarea studiilor istorice în ţara noastră, ducând mai departe opera: începută
de Cronica lui Şincai, de Magazinul istorie al lui Bălcescu şi Laurian și de
Letopiseţele lui Kogălniceanu.
.
Istoria critică îni propune a studiă secolul XIV, epoca formaţiunii statelor
române. Primul volum — singurul 'ce a apărut întreg, — cuprinde trei studii :
întinderea teritorială, nomenclatura, acţiunea naturii asupra omului. Lucrârea
aceasta a fost primită cu mare entuziasm de către Români. Parlamentul a votat
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.

atunci un premiu pentru continuarea
istoriei nationale și S'a dăruit autorului
o
medalie specială de aur pentru ăceastă
operă.
Da
Dintre lucrările filologice, cele mai
înseninate sunt: «Curente den bătrâna
Și « Etymologieum magnum,
BR
e
Sub

titlul arhaie de «Cuvente den bătrâni»,
a. publicat o serie de documente
valoare. Volumul 1 (1878) se ocupă
cu limba dintre
1550—1600, Din acest timp noi posedăm
un număr foarte restrâns de opere
mai toate bisericeşti şi
și de studii de o mare

interesante pentru

mai toate traduceri, Hasdeu şi-a dat
'scama că ar fi mai
istoria limbii compuneri româneşti
propriu zise, Compuneri

literare n'a găsit, dar a găsit acte publice
şi particulare, scrisori, ete., în cari—
dacii nu se „poate urmări desvoltarea
unor idei—se pot însă vedea, fazele
evoluţiei
limbii.EI nu sa mulțumit sii le transcrie,
ci le-a. însoțit de observaţii felurite,
„despre cari "marele filolog german
Schuchard a zis: -«Pătrunderea și
erudiţia lui
Hasdeu se pun în evidență aici în modul
ccl: mai splendide. Volumul II-lea
(1879) poartă titlul special
publicând

și

sturdzanus»,

de « Cărţile poporane
ale Românilor în sec. XVI»
studiind! colecțiunea de texte cunoscute
sub numirea de «Codex

« Etymologicunm
numele Academiei
vast, acest. dicţionar
căci Academia și-a.

,

i

E

magnum Romaniae» (1587) este
dicţionarul limbii lucrat în
după îndemnul Regelui Carol 1.
Conceput pe un plan prea
s'a oprit când dabiă începuse
şi nimeni nu l-a continuat,
stabilit alte norme după cari se
lucreazii noul dicţionar,

Ultimii ani ai vieţii i-a consacrat Hasdeu

altor preocupări: acum “a scris.
articole şi poezii filozofice, multe 'satire
literare și, dela moartea fiicei sale Iulia,
s'a dat cu totul cercetărilor asupra
spiritismului. (Sic cozito '1892).
Alte scrieri ale lui Hasdeu, afară
de cele citate:

Romane, nurele: Ursita (1864
); “Micuța (1864). a
a
Studii. istorice : Studii critice asupr
a istoriei române (186.1); Cine
au fost
Dacii (1868); Originile Craiovei
(1878); Strat Și substrat (1892); Basar
abii (1894);
- Românii bănăţeni (1896); Cine
sunt Albanezii (1900).
..
.
Ziare
şi: reviste: Satirul
(1866); “Traian
(1569); Columna
lui Traian
(1870—1877, 1882—83),
Da
i
.
Piese de, teatru: Domnița Rusa
nda (1868); Trei crai dela
Răsărit (1878);
Femeia (1894).
A
o
Studii filologice : Principii .
de filologie comparativă
(1875) ; Fragmente
pentru istoria limbii române
(1876); Cum Sau introdus slav
ismele în limba română (1876); Goţii și Gepizii
în Dacia (877); Din istoria limbi
i române (1883).
Conferințe, diferite. studii

: Noi în. 1892 (1892);.Noi si Voi
(1892); Prieteni
cu voie sau fără voie (1900); Papa
dela. Neva (1901).
a
|
Spirit cu o cultură vastă, cu
o vioiciune rară, Hasdeu are
adesea sclipiri
geniale. în. combinarea detaliilor
pentru, a. închegă. teorii istorice
sau filologice
spre' deslegarea problemelor ce
;lo
mai r
grele și mai obscure. Din : nenor
nu a urmărit vreme îndelung
ocire, el
ată studi

_ desăvârșitii,: ci. a trecut în
cursul

cupări la altele, în cât cele mai
Iată cum

«Hasdeu

îl caracterizează

vicţii

ul unei chestiuni. pentru
a da o operă
prea de multe ori dela o
serie de preo-

de frunte din. operele lui au
riiimas neterminate,

N. Gane

este deci şi va rămâneă,

în „discursul

de Tecepţie la Academie:

orice star zice, cel mai mare
istorie al ge-
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pentru alegerea sa în Academio)
(adresa prin care mulţumeşte

-Autograf al lui B, P. Hasdeu, 1877

“neraţiunii sale, căci el cel dintâiu, a înţeles noua îndrumare ce trebue să se dea
istorici, care nu'se cuvine să fie o simplă înşirare de fapte, ci are mai cu scamă
menirea! să oglindească întreaga.şi adevărata vieață intelectuală, economică şi

452

politică a unui

popor,

și să arate cauzele determinante

telor ce închiagă istoria acelui popor.

-.

îi

cari au produs şirul fap-

.

E
«De asemenea în ramura filologiei
dânsul, prin cunoștința multor limbi
străine
şi mai ales a tuturor dialectelor slave,
precum și prin operele sale limbis
tice
săvârşite, a ocupat cât a trăit neîntr
erupt şi fără contestaţie vârful
pirami
dei.
“Prin urmare cât va există un
heam românesc, o limbi românească
și o
cultură românească, Hasdeu va
străluci pe cerul cultural,al neamu
lui ca un
luceafăr de mărimea întâia».
î
-

IOAN

VODA

CEL CUMPLIT

In .1864—1865 a scris Ilasdcu
monografia istorică despre Ioan
Vodă cel cumplit, acel domnit
al Moldovei (1572—1574) care
or
a îndrăznit să reziste Tureil
or şi care i-ar fi şi învins,
fost trădat de către un boier,
dacă n'ar fi
unul din cei mai ae aproape
oameni
ai săi. Cartea esto scrisă cu multă
căldură, cu multă admiraţiune
pentru erou, uncori într'un
stil cam declamator. Chiar
tolelor ne arată aceasta:
titlurile capi- :
<Aventurierul, — Domnul,
— Căpitanul, — Catastrula,
Epilog». Reproâucem aci epilogu
— După el, —
l de pe ed. 2-a apărută în
1894.
-

EPILOG.

$ 1. — Până acum Ioan- Vodă
jucă un rol Secundar
analele româneși formă o
lipsă în istoria universală.

în

$ 2. — Nu

vorbim nimie despre periodul cel
aventuros al
tot necunoscut, ori în totul desf
igurat la.
Engel, Wolf Șincai, Photinos, Vail
lant, Laurian 1) și la toți
ceilalți, câţi crezură, de ajuns
o
vieţii sale, sau de

pagină sau două pentru a
cuprinde pe un om pe care -nul putuse cuprinde o țară; ne
vom pironi toată atențiunea
noastră asupra altor elemente,
prin cari persoana individuală,
a lui Ioan- Vodă se contopește
CU persoana cea colectivă a Rom
âniei și atinge colosul umanității,
|
$

3. — Ca domn

el fu judecat până astăzi

Astfel

împărați
1

Fă

....
._.
) Diferiţi
istoriei,

Domn.

num

ai de pe
spuse ale vrășmașilor săi: cloc
oi, farisei şi streini.
marele Julian Apostatul, unul
din cei maj sublimi
ai Romei dejă căzute, zăc
eă, osândit fără: rezervă,

înveninatele

x

._.

A_e.
streini şi. români,

.

cari 'au

-

vorbit

e

în

.

serierile

lor despre
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"în
și
Jai
“

“cusut secolil6r, până ce; îni fine; trebui să vină un "Bayle m
un . Voltaire” pentru ca să întoarcă Cesarului „ceeace: este al.
Cesar.
Astfel, de asemenea, uriașul Napoleon apare și mai puţini

decât. mie în pamfletul lui Victor Hugo; dar nu Victor Hugo:
|
este istoricul lui. Napoleon.
astăzi după
până
micşorat,
fu
Vodă
Ioan
ostaș,
Ca
=—
dq.
$
viclenele relaţiuni ' ale Polonilor,
când 'aliaţi perfizi, cari, în
ambe cazurile, voiau a-i răpi"

sau toată gloria sau paxtea-i
cea mâi frumoasă, Îîmpău-” E E

nându-se

ei înșiși

când dușmani neputincioşi,
,
.
»
sa
i

| ZII NS
ei
fe

cu: mize-

rabilul plagiat de pene stră-"
lucite,
Această

soartă o

avură,:....

vai! toţi eroii: României... -:
Maghiarii oare nu-și atri- -..

buiau ei loruşi, în faţa. ne- -:
domeritei Europe, cele: mai
falnice

și: mai - legitime vic-

“torii ale lui Mircea, "Ţepeş,
Ștefan și Mihaiu?
$

5.—

Numai

un demo-.

erat poate înţelege domnia...
lui Loan-Vodă, a cărui toată
administraţiunea fuse ca o
luminoasă presimţire a cu-

E

E

«Nu lăsaţi ca cei săraci, Da
„despoindu-se de puţinul- „ce. au,. să mai adaoge la priza
celor .avuţi;
„__«Nu lăsaţi ca hoţii cei. de frunte să. fie - pusi. udectiori
«peste greșelile celor mici;
... ..
„„<Nu. lăsaţi: ca neștiinţa, superstțiunea, lenca și desfetinarea:
Pe

1) Bayle (citeşte be-le) a fost unul din filozofii cari au. precedat | scoala lui:
Voltaire, A trăit intre 1047 și 1706 şi a lăsat, între altele, un dicționar istorie.
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-<născute pe puful saloanelor,să
calce în picioare capacitatea
-<și moralitatea, ieşite
- din întunericul. unui <bordeiu»,.
. ,
$ 6. — Numai un soldat poate înţelege
riăsboaiele
lui
Ioan"Vodă, cari se povestiau până
acum ca un lung <înșiră-te
-mărgărite». fără plan și. fără
succesiune; dar în cari arta mi"litară. descopere.cu uimire 9
prodigioasă
. diversitate de. mij„“loace; cârmuită de .o

minunată unitate de. direcţiune,
|
i:
$-7.—Ce e“dreptul; ea „Domn,
Ioan-Vodă, se artită "câte
„odată prea crud; dar Mircea,
Ștefan; Mihai, fost-au ei ; oare
mai blânzi ? Dar. secolul a] șasesprezecelea
întreg" nu'.fu el
„Oare unul din secolii cei mai
încruntaţi în toate ţările lunii,
? în Spania, în Franţa,

în Anglia? Dar până şi capii
biseri„cilor, până şi predicatorii păcii
evangelice, până “şi -Luther şi
Papa Piu V, nu strigau ei
oare atunci. cu furie: «tăiaţi!
i tăiați mereu
!» i
E

__$ 8—Cee

miracole,

căză;

dreptul,ca. ostaș Ioan- Vodă, după
: ce făcuse
dar nu
uitaţi cuvintele

lui “Frederic: <nici
"un geniu. militar nu poate.
ţine contra trădării»; dar
nu
uitaţi moartea lui. Cesar, Enrie
IV, Gustav
: Adolf “ȘI chiar
;pe a lui Mihaiu; dar nu uitaţi
Waterloo!,..
ei

„Nu

totdeauna succesul este ceeăce.

distinge -pe oamenii cei
mari; căci- adesea sunţ foarte.
mari tocmai. nenoiodiţii cari
Mor semănând, pentru ca
mediocra, posterităte
'să hibe feri-cirea de a
culege mai târziu rodul cel ce
se coace

$ 9.—Mircea domnise aproape 40 de
ani;
Ștefan de

„ani

asemenea;
Mihaiutot încă, cu .bine
eroica-i

” Mircea,

domnie...,

Ștefan,

Mihaiu,

cu greu..

”

ae
a
cu rău, își trăgănă: pânăla
9
a

având - puternici

E

dușman., avură
“însă şi puternici amici, regi
şi împărați.
NA
Dar căutați cu lumânarea, ca
Diogen,
nu'
nuinaiîn Ro“mânia, ci căutați în toată, istoria
universală
un singur prin-cipe, carele cu mai puține
mijloace să fi executat în
pace
“Și în războiu, ca domn și. ca
ostaș, întrun interval 'de douăzeci
:ȘI opt de luni; niște lucruri
mai “gigantice decât reformele
: administrative
şi bătăliile lui Ioan-

Vodă!
$ 10.— Fiecare fapt istorie
este
o
învăţătură, adresată la
iun moment oarecare ce
seva ivi cândva. în - viitor,
"precum
”

în ' poezia lui Heine câdrul' Libanului: „se gândește la depiir--

tatal brad, din codrii Scandinaviei.
“Zilele! noastre mi se par ă fi anume oară Care: ispundela vechea, lecţiune a lui Ioan-Vodă: suntem . slabi şi desor-

ganizaţi, nu avem ajnici, duşmanii: ne” înipresoară; “ne. “ame-.
ninţă, ne

năbuşese: din. toate părțile.

ii

iii

De

Dar trebue oare să desperăm
?.. Lipseaseă, un - pârăălab:
Ieremia Golia, lipsească niște vornici Bilăe: și "Murgul, Tip
seaseă un. hatman Slavilă, lipsească | negrul ştol de lacomi
vânzători ; Şi atunci, sub 'un'-alt Ioan-Vodă;-- ne vor ajungedoi ani, numai doi ani, fraţilor Români! pentru a! “vătadi!
în scumpa, . noastră țărișoară., un! “paradis,” păzit la hoieiele
sale de mii: de

îngeri cu: săbii

înflăcărate.

i

$ 11.— Pentru - cine vrea, în puţin timp şi din, nemica;

se. fac multe șI mari.

pia

aa!

CERINTELE

!

ISTORICULUI!

ii

(DIN «ISTORIA: :CRITICĂ») ;
RE

.

pi

îm

:

Istoria critică s'a “publicat în ta „scicolo în anii
a
15031873. -o a doua ediție aa, apărut în, 1871.
Numai primul volum esto complet: din al doilea a ieşit o Singură fascicolă. Votumul i ciprinde -

" trei capitole:

:

Nae

arii

„ Intinderca teritorială arată că Muntenia în soc. XIV. şi “xv , cuprinde şi, ţinutul Fiăraşului,
sudul. Moldorei până la Bârlad, “sudul Basarabiei, Dobrogea şi o parte din “Temişana. Creşterea sta făcut treptat; la început sâmburele coloniei romano "cuprindea Oltenia şi Majegul şi partea 'orientală
a Banatului.
pe
:
:
ANomenclatura explică originea multor termeni siitrobuinţaşi ca să arate teritoriul Mtuntoniei: Tot .
aci so tratează şi fundarea principatului muntean, socotindu-so că nu descălecătorii au venit de »
peste munţi, ci Românii din Banatul Severinului s'au întins către Nord şi Hăsărit.
Acțiunea naturii asupra omului so ocupă cu acţiunea diferitelor elemente ale naturii (otmusteră,
hidrografic, topografie) asupra omului, Acţiunea naturii se modifică prin ginte, prin înstitufiuni, prin oameni mari, prin accidente locals. In acest capitol studiază şi teoria lui Roesler, pe care o combate, .
susţinând că naționalitatea română s'a format în Oltenia şi Temişana
şi de-acolo s'au întins Ro-mânii şi limba lor şi peste Dunăre şi la nordul Dunării.
Istoria critică este precedată de o prefaţă, din care se reproduce aici un paragraf.

1. Nu e permis istoricului a-și întemeiă aserfianile. derat:

numai

pe date sineronice evenimentelor.

e

2. Chiar o sorginte în înţelesul de mai sus, nu e suficientă.

dacă este una, nesusţinută printi”o altă serie de consideraţiuni. -
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3.. O mărturie mai nouă atunci numai capătă caracterul
«de fântână, dacă se poate demonstră că a tost foarte aproape
,

-de loc şi de timp, sau cel puţin avusese la dispoziţiune niște

:adevărate

sorginți

în virtutea

cărora, se pronunţă;

„4. Să nu se citeze niciodată ceeace nu s'a citit, iar în caz
-de a fi împrumutată de aiuri vre-o citaţiune să se pună, mo“destul apud!) firă care nu se poate ști pe a cui responsa-

;bilitate se vorbeşte ;
a
5. Afară de fântâne, senturate de orice dubiu, nu
“nicio altă autoritate în istorie, și cu atât mai puţin

există
nici o

:nefaibilitate;
a
|
|
„6... O sorginte. trebue. studiată în text şi . în context
“noscându-se întrun mod filologie limba originalului;
7. Nu

este

iertat a sacrifică, eterna,

veritate

cu-

trecătorului

interes, fie acesta, de orice natură, căci falşificându-se.
o sin-.

:gură verigă, nu vom mai pute înţelege totalitatea,
catenei;
8. Cineva se naşte Transilvan, Moldovan, Muntean,
Basa-

“rabean, ete., dar istoricul poate fi numai

Român

prin

sim-

“țimânt şi: trebue să fie numai om prin rațiune: provinc
ialismul
“Și fanatismul ucid știința;
9, Ceea ce-i comun naturii umane întregi, formând
o nestrămutată lege universală, se aplică căire toate
cazurile con„crete, suplinind chiar lipsa fântânelor propriu zise;

10. Istoria fiind partea cea mai supraordinată

cațiun
: pozitivi
ea
stă, a, ştiinţelor,
nu

în

clasifi-

este nici o ramură a cu-

noștiințelor care să nu poată, răspândi câteodată o
vie lumină

asupra

unei chestiuni istorice,

DN

<ETYMOLOGICUM .

"In şedinţa dela 23 Martie 1581, Regele Carol
1 propune Academiei să so: facă un «Etymologicun
„magnum Romaniae, conţinând toate curinte
le vechi, cari alminteri vor fi pierdute
pentru gencraţiile
viitoare». Academia dă această

nobilă sarcină
>sează un cestionar preoţilor şi învăţăto
riloz

lui Hasdeu,

care se şi pune

po lucru.

După

ce

adre-

ca să stabilească pentru fiecare
ținut formele, sunetele
*sensurilo cuvintelor, numirilo obiectel
or, ete, începe a redactă după un plan
propriu: fiecare cuvânt
în
E
AI
N

1): Cuvânt

latin:

fa: adică:

se găsește în cartea și pagina

cutare.
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o monografie; de aceea unele cuvinte, ca ban, Basarab, ş, a..iau . proporţii. foarte mari. Tomul I aapărut în 1897 (a-amunt), având o prefaţă şi un studiu introductiv de o mare 'însemnătate, în carefigurează şi capitolul despre circulaţia cuvintelor. Tomul II nu are dată. Tomul III a icşit în 1893:(până la vorba tărbaț). Din tomul LV a tipărit numai introducerea: un studiu despre Negru-Vodă. .
Urmează acl un paragraf din vol. 1 cespre curântul adevăr,

Adevăr (plur. adevăruri și -adevere), $. n. în “opoziţiunecu minciună.
Cantemir, Chronicul: «minciuni cu voroava frumeasă as-cunse şi cu numele adevărului
Zilot, Cron. p. 75:
Să
Te
Dar
Ori

căptușite»...

tălmăcim aşă: vezi pe duşman că vine,
?neredinţezi atunci şi fugi să scapi pe sine;
când numai l-auzi, tu stai la îndocală:
fi-va zici—sau nu, şi poci face greșcalii;

Şi poate ș'adezăr să fic auzirea,
Și tu pândind

minciuni,

-

stai să-ţi găseşti peirea .. .

și ceva, mai jos p. 77:
Unul zice un fel, altul astfel riispunde;
Săracul adevăr cum sub minciuni s'ascunde:

In

aceeași “opoziţiune - cu adevăr

Psaltire

este “vârfire : Corea,

1700:
Cel. care nu bârfeşţe,
Ci aderăr. grăcşte... .

Mai departe, adevăr e. în. antitezii cu orice "întunecă rea-litatea.
Caragea,

Legiuire

1818:

<jurând

e
Ş
iai întâiu, că nu 0. por--

neşte (judecata) din vreo pizmă, ci întru adevăr?

"Coresi, Omiliar 1580 : „«0 nălucitur i, este, nu pre

trupul nostru luat-au..>

„Noţiunea

de. ădevăr se. "asociază, mai ales

adevăr:

cu „acea, „de:

dreplale :
Arsenie dela Bisericani, 1650 : «va veni să giudece' pa-:
_mentianii, să giudece lumii întru dreptate și oamenilor întru: .
| adevărul Său...»
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Dacă adevărul nu e ascuns, atunci cineva îl „află,. ca în
-pasagiul de mai sus; iar dacă e tăinuit într'adins, îl vădește
:
" “Caragea, Legiuire. 1818: :<Dacă: vreo parte prigonitoare
va
„ascunde sau va fură, ori însuși ori prin altul, dovezil
e drep“tăților ceilalte împrotivnice. părți, şi cu vicleșug se
va învoi
-cu: aceia, și 'apoi se va, vădi 'adevărul,.» i - o

Dacă - adevărul nu

e tăinuit

într'adins,

dar totuș nu. se

vede," trebuind urmărit, “atunci "noi îl: descoperim :
ÎN
Cantemir, Istoria 'Teroglifică: «și mai multă: ocară sar
fi

„lucrat, de nar fi fost Brebul lucrul cu un ceas mai "nainte
spre descoperirea adevărului apucat,>
Mai rur se zice: <a găsi adevărul», <a câreă adevărul»,
<a nemeri adevărul»,..deşi câtetrele sunt -pernise “pentru
va=
rietatea stilului ; de "exemplu:: -DN
a
e

Cantemir, Chronicul : «sufletul odilină nu poate află până
nu găseşte adevănul, carile îl cearcă oricât | de “departe
şi
„oricât de cu trudă i-ar fi a-l nimeri
E

Când cineva nu mai poate

sește, termen . teologico-juridie

ascunde "adevărul, îl mărturi=
trecut. în. graiul

“îşi pierde cu totul urma provenienţei:
Costachi Negruzzi. Au

comun,

a

mai pățit-o și alții, p.:67::

unde

<ade-

„vărul) vă “mărturisesc, nu mă, pot opri 'de a blăştem
ă,, pe:En„glezi...>
pa
Fără amestece de minciună, de patimă, de nălucire,
se zice:

curat adevăr. Și mai energic este la -Zilot,
rică n'am

învăţat ca să vorbesc

am învăţat singur

curat

unde: «singur curat>

și să scriu

adevărul,

întâiu

Cronica:

cu

dela

«rito-

meșteșug,

ci

părinţi..»,

6.un fel de superlativ, 'ca, şi. când ar

fi «cel mai curat», şi de „aceea autorul, ca să. nu
despartă
„logiceşte. ambii, adjectivi;. post-articulează, substa
ntivul,
|

„Cu. aceeași emfază
'șe. 'poate zice adevărul. adevărat, adică
„lipsit

de: orice amestec. “Altceva este adevărul. adeverit
„Ms, al Bis. SE. Nic. din „Braşov, sec... XVII: 'cadev:.
âr
„adevevit grăese 'vouă că. nu idste, robul. mai mare de
domnul
Să
E

Sa:

MN

IEC

Da

a

pe

EI

ia

a

a

TITU MAIORESCU .
Titu Maiorescu, s'a născut în Craiova, în anul 1810. Și-a făcut studiile secun- dare
în : Viena, cele superioare. în Berlin și Paris și venind în ţară (1862) este:
numit “profesor: la gimnaziu și apoi 'la Universitatea din. Iași. Aci în unire cu.
P. P. Carp, Iacob Negruzzi, Teodor Rosetti şi V. Pogor, întemeiază pe la 1865 :
societatea literară «Junimea, care atrage în sânul său mai pe toți oamenii culţi
din acel oraș; iar dela 1867 revista «Convorbiri literare».
Maiorescu. fu profesor la Univer- :
sitate până la 1871; atunci fiind a-

les deputat părăsi

profesura; deve-:
e

nind în 1874 ministru al instrucţiunii 3
publice, căută. printr'o : lege, ce 'n'a :
putut: trece,

să reformeze

învi ățămân-

+

tul public. El continuă aproape 'ne-!
întrerupt să facă parte din parlament;.

|

|

totuși în 1883 i se dă catedra de -:
Logică şi Istoria filozofiei contimporane la Universitatea din Bucureşti,
unde a profesat până în anul. 1909
Și unde

a contribuit

la crearea unui

început de mișcare filozofică, fapt nou
în literatura noastră, Ministru de in

strucție în 1888. și în 1890, ministru”
de justiţie în. 1900 și' de externe în
1910, prezident al consiliului în 1913
Maiorescu a aflat totuşi timp să se

intereseze de mișcarea literari a noa-.
_stră, fie ca membru al "Academiei
”
(încă din 1867), fie ca critie Jiterar,
a“ ..,
7.
:

„Opera

literară

a

lui

Maiorescu

”

—
Titu Maiorescu
.

'

o

“este! bogatii şi foarte interesantă,
In primii ani după întoarcerea a dela studii din străinătate, s'a ocupat cu:"
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*chestiuni didactice şi pedagogice

ile conduecă (1863—1864).

redactând

anuare ale diferitelor

șeoli

pe

cari

De când se întemeiază societatea Junimea şi de
când apare revista «C'onvror-biri literare», Maiorescu se ocupă mai ales cu
critica literară, După ce cercetează

"teoriile

ortografice

pentru Scrierea

limbii

române

în o serie

de

articole, ce

*apărură şi in volum (1866), el începe a urmări
sistematic diferitele genuri literare cari s'au manifestat in literatura uoastră în
trecut şi apoi judecă valoarea
“operelor de tot felul ce apăreau in timpul său. Astfel,
publică în 1867 o cerce-

"tare criticii asupra poeziei române, în care pe deoparte
studiază condițiile tearetice ale poeziei pentru

a vede

întrucât ele se realizează

în

scrierile

româneşti

A atacă

Este sfârşitul raportului

:

Autograf al lui T. Maiorescu. prin caro propune Academiei să premieze

,
volumul

” al iui O. Goga. (Dosar din arhiva Academiei),

pe de altă parte face pentru

-mai meritoase.

|

prima .dată,.o antologie

Si

i

de poezii

i

română

alegând

bucăţile

:
In această colecţiune, pe lângă operele scriitorilor mai
vechi, ca “Alecsandri,

"Gr, Alexandrescu, A. -Doniei, Bolintineanu,
dă şi câtevă poezii apărute în <Con"vorbiri>. Mişcarea provocată de această revistă,
care se prezentă ca o direcţie
"nouă, trebuiă să fie susținută, şi Maiorescu,
dupii ce publică, în 1868, o critică
"severă în contra direcției de atuuri în 'cultur
a Tomână, întreprinde o justificare,

prin teorie

și prin

exemple, a direcției celei nouă (1872).

In

aceasta

susţine
"valoarea literară a câtorva seriitori mai
vârstnici, ca Alecsandri in poezie, 0doibeseu în proză, şi apoi seoate la lumină
o sumă de scriitori, cari debutase în
"revista Junimei, unii cu mai mult, alţii
cu mai puţin taleât. Din aceştia, câțiva
:S'au
ridicat mai târziu şi au devenit scriitori de
frunte, ca

-Lambrior, Gane, d-na Cuigler Poni.
:
”
Asemenea articole, prin fondul lor și
mai ales prin forma

Eminescu,

Slavici,

i.
lor adesea destul
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de violentă, deteră naştere multor articole de răspuns și de: aceea: Maiorescu e
nevoit a-şi consacră o parte din activitatea, sa „pentru a polemiză cu diferitele”
- reviste, scriind: Beţia- de” euzinte' (1873), ' Răspunsurile Revistei 'contimporane
(1873) ş. a. Tot lucrare de polemică este şi « Contra Școalei Barnutiu» (1868).
Activitatea critică a lui Maiorescu n'a incetat nici după ce se potoliră luptele
între Conrorbiri şi alte reviste. Acum articolele sale sunt. mai puţin polemice.
Acum cercetează teoretice progresul adetărului în judecarea lucrărilor literare
(1883), studiază chestiunea, neologismelor (1881), arată cum literatura română
începe a fi cunoscută şi apreţiată în străinătate (1882), caută a stabili valoarea
şi locul.în desvoitarea literaturii noastre a unora dintre seriitori cari dobândese
în vremea aceasta o mare reputaţie, ca Eminescu, Caragiale, ș. a. .
In fine, în rapoartele sale relative la premiile Academiei, el are ocazia sii
releve talentele şi să ceară răsplătirea unor scriitori, ca 0. Goga, Al. Sadoveanu,
Brătescu- Poineşti.:
.
Studiile sale critice. au fost reunite !în volume prima dată în' 1874, apoi în

1892—93.

5

Ca om politic, Maiorescu a tă cut multe discursuri pe cari le-a reunit în
volume (1897—914) şi în fruntea, fiecărui a pus un studiu istorie asupra epocti,
scris în chip foarte interesant şi cu câtă imparţialitate îi putea ingădui situaţiunca, sa de actor “principal în diversele lupte politice.
Maiorescu este și autorul mai multor traduceri de mare valoare ; a tradus

Aforismele lui Scophenhauer (1891), a tradus din Speener (1893), din Idsen (1895),
ete., atrăgând mai totdeauna prin studii introductive atenţiunea asupra operelor
autorilor din cari traduceă,:
:
Maiorescu a fost sufletul mişeiirii literare provocate de revista Conrorbiri
literare, a fost criticul cel mai de frunte, și susținătorul ci teoretic și această
vreme, care formează un moment de căpetenie al desvoltiirii literaturii noastre,
este cea

mai

însemnată

epocă

din

POEZIILE
„
în

viața sa.

POPULARE

ROMÂNE

Când a apărut colecţia completă de poezii populare a lui Alcesanări, T.. Maiorescu a publicat
«Convorbiri literare>, un articol (An. I, pag. 301) din care se extrag4 pasagiilo co urincază,

„.Gecace distinge întâiu poezile populare, în modul cel
nai favorabil de celelalte: poezii ale literaturii noastre este
naivitatea, lor, lipsa de orice. artificiu, de orice dispoziţiune

forţată, simţimântul natural ce: le-a inspirat. Sunt două moduri de a privi lumea care

ne: „înconjură:

cu

reflecțiunea

rece, speculativă sau „speculatoare, şi cu inima plină de simțimintă. Din 'cel dintâi mod ies pentru literatură „cărţile de

“
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ştiinţă, din cel de al doilea lucrăriie de artă. Cecace
consti

tue defectul operelor de artă celor. rele este confu
ndarea.
acestor sfere, este lipsa de inşpirare sentimentală,
și produ-.
cerea sub impresia. reflecţiunii. Cei mai mulţi
poeţi ai noștri
cântă, fără cauză

firească, simulează

descriu sentimente ce nu-i

junele

de 17

ani,

insuflă,

care în anul

inspirări ce

nu-i agită,

și nu este o excepțiune:

trecut trimesese

subscrisului.

un caiet de poezii plin de ciluziuni: pierdute asupr
a

sexulu

i
frumos». În acești oameni nechemaţi și
nealeși predomnește:
calculul, ei iau pana în mână fără a ști
încă ce să cânte; se:
hotărăse mai întâiu a face «o poezie»
şi apoi îşi resfoesemintea pentru a găsi o materie convenabil
ă, și astfel lucrarea.

lor face o impresie tot așă de rece ca şi
reflecţiunea din.
care a izvorit.
.
Nimie din toate aceste în poezia populară!
Și ce ambi-

țiune

calculatoare

ar puteă

îndemnă

pe

simplul

sătean ca.
să-și întrupeze simţirea în - formă poetică !
Ceeace abundența.
triste
este

ţei: sau bucuriei i-a scos din adâncul
'inimei sale, nu
niciodată al lui; în toate inimile își
află un răsunet:

și la toate le devine o proprietate : fapta,
lui devirie fapta lor,
el însuși piere necunoscut. Cea mai adâneă
simţire numai îl
silește

astfel a se aruncă afară din sinc,. şi.
de aceea din
poezia lui îţi vorbeşte însăși durerea
și însăși bucuria, dar
nu un individ care sufere, un individ
care se bucură. Insă.
tocmai

aceasta

explică,

cum

este

asupra

semnul: adeviratei'

Iliadei

atribuite

lui

poezii, și ne putem
Home

r sa născut.
controversa dacă în adevăr coste compusă
de un poet Homer,
sau -este_ nuinai un şir de balade” populare
de autori necunoscuţi ; întratât poetul celei mai frumoase
epopei. Sa consumat și Sa pierdut fără vre-o urmă
a individualităţii sale:

în lucrarea ce a produs-o.
“Isvorînd astfel poezia populară din
plenitudinea simțimânlui,:în ea ne afliini apăraţide acele
aberațiuni . intelectuale,

care „strică inspirarea

multor poeţi,

Politica, declamările. în- contra,

chiar: a: „celor cu. talent.

absolutismului,: reflecțiunile-

„manierate asupra: divinității, imoralităţii
, ete: etc, nu ating:
cuprinsul lor sentimental şi nu
silese pe: cititor:a recădeă
din înălțimea impresiunii: poetice
în mijlocul -preocupaţiunii:
de toate zilele. i
i
catia
Sa

„Nu că. doară poporul ar fi nesimţitor la asemenea lucruri;
dar el când „face “poezie, nu. face „pote; când inima îi saltă,
încetează sărcina reflecţiunii. Și la. Români se piisese, poezii
contra Rusiei şi Austriei, dar! nu fiindcă. Rusia. este «<cnuta

colosală dela Nord» şi Austria,

<despoticul : “absolutism»,

ei

fiindei Striinul îi 'rimâne: “străin, Sub orce.> formă „Pohteă |l-ar
subjug

Bsemple aflăm multe

Doinele
Frunză

din

în - cântecele ” din Basarabia

şi în

'L'ransilvania. .
Dar de când m'am măritat
C'un moscal din cela sat,

verde de miislină

Trecui Nistrul, apă lină,

|

Să vedem pânea de-i bună
Ca şi ?n ţara mea străbună..
Fie dulce ca:și mierea,
Mie-mi pare că-i ea fierea,

Nici

am

fustă de

purtat,

Niei papuci de încălțat !

Tnima-mi-e cu lăcată:
Când aş discuiă odată
Ar cunoaște lumea toată
Cât amar şi cât venin:
Bea inima la străin,

Când eram la mama fată,
Purtam. rochii de bucată,

:. Doina. Haiducească.: i :
Şi de hoţi să mfintucascii

Murgule, coamă rotată,
Mai scoate-mă ?n deal odată

Țara lui Ardelencască | .
Asta nu-i ţară de câni,
„Ci e ţară de Români,::

Si-mi fac ochişorii roată,

Să mă uit la lumea toată. Veni-i-ar timpul să vie
.:Ca românul iar să ?nvie
Sa

Nu-i pământ de Ungureni,
Ci de ncaoşi pimântenil:

o Vrăbiuța
Vrăbiuţă

..

Ungureanul cd urâţ?

de pe deal,

i,

a

Sbori de grabăîn Ardeal

De-or fi vii, să mii zăpăd

Şi”te ?ntoarce de îmi spune

Intro fugă ca să-i văd; De-or fi morţi,să mi-i căsbua

Or veşti rele or' vești bune Du-te vezi dacă mai. sunt
Fraţi

de

ai mci

Sau dacii i-aomorât
io

-

Cu .toate

Cu o măciucă de-alun

pe acest pământ,

|.

i

Lea)

acestea,

autorii și: publicul. «din societate» s'ar

înşelă foarte mult, când. ar. crede .că simţimântul
poporului

.-.

Ce-i bună de descântat
“Şi morţii
de răsbunat. .

nu este compatibil

naiv

al

cu ideile cele înalte. Lumea se
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poate aprofundă. .tot aşă de bine pe
calea inimii. ca și pe
calea reflecţiunii, și din aceea că poporul
îşi exprimă numai
simţimintele sale, nu rezultă că. i-ar lipsi
mediaţiunea şi de'licateţea în exprimarea ei. Indrăznim
chiar a crede că mulți
poeţi de salon
fantazia

d-lor

ar fi încântați, când ar putea, desco
peri în
idei cu o umbri numai de frumuseţ
ea celor

populare, precum le aflăm d. e. în urmă
toarele poezii.
Bade

Trandafir.

— *Bade Trandafir frumos |
Vrut-ai să te-arăți duios,
.
Dar te-ai ariitat ghimpos
Și din minte nu m'ai scos,
— <Vail leliţă din cel sat!

Ce ai cerut şi nu ţi-am dat?

Eu ţi-am dat buzele mele;
Cerut-ai o viorcă,
Ți-am adus inima mea
— «Dacă vrei dragoste aprinsă,
Adă-mi gură ne-atinsă,

-

Cerut-ai faguri de miere,

Și o inintă fecioară

”

Ca apa dela

izvoară»,

Șoimul și Floarea.
Sus în vârf de brăduleţ

i

S'a oprit un şoimuleţ,

El se uită drept în soare
Tot mișcând din aripioare,
Jos la trunchiul bradului,
Crește floarea fragului,
Ea de. soare se fereşte.
,
Şi de umbră se lipește, — «Floricică dela munte,

Şi să mi te port prin soare
Pânt-ei

!

— <Şoimuleţ duios la &raiu,
Fiecare cu al său traiu, |
Tu ai. aripi. sburătoare
Ca să te înalţi la soare,
Eula umbră la răcoare
Am menire "nfloritoare ;

"

Eu sunt șoim șoimuţ de frunte,

Ieși din umbra din tulpină,
Să-ţi văd fața la lumină,
,
"Ca venit până la mine
,
Miros “dulce dela tine,
Cât am pus în gândul meu
Pe-o aripă să te icu

face roditoare

Și de mins iubitoare,

..

Tu te legeni sus pe vânt,

"Eu mă leagăn pe pământ,
Du-te 'n cale-ţi, mergi cu bine
„_
Făr a te gândi la mine,
Ci. e lumea *ncăpătoare ..
,
Pentr'o pasăre şi-o floare î»
|

.

Nu mai puţin excelente sunt poez
iile populare, cât pentru
delicateţa expresiunilor și ener
gia şi justeța, comparărilor ;
„d. e. când zice
Păunașul

a

Nu,

Codrilor:

eu mândra

nu ţi-oiu da

Pân'ce capul sus mi-a

sta,.

CD
« Că cu când o am luat,.
"In cosiţe “i-am jurat”
Să no las de lângă mine
„-

Si s'o apăr de orcine...

|
.
|
:

|

” N

,

|

Sau când spune în : «Doncilă» :
Rămâi, soro, sănătoasă,
-

"Sau

5...

când

Cao vioreă frumoasă
Intr'un păhărel pe masă... -,

compară cu vioiciune plastică, :

„ Voinicelul nearmat

a

- „E ca știuca pe uscat,
Voinicelul fără cal:
E ca peştele pe'mal

.

tree il sburătăese

Şi de crengi îl sirăcese,
Dar voinicul înarmat

-

i

Şi ca mărul lângă drum;
Mare pace. nici de cum.

Sau:

"Câţi

e
-,

Si p'un smeu

încălecat,

Drăgălaş e şi frumos
„Ca Iueeafăr luminos.

.

o

e.
Doamne-ajută ! el ziecă, .
Barda ?n mână apucă,
Ca un vânt înviforat

:

DI

a

i

o
a.

_

Intr'un lan de grâu uscat!
..

i

.

.

:

.

“

:

,

>

-
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-
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-.

.

| DIRECȚIA NOUĂ IN POEZIA ROMÂNĂ
Paginile ce urmează sunt reproduse din „seria de articole asupra direcției nouă în ' poezia şi
proza română (1872). Acl autorul scoate la iveală pe câţiva din colaboratorii «Convorbirilor Literare»
şi-i înfăţişează ca formând o direcţie nouă şi superioară, celci de până atunci.

„se

Din nor ocire, o reacţie salutari «a spiritălui nostru literar
constată în produceriie ultimilor patru ani. "Noua direcţie,

"în “deosebire de cea veche şi „căzuti, se caracterizează prin
simţimânt natural, prin - adevăr, prin . înţelegerea ideilor ce “
omenirea, întreagă le datorește civilizaţiei apusene. și totdeo-

dată prin păstrarea și chiar accentuarea elementului național
Ne pare „timpul venit de a atrage»„atenţia publică asupră |
De
|
|
30

i

,

-

4606

-

/

şi în paginile următoare ne încercăm

a'aruncă o scurtă pri-

vire asupra câtorva, reprezentanţi “ai acestui
început de scăpare. ai acestei naşteri și renașteri literare,
Valoarea. lor nu
este deopotrivă ; şi unii și alţii sunt pe
calea naturali şi
aspiră cu bună credință spre adevăr: Din
acest punet.de
vedere toţi împreună merită o atenţie binevo
itoare..

„In

fruntea

“ Alecsandri.

Cap

nouei” mișciri. e drept
al poeziei noastre

să

punem

literare

pe Vasile

în generația tre-

cută, poetul Doinelor. și Lăcrămioarelor:;
culegiitorul cântecelor populare, păruse a-și fi terminat chema
rea literari Și

nici atenţia publicului nu mai eră îndre
ptată spre poezie, o
„agitare stearpă preocupă toate spiritele.
Deodată, după o lungă.
tăcere, din mijlocul iernei grele,ce o
petrecuseîn izolare la

Mircești, și iernei mult mai. grele ce '0 petre
cei izolat în li-.
„teratura ţării sale, poetul nostru reînviat
ne surprinse cu publicarea <Pastelurilor» : - - De
a
In fund

pe cer albastru, în zarea depărtată,

La răsărit, sub' soare. un negru punt
S'arată :

E cocostâreul tainic în lume călăto
r,
Al primăverii dulce, iubit 'prevestitor
.
.

i

EL vine, se înnalți,

,

în cercuri line sboară

Și repede ca gândul Ia cuibu-i se coboa
ră, |

Tar copilașii veseli,cu pieptul desgo
lit,,
Alerg sărind în cale-i.și-i zic:
bine-ai sosit!

„

„In aer ciocârlia,

pe case rândunele,

Pe-erengile pădurii un roiu' de păsăr
ele,

Cu lungă

ciripire la soare se *ncălzese,

- -

Și pe deasupra bălții nagâţii senvâ
rtese. '
„

E

Ah! iată primăvara cu sânu-i
de, verdeață | !
Iu lumeti veselie, an.or, sperare,.
viaţă,
ȘI cerul şi pământul preschim
bă sărutări
Prin. raze aurite şi vesele cântări
|

-

< Pastelurile> 1) sunt un, șir de
poezii, cele mai multe lirice,
„de regulă descrieri, câteva
idile, toate însufleţite de o simţ
ire
*) Apărute în «Convorbiri liter
are» . dela 1868—1871, -.

p
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“așă de curată și de puternică a naturii, serise într'o limbă
așă de frumoasă, încât au devenit fără comparare 'cea mai

„mare

podoabă! a poeziei lui Alecsandri, o podoabă

„turei române în deobşte,

o

a

a litera-

Rodica.
-

„Purtând cofiţa cu apă rece
„Pe ai săi umeri albi, rotunjori,
Juna Rodică voioasăi trece
Pe lângă junii semănători.

.

Ei cu grăbire îi sar în cale

Zicând: «<Rodico, floare de crin,
«În plin să-ţi meargă vrerile tale
«Precum tu, dragă, ne ieşi cu plin !
„Până la toamnă S'ajungi mireasii:l
«Calea să-ţi fie plină de flori
.

«Şi casa casă și masa masă
“Și sânul leagăn

.

de pruncuşori 1»

Ei zic șo scamiin cu grâu de vară,
Apoi cofiţa întreag'o beu:
“ Copila râde şi'n 'eale-i sboară,
Scuturând grâul din părul său.
Y

Am

citat două din cle, le-am puteă, 'cită pe toate:. niciieri

declamaţii politice,. simţiri "meșteșugite, 'extazieri . și desperări
de ocazie; pretutindeni concepţie naturală și un aer răcorițor

de putere şi sănătate sufletească.

Cu totul osebit în felul său, om

.

al timpului

P

ec

modern,

dE%

camdată Dlazat în cuget, iubitor de antiteze cam exagerate,
reflexiv mai peste marginile iertate, până acum: așă, de "puţin
format, încât”ne vine greu să-l cităm' îndată după, Alecsandri,
dar în -fine poet, poet în toată puterea cuvântului este d-l

„.

- Mihail Jiminescu. Dela d-sa cunoaștem mai multe poezii publicate în «Convorbiri literare», care toate au .particularitățile
arătate mai sus, însă au și: farmecul limbagiului (semnul celor
aleși),-o concepţie înnaltă și pe lângă aceste (lucru rar între.

„ai noștri) iubirea și înţelegerea artei antice,
4

| o

|

Ro
-

.
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Ideal perdut; în noaptea. unei lumi ce nu mai î cate,

„Lume

ce gândiă

în basme

şi. vorbiă în poezii,

ÎN

Ol te văd, te-aud, te cuget, tânără şi.dulee veste
Dintr un “cer „eu alte stele, cu-alte

raiuri, cu alţi zei.

Venere, marmură caldă, ochiu de piatră ece scânteie,
Braţ molatie ca gândirea unui împărat poet,.

-Tu ai fost divinizarea frumuseţei de_femeie,
„A

femeii, ce şi astiizi tot frumoasă o reviid—

„astfel începe strania sa poezie <« Venere

şi Madonă».

Ironia amară, care sti ibate din puţinele - poezii “ale TĂposatului N. Nicoleanu, este mult mai puternici și mai aprofundată în Imineseu.

Sa

;

-

„4

Iară -noi ?-noi epigonii —.
po

”

.

întreabă el, după 'ce a cântat
i -

po

a

[

|

frumuseţile

poeţilor anteriori

simţiri reci, harfe sdrobite;

Mici de zile, mari de- patimi, inimi bătrâne, urâte,
Măşti râzânde puse bine pe-un caracter inimie ;
Dumnezeul

nostru:

umbră;

patria. noastră ; o “frază ;

In'noi totul e spocală, totu-i-i lustru fării bază;
Voi credoaţi în „serisul vostru, noinu eri edem îîn nimic
„o.

|J

Şi de-aceea spusa voastră eră Sfântă. şi i frumoasă,

- Căci de minţi eră gânditii, căci din inimi eră „Seoasă,

..
"=

Inimi mari, tinere încă, deşi roi sunteți bătrâni.
Sa întors mașina lumii: 'cu voi viitorul trece;
"Noi suntem iarăș trecutul fără inimi, trist și
rece, |
Noi în noi mavem, nimica, totu-i cal, totu-i străin!
+

Reproducem

în fine din eAlortua est» ultime, strofe:

Dar poate... o! capu- mi pustiu cu tartane..
“Gândirile-mi rele sugrum cele bune,

„Când sorii se sting și când stelele pică, .
Imi vine a crede că toate- -s” nimică.

Se poate” ca 'bolta de sus să se spargă,

Să cadă. nimicul cu noaptea” lui: largă,

Ă

„Să
.

Ca

văd cerul negru
prăzi

că lumile-și cerne

îrecătoare a morții
4

eterne.
x

E

ÎN
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n

—

„Satunei, “de-a fi. astfel. ie atunci în vecie
« Suflarea ta caldă ea n'o să învie,

|
-

NE

_

Atunci graiu-ţi dulce în veci este mut... :

N

- Atunci acest înger n'a fost decât lut,

Me

|

-

S

7

" Şi totuș, țărână frumoasă şi moartă;

i

De racla ta razim eu. harfa; mea spartă
Si moartea ta n'o plâng, ci mai fericese

|.

Ă „O rază fugită din haos lumesc,
Ș'apoi cine ştie de este mai bine.
A fi sau a nu fiș dar ştie oreîne
A

.

-

Că ceeace-nu e nu simte dureri

==

:

Si multe dureri-s, puţine plăceri.
A fi? Nebunie și tristă şi goală!
Urechea te minteşi ochiul te 'nşală:
"Ce-un secol ne zice, ccilalţi o deszie —
“Decât an vis searbăd, mai, bine nimic,

..
”

e
o

|
IRI

„Văd vise mtrupate gonind, după vise,
Pân' dau în morminte ce-așteaptă deschise, -

-

” p

-..-

“Si nu ştiu, gândirea-ini în ce să o sting:,
Să râd cae nebunii 2.să blestem ? să plâng? "La ce? Oare: totul nu e nebunie?

.

Na

"Au moartea ta, înger, de ce îu să fie?
"Au e sens_in lume? Tu chip zâmbitor

„-Trăit-ai anume, ca astfel să mori? ,

-

- De e sens într'asta, entors și ateu,
"Pe palida-ţi frunte nu-i scris me

Ocazia

la observi ări „critice . nu

ÎN

aa
,

a:

lipseşte în: aceşte. pouzii.

Venere și Iadona cuprinde o. comparare confuză. Femeia
a fost divinizată în Venera. antică și apoi (de Rafael) în
+ Madona. Tot așă poetul asupra unei feţe <pală- de o bolDavă, beţie», aruncă vălul alb de «poezie» și o divinizează.
Insă Madona nu este o idealizare a Venerei, nici . Venera, :
antici o realitate brută pe lângă Madona, modernă și strofa,
„0,

cum

Rafael creat-a...

7

- prin caree poetul rezumă , încă “odată compararea, nu 0 lă„murește mai bine, ci slibeşte poezia prin repetiție. Originală,

1
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şi plină de efect, însă prea 'caleulată, este tranziţia <Plângi

copilă îi

DE

-

e

<Epigonii» cuprind o antiteză foarte exagerată. Pentru a
arătă“ micimea epigonilor, se înalţă peste măsură poeţii mai
vechi și lauda. ditirambică a lui "Țichindeal d. e. și a lui.

Heliade

eu greu

astăzi,

Cea

mai bună

vă: puteă

încăl: cititorii

Pa
din

.

cele trei poezii

ale

mai

critici

de

Di

d-lui Eminescu ne:

_pare a fi cea din urmă, Jlortua est; un progres simţitîn
precizia limbagiului și.în ușurința veisificării:
2
Dar şi aici, ca în celelalte. sunt greșeli ce trebuese nea= „părat îndreptate. .
a
E
>.
Abuz de cuvântul :pală, care poate nar trebui uzat de
loc, uneori gândiri și expresii prea obișnuite, multe rime rele
Au

înțelegem,. nu

putem

primi această neglijenţii a formei.

„Nepăsarea publicului român, care în aceeaș
raţii poeţi pune

și pe “Tăutu

linie

cu adevă-

și pe Sion, 'și pe .de altă-parte

precipitarea întregei noastre activități intelectuale, ce se vede.”
-produsă
- sub neliniștea unei 'amenințări statornice, explică; dar

nu

excuză

Tocmai

greșala,

arătată.

|

Sa

spre deșteptarea „publicului român

i

din nepiisarea

lui trebue prezentate numai formele estetice cele mai curate,
și în, mijlocul agitărilor. politice și sociale, -arta este anume
- chemată a:ne da un liman de adăpost.
i
Când “mişcarea astfel trecătoare a, "unei inimi pline de

simţiri vrea să se, întriipeze,în forma poeziei,ea prin chiar

„aceasta intră într'o' lume, unde timpul nu mai are înţeles
.
» Cea mai: scumpă îngrijire pentru curăţenia. formei este
atunci,
o datorie a poetului, ca astfel concepţia - lui
să rămână o

„moștenire neatinsăa .generaţ”iilo
viitoarre.

Și care

poet, în:

momentul adevăratulii entuziasm, nu ar. trebui
să uite mMar="ginile actualităţii și, încălzit de raza unei încr
eder
adese
i iluzorie, nu! și-ar înălţă aspirarea spre. o nemuri
re omeneașcă ?,..
*

PETRE ISPIRESCU
„19881888
Petre Ispirescu Sa născut în București din părinti săraci, A fost lucrător
“tipograf, mai târziu conducător şi proprietar de tipografie. In atelierele lui tipări:
multă "vreme Academia Română publieațiunile sale ; de' accea se și numisee Tipografia "Academiei Române, -,
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Inceputurile literare ale lui Ispirescu

. [=

au fost foarte modeste. EL însuşi
nu şi-a

|":

III

ma

ae

n:

TI,

prețuit niciodată îndeajuns însemnătatea,

" Basmele publicate
snoavele

nea celor
tere -ai

ici colo prin reviste,

şi ghicitorile atraseră

mai
noştri.

atențiu-.

de seamă oameni
-de li-:
EL

publică

în

broşuri,

| (1873—1874) Snoacele şi poreșiile popu-.
lare şi avă cinstea, ca edițiunea basmelor

din 1872 să. fie precedată de o introdu
cere a. lui. Hasdeu, iar ediţiunea din 1882
să aibă o prefaţă scrisă de V. Alecsandri.
Lucrările acestea sunt interesante . nu
numai ca obiecte de folklor, “dar suntN

de mare preţ mai ales pentru aceia cari voese să studieze” limba poporului.
- Din eulegător, el voi să devie povestitor original.

In. această

privinţă avem

*

două serii de lucrări : deoparte a poves= .
tit în graiul

poporului -viața lui Mihai.

“Viteazul și a lui Ștefan cel Mare; de
alta a alcătuit o serie de basme păgă-

Petre Ispirescu

.: „(portret publicat în «evista Souz»)

nești, adică a dat în graiu -românese povastiri din mitologia grecească,
Aceste
lucrări au fost reunite sub titlul de Poveștile unchiașului sfătos şi publicate
iîn,
e

472
-

1879

,

SC

cu o prefaţă a lui Odobescu,

mai ales

—

”

-

-

Ele
£
însă nu au valoarea primelor șale lucrări,

cele mitologice, în cari lipsa sa de culturii clasică îl împiedică de a

potrivi în deajuns forma cu fondul, care-i -este strein.
Ispirescu va rimâne dar ca-un mare şi iscusit culegiitor de basme, precum
"zice Odobescu în discursul ce a ţinut în Academie în :1897:,
,
„«Ceeace la noi'a făcut pe tăcute și fără de . nici o pretenţiurie de crudit
” culegătorul tipograf Petre Ispirescu, În Germania l-au făcut: învăţaţi -de prima
"ordine, fraţii Grimm. Ei au adunat şi au publicat” basmele poporane ale seinin„iilor teutonice», o
|
SD
EA
,
!
.
e:

.

:

a

„NUMAI CU VITELE- SE SCOATE SARACIA DIN CASA
”

id

Urmcază acl un
u basm din colecţiunea Întitulată < Legende sau
s
basmele Românilor» şi “publicată în
"1872, „Acest basm e nu numai ânstructiv, dar vădeşte iscusinţa de pov estitor
a lui Ispireseu.

A

fost odatii ca niciodată, otc,

„A fost odată un ţăran şi-l chemă Neagoe. Acest; țăran eră
om. voinie și harnic; Nu-i păsă lui de nu ştiu. cine de ar fi

"fost. „Vezi că-și cătă
|

de munculița lui, îşi plătiă - dajdea, se

avea bine cu toţi. din Sat, și cum

făcea

el ce dregeă, el,

"chivernisiă omul ca să-i ajungă agoniseala muncii:i-sale penru
“mai: multă: vreme.

n

„Ii veni vremea de însurătoare; Şi, ca, tot. creştinul, își fiică
si el rândul. Ce'să-vezi d-ta? odată. cu nevasta, s6 strecură
în casa/lui și: sărăcia. Ea găsise un tron vechiu, urgisit întrun
colţ . din bordeiul Ne agului la care nimeni nu. luă. aminte, și

„1?

- “acolo, pe dânsul Sărăcia. își - făcă culcuşul. Sta” grecește pe
“tron cât e ziulica și nopticica de mare, şi :din loc să se miște
ba. Pasă-mi- te tronul eră, gol, nu mai punei, oamenii într'însu
nimic, atât eră de vechiu: şi de -odorogit. ;
i

„3

-

Bietul Neagoe văză că începe a da îndăriăit, lucrurile nu-i
mai mergeau strună ca: mai nainte; se luă de gânduri fiindcă.

el se știă că muncește şi mai și decât. inainte, și dela o vreme
încoa, două în teiu nu puteă lega. Se spetise bietul om muncind și să salte şi el cevă, teaş! câtuș decât! ferit-a sfântul n.

Ba: până întratât ajunsese, decât să-l împing i păcatele să

se gândească ca să-și facă seama singur; vezi că dracul
nare
de ucr, el nu face biserici ori, Puţuri pela
„rrăspântii.
.
,

po

-

i

i

E

Dă

4

e

Se Sbitea bietul Om, cu mintea şi cu trupul ȘI par că eră
"un! făcut, mergeă din Pasubă iîn pagubă, de ajunsese în=“sapă |
de. lemn.
„Tot satul îl luase la ochi: îl vâdeă lucrând când la. alde!
neica Bureilă,: când la aleşii ori lu fruntașii satului, când la
: taica. Popa. 'Potdeauna găsiă de lucru; la toţi sporiă luerul lui.
Când însă muneiă și pentru dânsul, munca nu-i da în spor,
De veniă apa mare, arăturile lui le înecă. Dacă vreun prăpăd dela - niscaiva lighioane” ori dela ciori cădeă peste semă- năturile megiaşilor,: ale lui erau stinse cu desăvârşire, De bătea .
„ piatra holdele; apoi : pe'ale lui le amestecă cu pământul, de
nu se alegeă nici praful-de dânsele. Ba uncori porumbul se
tăciuniă Da lăcuste, ba potop, ba toate, velele” numai pe. „capul

lui cădea.

-

.

:

Sătenii, megiașii lui, puseră mâna cu. toţii ade “mai multe
ori să-i dea câte un. ajutor, să-i facă câte vreo clacă; dar
toate în deșert, că nu-i ieşiă în de bine nimic; în cele din:
urmă și vecinii și tot satul îl părăsiră. Toţi cu totul zicea
că așă i-a fost osânda și credea că trebue să fi căzut asupri

“capului lui vreun blestem dela Dumnezeu.

„»

Ajunsese

rât,

şezârcd

"du-se

omul să-şi uraseă
într'o

Duminicăcu

cum să-și curme

răcia, iată că. vine

.

|

zilele. Şi 'așă cu sufletul. amă-

viaţa, ca

luleaua

în: gură şi gândin-

unul 'ce i se urâse cu să-

soţia! “lui și-i „Spune

că peste

puţini are să

fie tată,
,
i
- EL ridicând ochii la soția lui, i se. pir a că vede. 0 : slu-

ţenie de fiinţă stând grecește. şi ghemuită pe tronul cel ve- ”
“chiu și neîntrebuințat. Se frecă. la. ochi, se'mai uită odată,
şi ce să vază? O strijită de lighioae, mai - urâtă decât ciuma,

cu barba adusă de.păreă “că. stă săi o

apuce

de nasu-i. cu

ochii numai seovârliile; părul îi sta -în câp, de parcă ar. fi.
pus cu. furca, mâinile ei -rischitoare goale ; eoeoşatii, și cu-

cuiată, de scamăn pe luine |nu mai. avea,
|
"Când văză el o. așă nemetenie spureată, stând ca-0 cobe
vea în casa lui și pe tronul lui; un Șarpe rece îi „treci prin'

“sân.EI

însă își. țină firea, și merse drept Iela.ea întrebând-o :

—

Cine eşti şi ce cauţi aici ?..

—

Eu

sunt Sărăcia,

răspunse. ca, și am - venit

„— Ieși afară din casă mea | ÎN

nepotităi |

Pi

-

a
n,

ma
r

— O! o! stai că prea te pripeşti, „Yoinicule, îi răspunse
Sărăcia rânjind la dânsul cu hatjocuri: Ca să, scoţi Sărăcia

din! casă,

trebue

să

ai

ce pune

Și rânjind încă odată,

speriat: și dracul.
„Bietul om 'tăcă și
„tată, vorbacă trebue
mută gândul.
El

|

în locul: ei.

ae

îi” arătă niște 'colţi, de

care sar fi

-

SE
înghiți. găluşca. “Cugetul că are să fie
să aibă ce pune. în locul : Sărăeiei îi |
a
Aa

void să, goneașcă

Sărăcia, din

casa,

lui;

căci nu putei

„_mistui înfruntarea ce 'i-0 făcuse ea, Și- apoi “nu
să-și “lase odraslele pe mâinile cele blestemate
-Din' nou

'se puse. pe
mâini

Sărăciei.

muncă, — muncă: jidovească — se

svâreoliă. omul' și în: dreapta și în 'stânga,

„Zi, da și din

se îndură

ale

şi din. picioare,

noaptea o fiicei

cum.se zice,şi folos

nici cât” negru supt unghie. Nevoileîl năpădiau din. toate
“părţile, şi el nu mai ştiă ce să facă: De câteori intră
în
casă, dle atâtea ori și sfrijita de Săricie îi rânjiă în bătaie

de joc.

Ia

-- Întuna din zile iată că şi nevestei „îi abătuse să, facă,
și născă un dolofan de copil săniitos și voinic” ca tată-său.
Acum ce să facă el?" parale n'aveă de moară nici cât să

orhească un șoarece ; ceva, oale

or vrun

dichis în casa lui,

tufă ; nimic, dar nimie n'aveă, de ce să prindă ochiul
Ja el.
Cum s'o seoaţă. la, căpătâiu ? Ar fi voit și el, de ! să-și
bo-

teze. copilul cu vrun
“el

o cumetrie.

Dar. cu

naş mai
ce?

de Doamre

Sta.bietul

"“clșate; se uită în cer şi în: pământ
aște gura. Şi de felul lui fiind om

„gească pe nimeni cu minciuna. E

om

ajută, să facă și
cu mâinile

încru-

și nu știă la cine să
cinstit, nu voiă să amăA

ştiă unași bună: când o

zice da, să fie da'; când -o zice nu, apoi, nu.
EI cunoșteă de mult pe un cioban, chiabur.

Dar

o
nu eră.

în sat, Când, iată că se pomenește că-l chiamă
cineva. să-l
“cinstească. Acolo. ce să-i vază ochii ? Prietenul lui
suiă oile
la
munte.

Părerea.

lui: de bine nu

se poute

spune.

Il:

rugă
să, se cumetrească, şi ciobanul prini cu bucurie
să-i boteze
Pruncul. Partea: lui,: să trăească bine!
a
La botez cioban
ul finului său 0 oaie fătitoare. Atât,
- dărui
îi trebui. Când: fu să plece, mocanul:
zise : e

-

.

4

-

ai tu unde ţine oiţa; lasto în turmă la
mine şi mi “fiola îngriji-o ca şi pe ale: mele. : — - Bine, cumetre, răspunse Neagoe, să fie precum zici tu.
EL eră. bun bucuros că-i ia beleaua din. bătătură, de
oarece n 'aveă el ce să miinânce, dar-încă-mi- te să mai dea și oii.
Moeanul se duse cu oile. Omul se puse iar pe munci,
„dar munca -lui "Vabiă, aducea. cu ce brumă să-și ţie zilele.
Cum:am

„*

zice, munciă

în sec.

.

După câtă-va vreme 'se pomeneşte: cu un argat dela stâna

mocanului.

—

|

Neică,

dumneata.

ma

“trimes

stăpânul : meu

—- E, şi ce să fac eu

cu

cu

lâna

asta

la

dânsa?

— Apoi să vezi d--ta, stăpânul meu a: pus de și-a tuns
_oitele şi a tuns și oaia finului său. Aceasta e lâna ei şi a
trimis-o

cui

se cuvine,

te mulţumim
de buniitate.
„multă, sănătate și să auzim de bine,
ȘI, luând

lâna din

mâna

argatului,

Să
intră

spui

cunsătrului

în casă, „merse

drept către Siărăcie şi, cu. graiu ţanțoș, îi zise:,
o
— Dă-te, -Sărăcie, la vo parte,
că am.
ă puiu - lâna,- asta “acolo.
a
a
e
|

"- Sărăcia” nu 'se îndură Ă, neiculiţă,

să iasă din. culcușul we

și-l făcuse acolo.
. .
i
Rânji ea și de astă dată, dar îi dete ri înjitul prin piele,
căci voinicul unde aduse odată lâna și buf! o lovi după ceafă
de er ă să-și muște limba și o ri isturnă jos. de pe. tron. Să-.
”răcia rămase locului unde căzuse ca vai de ea.
!

Oaia finului fătase: un miel; ;. acesta, după „ce se mai mări

mielul, îl miţui Și
“ miţele acasă,
o
"Piranul

pe. dânsul - ca ă pe ceilalţi șiș îi trimise
a

ŞI mai - curagios

* drept la Săriăcie,
2 u—

Dăcte,

astea, acolo.
Și

miţele
“Pe

fiindcă

întră în

casă

:

rânjito, mai. la o parte, că am
Sărăcia

şi

toamnă

iară -

|
să „puiu

mijele

o
tot

-mai

întârziă,

'Q ou

de-i merse fulgii, şi o dete' peste cap. mai
se pomenește-cu

burdușel de brânză.

merse

un

odată

alt argat că-i “aduce

pa

cu

către ușă. |
un.

a
— “Baciul dela stână, zise d, a adunat pice dela oaia
” finului, l-a făcut brânză «şi l-am adus acasă.
—
Spune cumătrului, răspunse Neagoe, că finul d-sale
îi sărută mâinile și să ne vedem : ssănătoşi.
Apoi se întoarse repede . în - „casă . și îndreptându-se ctre
- Sărăeie, îi zise:" e
|
Dă-te, Sărăcie, la o parte, că. am si puiu “Durdutul
ăsta în locul tău. .e
„— Da unde să mă mai dau? răspunse
— Ieși afară, dacă nai loc, și te du
vrunui vânător;
că acolo: ţi-e locul.

Binăcia.
a
în „oțelele, puștii
|

„— Ba aia-i vorbă; mai puneţi. "pofta. în cuiu.
Şi, lovind-o cu burdutul în -cap, o făcă mototol după uşe,
Bietul. Neagoe fu nevoit să „petreacă încă o iarnă, în„__treagă.

cu Sărăcia

pe

vatră.

.

In vara viitoare, mielul dela oaia. finului se , ficuse pare.
: Acum

îi aduse

"Păranul

două

lâne.!

-

întră cu amândouă în

-

,

mână şi bufnind

Şi Tăs--

„bufnind - pe Sărăeie, o. pofti să” iasă “afară cu nepusă masă.
Sărăcia, dacă văză - zorul, dete dosul pe ușă afară; și să te

ţii. pârleo, îi sfârâiă; căilefiele fugind până ce se duse | să clo-.

cească ouăle în 'oţelele puștilor vânătorilor,.
"Și. Vatunci a rămas-de vânătorii sunt. săraci; findeii îşi
pierd ' vremea prin. colții ' de piatră, prin. mărăcini,. umblând
toată ziua până să împuște Şi el câte vr "o băbușeă de nu știu

care păsărică, Se
„Neagoe începă a bate în pinteni

torosise- de Sirăcie.
zeu mila:

„_

Acu

de. bucurie,

căi “se 'cor-"

pe ce puneă, mâna. puneă Dumne-

“Toate îi - mergeau în de bine. Tncepă: ŞI. „el iu legă gura .
“pânzei: Muneu lui se „vedea, cum mergei, înnainte și aveă .
parte de ea. Ce să mai' spunem, multe ?, In: scurtă, “vreme
ajunse fruntaș

pluguleţ,şi

al satului,

cu

“dela D-zeu,
|
Vezi că numai

după hărnicia

toate dichisurile

lui, cu vitișoare, cu

unui om" cu parte lăsată

îi
cu vitele se- scoate săr icia din casă, afară.

POVESTEA

APRODULUI PURICE

:

. Bucata aceasta faco parte din «povi eştile unchiaşului sfătos», în caro
«
po esteşto în graiu
pagini din istoria noastră, E un frumos model do vulgarizare.

Hroiot, ştiind

pe

Ştefan. dus

: cu

oaste

în goana

popular

Tureilor,

voi a năvăli. în ţară pe sub ascuns ca hoţii şi s'o prade.
- Aflând de 'această nelepiuită voinţă, un Român ce eră
pribeag lu Unguri, încălecă calul, și în -vipia 1) gătelii. lor, scapă din tabără şi fuge, şi fuge toată noaptea până ce la

"răsăritul soarelui ajunge” la Roman. -De-abiă

apucă să zică

pârcălabului : «vin Ungurii», și. cade leșinat; iară calul plesni a
"acolo pe loc de goană ceri dase,
Cum auz: pâtcălabul de pacostea, ce are să, cadă pecapul : lor, trimise în. pripă veste pe la toţi - boierinașii ca să se - adune cu toţi oamenii de oaste .ce se vor găsi, cu vecinii și
cu slujbaşii lor. Ridică şi. satele marginaşe cu securi, topoare,
_coase

și toți, cu-mie

cu mare,

se scoală

să vie. în apărarea

țării. Totodată trimete şi o ştafetă, lui -Ștefan- Vodă, spunându-i cele ce aveau si se întâmple, Apoi strânse călărașii' și :
parte

din târgoveţi,

înarmaţi. cu - arcuri

și săgeți,

cu

săbii Şi

cu suliţi,. și ieşind afară din târg așteaptă pe vrășmaş.
După. ce intră, în țară, Hroiot nu se puteă dumeri
de, cu cât înaintează, cu atâta, pustiul întâlneşte, Şi
peste un. bătrân gârbovit:îl întreabă și-i poruncește
spue. pricina acestei goliciuni de ţară. Moșneagul fără

cum
dând
să-i
frică,

carele nu ști “să-și polecasci cuvintele, ci spuneă, pe șleau
românește tot ce.şțiă, îi răspunse: — Şi mai întrebi încă?

| Hoţ turbat și fără de lege ! Pricina, vezi bine, tu eşti, Tu
cari vii cu cete de tâlhari să, aduci jalea şi pârjolul' în lo-

cașul unor locuitori pașnici, Naveă

grijă,

curând

„» întâlneşti cu dânșii și ai să-le papi papara.
— «Si. se 'spânzure! să se, taie! să se tragă în

„să se frigă în irigare!» strigară deodată
și haiducii,
MR
Dar Hroiot. “porunci să-i dea drumul,
1) Vipia: focul,

graba. i

DE

N

e

ai să te” +
ţeapă!

catanele și husarii
NE
ostașii se
|

e
supuseră,

478
Şi mergând

mai

înainte,

deteră peste

Puţină eră la număr,

oastea

moldovenească. .

dară numâăi spirit
și inimă
. . Er fru-

“mos de văzut această oştire: boierinaşii
care erau toți călări,
fiecare din ei eră îmbrăcaţ cu ţoale luate
în răsboaie de pe
la vrășmași. Unii aveau câte un sireap
de armăsar ager, cu
“harșă 1) muiată numai fir, dela vrun
ture mare: cu care se*
“lovi

seră și-l biruiseră. Alţii, câte un cal căziăicese,
dela vrun

„tătar,

cu frânele,

chinile,

Leah.
„i
Unii, erau îmbrăcaţi

șeaua, ferecate

E
cu câte-o dulmană

cu argint dela vr'un

|
roşie muiati nu-

mai în fir; alții cu haine aurite, şi alţii:
cu câte un. cepchen *) verde îmblănit numai: cu samur;
iară alții cu arcuri
Şi” căciuli tătărești. Cea mai, mare parte
, erâ cu cușme. ţurcăneşti. Toate acestea, erau semne de
. biruinţă asupra vrăș-

„maşilor -ce încăleau ţara din când în când
. ?
o
Deabia, viiză oastea Ungurilor ' venind
spre ci, și deodată
„pârcălabul carele eră în „capul Moldoven
ilor, porunci să bată
"din tobe. să sune din buciume și din
surle, și 'se năpustese
asupra
Ungurilor,

strigând:

-!

|

—. Daţi de tot, copii! .nu vi

cinse o

luptă
'şi o măcelărie,

de să

|

lăsaţi! — Şi unde” se înte

ferească

Dumnezeu!
Dau Ungurii, catanele și husarii nemil
uit. Insă dădeau. ȘI
„. Românii de le scăpărau ochii vrășm
așilor,
ranii cu coasele și cu. securile dau orbiș, Mai cu seamă ţănu se mai uitau
unde loviau. Şi multă pagubă și stric
ăciune mai făcură 0Știrii protivnice

,
a
aa
a
"Ungurenii o băgaseriă pe mânecă. Incepuse |
ră
a
se
da îndărăt şi se gătiau a o luă la: sănătoasa,
când
iată
:ci le vin
în ajutor mai multe cete:de ale lor.
Românii se îndârjiseră
grozav. Dară oast
, proti
ea
vnică se însuflețește și se ineleștează la o luptă de cum

nu Sa mai văzut,
Si
“"Grăbi Ștefan Domnul
. pasul când auzi că lupta: s'a înce:
put, și-cu o a, treia

Pe

“sprânceană,

noaptea.

A

DI

ştii,
-

doua

parte din oastea sa, tot . oameni
colea, hârşiți la. necazuri, veni

zi la amiază,

N

LT

6: Martie

*) Ilarşă : pătură cu care să
acoper caii.

2) Cepehen : haină” boierească.

1456,

aleși
toată

“iată că sosi și el
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- la faţa locului. Pe lângă

Ştefan

erau și câţiva din căpitanii

cei mai viteji: vornicul Boldu, spătarul Clănău,

paharnicul

Costea, hatmanul. Arbore și alţii. 'Toemai când Ungurii dovediseră pe Moldoveni şi umblau să ia în goană pe puţinii |
„ce

mai

rămăseseră,

iată și Ştefan

că'se

arată

cu

ai săi și,

„năpustindu-se asupra, vrășmașului, taie în dreapta, taie în
stânga, până ce ajunge la FHroiot. Atunci şi' Ungurii se înglotese toţi cu totul unde eră marele Ștefan, ca, pe dânsul
să-l răpuie.. Și cât pe ce eră:să puie mâna pe dânsul, fiindcă
un glonţ lovise calul lui - Ștefan, - care îndată căzuse mort.
Aceasta văzând-o vrășnașii, dau năvală să apuce pe Domnul Moldovenilor. Dară - copiii din casă şi aprozii se făcură
zid împrejurul lui Ştefan- Vodă, și dădeau de. moarte. In deșert husarii, în deşert haiducii so grămiădesc, ca fiarele săl- “
batice, să spargă zidul. Cel ce cuteză, să se” apropie rămâneă,
mort pe loc.
Ștefan- Vodă se scoală și cere alt cul. Purie-Aprodul descălecând, duce calul de frâu Ja Vodă; Ștefan fiind. „de stat
mic,

Purice

—

Mă

îi zise:

.

ȘI

voiu face un moșinoiu

pe care

puteă, încălică. — Indată se. și puse. pe
lui Vodă.

sui

|

sprea

brânci la picioarele

”

Acesta, după, ce încăleeii

«Să

să te

se. întoarse

şi: zise:

știi că, dacă ne-a ajută, Dumnezeu să, scăpări cu. faţa,

curatii din această nevoie,

am

să te fac movilă !»

Deabia- se urcă Ştefan pe cal și începi a da porunci, că
Ungurii

păliră. Și 'repezindu-se

-

din nou. asupra vrășmașilor,

îi culci la pământ precum. seceră coasa morţii. Atunci să te
ţii, pârleo
! 'inde o luară, nene, la fugă, de le sfârâiau căl-

câiele. Iară Moldovenii îi goniau și-i tăiau

mulți oameni

din ai

Ungurilor:

" Aprodul Purice puse mâna

pe

mai

Hroiot

făra cruţare, Şi

pieririi. aici. În goană

și-i reteză capul, și

înfigându-l în suliță, vine cu. el la Ștefan pe care îl găseşte

mâhnit. EI aflase că Pârcălabul murise de multele

dobândise în luptă.
Ungurii umplură dealurile

răni 'ce

și câmpiile; iar cei ce mai măi

- măseseră, căzură robi. După, săvârșirea luptei, Ştefan descălecă,
și “plecând cu toţii genunchii la pământ, aduseră: Domnului | 4
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*

mulțumire” pentru biruinţa ce le dete. Și poruncinda se aduni
toţi morţii, fică deasupra lor o. movilă.!
|
o
A doua zi de dimineaţă toatii oastea sosi la Romancu
pas :lin. Ştefan Domnul aşteptă dinaintea bisericei.
. Dupi
săvârşirea, sfintei slujbe, Vodă în mijlocul căpitanilor și mai
marilor oastei, chemă pe "Pârcăliheasa şi-i zise:
— Soţul tău, jupâneasă, a murit pe câmpul de bitaie,
ca
„un viteaz. Mai bine aș. fi voit să pierd un ţinut întreg,
decât un astfel de om credincios; Dacă, așăa voit Dumnez
eu,
ie lăudat numele său! De adi înainte tu vei. avoi
traiu din
viştieria ţării. De fiica ta voiu. îngrijb.

Apoi chemând pe Purice Aprodul, îl lăudă
„.cia ce a arătat în răsboiu şi sfârși zicând:

„«De azi încolo Movilă te vei numi,

tău, de-pomenire.

Pentru

calul

'ce mi-ai

pentru voiniAa

ca să rămâie numele
dat ieri

împrumut,

„Îţi dau cinci moşii cu sate: în ținutul Soroc
a.Şi ca, să trăeşti „fericit, eu îţi zic să iei de nevastă pe
tata Pârcălabului.
„Pentru aceasta, te înnalţ la rangul de
V! el- Armaş».

»

De

TON

-

CREANGA

1S81—1559

“După cum însuș a notat într'o autobiografie, Creangă s'a născut în satul
Humulești, judeţul Neamţu, din părinți români: Ştefan a lui Petrea Ciobotairul
“și Smaranda, fiica lui David Creangă din Pipirig. |
.

A învăţat a şeoala din

Humulești. cu dasciilul biserici din! sat; apoi la

şeoala din Broşteni, judeţul Suceava,
la o.biserică diu Târgu Neamţului;
în finc, la v şcoală de preoţie din
Tălticeni, de unde trecă la seminarul

dela Socola lângă Iași.
Dela 1856 până la 1859 Creangă
stete în seminar; atunci luând: ates-tatul, veni - în satul natal; apoi se

însură la Iași

şi intră diacon la bi-

serica Patruzeci
de sfinţi și de acolo
la alte biserici.
Dei om 'în “vârstă, ciăstătorit de
trei ani, Creangă dotind săi se cul-

tive și să găsească pentru viitor şi un
mijloc

de

a

sciipă

de

cariera preo-

ţeascii, pe care nu.0 prea iubiă, intră
în

şcoala normală

«Vasile

Lupu» .

din Iași, şi terminând, fu numit în-,
stitutoi la o școală din capitala Moldovei.
”
Mai” târziu, .-pe
"preaţia, “cceace.

îi

la

1871,

atrase

părăsi

destituirea

din funcţia de institutor.
Atunci

se apucă de negustorie, fu

şi profesor. la o şeoalii particulară din
Iaşi;

dar peste putin, a fost reintegrat

la locul său.

—i
aie

“

4
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Imprictenindu-se cu Eminescu, a inceput să frecuen
teze întrunirile socictăţii:

«Junimea>
„amintiri,
.

și a publicat

._.

-

2

”

în

.

« Convorbire literare»
N

.

”
+

”

'

:
.

diverse povestiri,
”

.

»

:

anecdote Şi

-

.

“*
+

*

.

Autograf al lui Creangă
(Publ. 3 n ediţia din 1890 a sericrilor

lui)

Creangă a scris, şi sirigur și în colaborare,
câteva, ciirți didactice: abecedare(1868—1889) geografi (1879) ş, a. dar cl
este însemnat prin operile sale literare,
„O -mare parte din acestea din urmă s'au adunat
şis'au publicat în dou volume

483

“(1890—1892). Multe ediţiuni ulterioare au răispânditîn public aceste lucrări: Saraga, 1892; Minerva, 1902; «Biblioteca pentru toți».
|,
,
„În primul volum sunt publicate basmele. Culese 'din' gura poporului de
” către un povestitor care însuşi crescuse în mijlocul lumii dela. sate, cle au un
farmec deosebit, an expresiuni, construcţii și gândiri ciudate cari se întâlnese rar
aiurea. Vom cită dintre acestea «Harap-Alb», în care aflăm zugrăvite cu o
măestrie deosebită, tipurile caracteristice ale lui Ochilă, Setilă, Flămânzilă, unul
care vedea «și în măruntacle pământuluic, altul care bea «apă dela 24 de iazuri
şi 'o gârlă și strigă cii se.usucă de sete», altul care mâncă «brazdele de pe
urma: a 24 pluguri și strigă că crapă de foame». Cunoscute sunt de asemenea

«Soacra cu trei nurori»,

Capra eu trei dexi>. Dar se citeşte cu, 0 plăcere deo-

sebită basmul «Dănilă Prepeleac», ce ne înfățișează
. figura cunoscutului tip
poporan Păcală, ale cărui întâmplări comice, combi nări de dibăcie și de prostie
-Proyo acă

în

cititor un

interes

susţinut,

“ Intre basme sunt intercalate și două istorioare: < Moş Nichifor Cojearul» și
«Ioan Turbincă>. In. acest din urmă regăsim tema, din <Todericii», povestirea
lui Costache Negruzzi.
«Amintirile din copilărie» sunt partea cea mai personală a operei lui Creangă ”
Acestea i-au stabilit reputaţiunea de mare prozator. In adevăr, alcătuirea meşteşugită a frazei, în care se vede totuș tonul poporan, — scoaterea la. iveală a
_ multor prorincialisme cu. o putere de, expresiune deașebită, vivacitatea nara- țiunii Și sinceritatea cu care povesteşte, cele mai intime detalii ale vieţii lui de
copil, toate acestea fac din opera lui Creansă una din cele mai însemnate ale
, literaturii româneşti, .

" PUNGUȚACU DOL BANI
„Acest basm s'a publicat întâia oară
<diţiuni alo scrierilor lui Creangă.

Eră

odato. babi

în «Convorbiri

şi-un

*

literare», an IX,

1873—16
”

moşneag. „Baba axei, o

moșneagul un Cucoş; găina babei

se: ouă

„zise:

Măi “babi, mănânci

găină. şi

de 'câte douti. ori

“pe-zi, și baba mâncă o mulțime de ouă, iar
nu-i da nici unul. Moșneagul, într'o zi pierdă
—

; apoi în diteritele

-

moșneagului .
ăbdarea și -

ea, în târgul lui Crârene, Ta dă-mi

„și mie nişte ouă, ca. să-mi prind pofta, măcar,
—

Da, cum

ai poftă, de ouă,
mâncă!

eu

nu?

zise baba,.care

bate și tu cucoșul

așă' am. bătut. găina

eră foarte sgâreitii. Dacă

tău/ să facă ouă, şi-i

și iacii-tii-o

cum

se ouă,

.
"

gg

,

„ Moşneagul, pofticiosşi hapsin;

se “ia după

gura

babei, și

de ciudă, prinde iute şi: de grabă cucoșul, şi-i dă o bătaie
“bună, zicând:
a
—Na!

ori te onă ori du-te dela casa

“strici mâncarea
“de „geaba.

mea,

ca să nu mai

Da

. Cucoşul cum 'scăpă din mâinele -moşneagului, „fugi de-acasă și umblă. pe drumuri bezmetie. Şi cum mergeă el pe-un

„drum, numai

iacă, giiseşte o punguţă

cu

doi bani. Şi cum

o găsește, o și ia în clonţ se întoarnă cu dânsa înapoi, spre
casa moșneagului. Pe .drum întâlnește 'o trăsură cun boier
și cu niște cucoane. „Boierulse uită cu băgare de seamă
la

cucoș, vede în clonţu-i o punguţii şi zice vezeteului:
„Măi!

_de

ia dă-te jos

și vezi: ce are. cucoșul

cela în. plise?

Vezeteul se dă, iute jos de pe capra trăsuri, și
meşteșug,

prinde

cucoșul,și luându-i. punguţa

cun

fel

din clonţ.

0..dă boierului. Boierul o ia fără păsare, o pune în buzunar,

“și porneşte

cu: trăsura înainte:

Cucozul, supirat

se lasă, ci se ia fupă trăsură, spuind neîncetat;
p, _
e

ÎN

de asta,

nu

| Cucurigu ! boieri mari,
|
Daţi punguţa eu doi bani!

„* Boierul înciudat, când ajunge în -dreptul unei fântâni,
zice
vezeteului :
a
e
a
—

Mă ia cucoşul

ist obrasnie şi-l dă în fântâna

ceea.

„. Vezeteul iariiş se dă jos
din capra
trăsurii, * prinde iarăși
cucoșul și-l asvârle în fântâni. Cucoșul vizând această
mare!
primejdie, ce să, facă? Începe a înghiți la: apă;
-și înghite,

Și înghite el toată: apa din fântână... Apoi

afară

şi iarăș. se ia în urma

“

shoară de-acolo
7

Cucurigeu ! boieri mari, - !
Daţi punguţa

„Boierul. văzând

trăsurii zicând:

aceasta,

cu doi bani!
.

Sa mirat cumplit şi a zis:

„Măi! da'âl dracului cucoș i-ista!

Ei las!

-că -ţi-oiu da
„eu ţie de cheltueală, măi erestatule
și pintenatule! Și cum:
„Ajunge acasă. zice unei babe dela . bucăt
ărie să ia cucoșul,
să-l asvârle întrun cuptidr plin cu jărati
c. și să puie -o les-

pede la gura cuptiorului,

Baba,

cânoasă la inimă,de cuvânt;

.
.

,

——_—

face cum “i-a: zis stipânii-si
“stu. Cucoşul, cum vede și astă.
“mare nedreptate, începe a
vărsă la apă; și toarnă-el apa,
toată cea din fântână pe. frate, până. se stinge focul de tot. .

și se răcoreşte cuptiorul; ba încă „face și-o apărie prin casă,

„de Sa îndrăcit de ciudă hârea “dela bucătărie. Apoi dă 'obleandă 1) lespezei dela, gura cuptiorului, iese teafăr și de-a-“colo şi fuga la fereastra boierului, ȘI. începe a. trânti cu. .
ciocul

în

geamuri
7

a

zice:

x
.

,

|

Da

- Cucurigu ! boieri mari,
* Daţi Punguţa €cu doi bani!

|

*

Și

.

— Măi, că mi-am. găsit “beleziua cu dihaniă asta, de CUCOŞav
iso boierul, cuprins de mirare! Vezeteu! ia-l de pe capul
meu și-l asvârlă în cireada boilor și. a: vacilor! poate vrun.
buhaiu

înfuriat i-a veni

de

hac;

l-a

lu

în coarne

şi-om.

“scăpă, de supărare. Vezeteul iară ia -cucoșul și-l asvârle în. „creadă! Atunci, bucuria cucoșului ! - RSă-l fi văzut cum. în-ghiţiă la buhai, la boi, la vaci și la .viței ; “pân? a înghiţit “el.
“toată, cireada; și-a făcut un pântece “nare, mare, cât -un.
munte. Apoi iar vine.-la fereastră, întinde aripele în dreptul .
- soarelt ui, de; întunecă de tot . casa,
“

Cucurigii! .boieri mari,

boierului

și

NE

iarăș

începe::

-

Dati pungputa cu doi bani!

|

Boierul când mai vede şi “astă dindănae, erăpă de
“i nu știă ce să mai facă, doar va scăpă de. cucoș.

„în

ciudă.
|

Mai stă! boierul cât mai stă pe 8gânduri, pâni-i vine iară
cap una:

—

Am

să-l dau în hămana

cu bani; poate

va. înghiţi la. :

galbeni, i-a sta vre-unul în gât, 's'a -înecă. şi-om -scăpă de-,
„dânsul. Și cum zice umilă cucoșul “de-o: aripă şi-l svârleîn

haznaua cu bani (căci boierul cela de mult binărit ce aveă,
nu-i mai Știă numărul!)
Atunci cucoșul înghite cu licomie.
toţi banii și lasă toate Iăzile pustii. Apoi iese și de. acolo:
(el ştie cum şi pe unde), se duce la fereastra boierului ” ȘI.
iar începe:
e
N
1) -Bleandă ;.lovitură, palmă,
A

.

”

”

e

a

48
Cucurigu ! boieri mari,
Daţi punpuţa cu doi bani!

Acum, după toate cele întâmplate, boierul văzând că n'are
„ce-i mai face, îi asvârle punguţă. Cucoșul o ia de jos cu
- bucurie,

se

duce în treaba

lui: și lasă

pe

Atunci toate păsările din ograda boierească,
cucoșului, sau

nu

altăcevâ;

iar

dânsul, de ţi se părea

boierul

întristat:se uită, galiș cum

şi

eobe-şi

tot,

m
numai

bine-că am

beleă; că 'nici lucru curat na fost aici!
. Cucoșul însă mergeă, ţanţoş, iar păsările

merge el cât merge,
„pe la "poartă începe
" Moşneagul, cum .
“bucurie; și când îşi

în

pace.

văzând voinicia

luat după

“Și păsările,şi zise oftând; : -..
— Duci-se

boieri

ci-i o nuntă
se duceau

i
scăpat de

|
A
după. dânsul și -

până ce ajunge acasă la moșneag, și. de
a cântă: cucurigu! !! cucurigu!!!
aude glasul 'cucoşului, iese din casă cu
aruncă ochii spre poartă ce' să vadă?!

“Cucoşul său eră ceva de speriat! Elefantul și se părea
purece pe lângă acest: cucoş; şi apoi în urma -lui veniau
câr= -

duri nenumărate de păsări, cari de cari mai: frumoa
se, mai
„„cucuete și mai boghete 1). Moșneagul. văzând
pe' cucoșul său
așă de mare şi de greoiu, - şi „înconjurat, “de. atâta
amar de
_

galiţe, i-a desthis poarta. Atunci cucoșul i-a zis:
—— Stăpâne! aşterne un ţol aici, în mijlocul ogrăzii
.
Moșneagul, iute,

ca

un -prâsnel,

-

-

aşterne “ţolul
. Cucoșu
.l

atunci se așează pe ţol, scutură: puternic din aripi şi:
îndată

“se umple

ograda

și: livada, moșneagului, pe

lângă

păsări,

şi
de cirezi” de “vite; iar pe ţol toarnă o movilă
de galbeni
cari străluciau la, soare, de-ți luau ochii. Moșneagul.
văzând E
„aceste
mari bogății nu ştiă .ce să facă, de bucurie,
sărutând
cucoșul și desmerdându-l. : . . Pa
a
Atunci iacă și baba veniă, nu :știu de unde.
; Şi când a:

văzut unele ca. acestea, numa-i sclipiau răutăcioasei
ochii în
-cap. și plesniăde ciudă. -.
nl
e
—

„-—
ouă,

Moşnege,

zice ea rușinată,

dă-mi şi mie

nişte galbeni.

Ba pune-ţi pofta în. cuiu, măi babă. Când ţi-am
cerut |
știi ce mi-ai
răspuns
? —

—

1) Boghete:

Bate. acum. și tu” găina

i

cu pene deoparte şi alta a capul
ui.

=

să-ţi

.

o

487:
A

r

is

| aducă galbeni ; ; Casă am bătut eu cucoșul, (ati tu din a cui.
pricină... şi. iată ce “mi-a adus!
"Atunci baba se duce în poiată, gibuește 1) gttina, o apucă.
de coadă şi o ia la bătaie, de-ți veniă să plângi de milă!:
Biata găină cum scapă din mânile babei, fuge pe drumuri..

_Și cum mergei pe drum, găsește

și ea o “mărgică,

ŞI-O în=-

hite ; apoi “repede se întoarce acasă la babă, și începe de:
pe la poartă: cot, cot, coteodac !! Baba iese cu biicurie înaintea.
găinei. Găina sare. peste poartă, trece iute pe lângă babă, şi: ."se pune pe cuibar; și după vrun ceas de ședers, sarede pe
cuibar, coteodăcind.. Baba atunci se duce cu fuga să afle ce
ia făcut găina !..Şi când se uită în cuibar, ce săi vadă? . găina se ouase o mărgică!.. Baba când o, vede că și-a bătut
» Joe de dânsa o prinde. o bate, șo bate, pân'o omoară în:
bitaie! Și 'aşă, baba cea sgârcită și nebună a rimas de tot:

săracă, lipită pământului. De-acă a mai
pr ăjite, în "loc de ouă;
ucis-o

mâncă

că bine și-a făcut

fără să-i fie vinovată

cu, nimica,

și răbdiări.

râs de găină, și a.

siirmana ! :

IN

Moșneagul. însă “eră foarte bogat; el şi-a, făcut case mari.
și grădini” “frumoase, și trăiă foarte bine. Pe babă, de milă,.

a pus-o găinăriţă; iar pe cucoș îl purtă în toate părţile după.
dânsul, cu salbă de aur la gât și încălțat;. cu ciuboţele gal-„bene Şi cu pinteni la călcâie de ți se păreă că-i un irod de:
„cei frumoși, iar nu cucoş de făcut cu: borş.
|

" AMINTIRI, DIN COPILARIE
Y

7

Urmează aci începutul părţii a doua. din Amintirile lui Creangă. 'B un .pasaziu de o “valoare li.
terară deoscbită în care se vede cum umorul alterncază' cu fraze de'o duioşie mişcătoare, „Partea. „7
„aceasta sa publicat întâia oară în “Convorbiri literare» XY 1851.

Nu. știu alţii cum. sunt, dar. eu; când mă gâhdese la locul

nașterii mele, la casa părintească din

Humulești, la stâlpul

“hornului. unde. legă mama -0 ștară ) cu motoceii). la capăt,
+

:) Găbueşte + prinde,
2) Moldovenism în loc de: sfoară,
2) Mici gheme, *

'

.

ase
-de cripau mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul 1) vetrei cel
humuit. de care mă ţineam când începusem a merge copă-!

cel, lu. cuptiorul

pe care mă. ascundeam,
când

ne. jucam

noi

băieţii de-a mijoarea,, şi la alte jocuri și jucării pline de hazl şi farmecul copilărese, parci”mi saltă și acuma inima de
«bucurie
!' Şi Doamne, frumos eră: pe “atunci, căci, şi părinţii

„Și. fraţii şi surorile îmi erau

sănătoși,

şi casa: ne eră îndes-

tulată, și copiii. şi “copilele megieşilor. erau deapururea în pe- .
trecere cu noi, Şi toate îmi mergeau după „plac, fără leac de .
:;supărare, de „parcă eră, toată lumea: a mea.
a
Și. cu eram vesel. ca, vremea

.copilăros 'ca

vântul

în

cea

bună

şi

turbarea “sa.

sturlubatie

:

și

|

|

Și mama, care eră vestită pentru. năsdrăvăniile sale, îmi
ziccă eu zâmbet uncori, când începeă a se ivi soarele dintre
nori. dupăo ploaie îndelungati: <ieşi “copile cu păr bălan

afară

și râde?)

la soare doar so îndreptă vremea». Și vremea

se îndreptă după râsul meu...
ie
|
„tă, vezi bine, soarele cu cine are de-a: face, căci eram .
“feciorul

mamei, care
și

ea cu

adevărat
că

ştiia

face

multe

şi mari minunăţii: alungă nourii cei negri de pe deasupra
“satului nostru și abăteă. grindina în alte. părţi, ! înfigând to- !
porul în pământ afară, dinaintea ușii; închegă” apa numai.
-cu două

picioare 'de vacă,

de

se” îneruciă,

lumea:

de mirare;

|

- Dăteă pământul sau păretele sau vun lemn, de care mă! ?
păliam la cap, la mână sau la picior, zicând: «Na, na!» și
îndată

îmi trâceă

durerea.

e

Pa

“Când _vuiă în sobă. tăciunele” aprins, care

se

zice ci face

a vânt-și vreme rea, sau când ţiuiă. tăciunele despre care se
zzice că te vorbeşte cineva de rtu; mamaîl mustră acolo în
vatra focului, și-l .buchisă, cu ' cleştele. să 'se “potolească. duşmanul; și mai. mult decât atâta: oleacă de nu-i. venei, mamei

la socoteală căutitura mea, îndată pregătiă, cu degetul îmbălat, puţini tină din colbul adunat de pe opsasul 2) încălțării;
vori- “mai în. grabă -luă - funingine: dela - gura. -sobei, zicând:
|
Ă
,

IN

|

ă

.

1) Pervazul.
a
2) Bdde: o. curioasă formă” verbală în.loc -de
“întrebuinţează la imperativul negativ:. na râde,
*)-Tocul sau partea: încălțămintei
e

.

|

:

a
|
a
râxi. Forma : din infinitiv se.
a:

pe care stă călcâiul."
.

.
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«Cum nu se dioache călcâiul sau gura sobei; așă să” nu se„ dioache copilașul!» Şi-mi .făceă apoi câte un benghiu bo-het 1) în frunte, ca să “nu-și Praăp:
pră ădească, odorul!... Și altele.
o multe încă făceâ.
_Așă eră: mama în vrâmea copilăriei, mele, plini de minu=:
năţii, pe cât mi-adue uminte; şi-mi aduc bine aminte, .căci.
braţele ei m'au legănat, când. îi sugăam ţâţa cea dulce Și.
mă alintam la sânu-i gângurind și uitându- -mă în “ochii ei. cu drag! Şi sânge din sângele ei. și carne “din carnea ci am.
- împrumutat şi a vorbi dela dânsa am învăţat, iar înţelep-ciunea dela Duiimnezeu, când vine. vremea de a pricepe omul.
ce-i bine și ce-i rău.
-

“Dar. vremea treccă cu - amigele şi cu iereșteam

pe

.nesim=-.

„fite: și tot alte gânduri îmi' sburau prin cap şi alte plăceri
mi se deşteptau în suflet; și 'în loc: de înţelepciune mă.

“făceam” tot mai neastâmpărat și. dorul „meu eră acum ne„mărginit; căci sprinţar. şi -înșelător este gândul omului, pe
a căruia aripi te poartă dorul necontenit; ŞI nu
1
te lasă îîn pace,
până ce intri în mormânt...

Insă vai de omul care se îa pe gânduri: Uitte, 'cum te-.
“trage pe furiş apa -la adâne! şi din veselia cea mai mare,
cazi deodată îîn uricioasa, întristare. |
Hai mai bine despre copilărie: să “povestim; căci ea sin--

gură este veselă

și nevinovatii, - ȘI drept. vorbind

aceasta- i

adev irul.
.
"Ce-i. pasă copilului, când mâma și tata se gândesc la. no=
ajunsurile vieţii, la ce poate să le aducă ziua de mâne, sau.

că-i frământă alte gânduri pline: de îngrijire? Copilul, încă- -.
- lecat pe Dbăţul său, gândeşte că se'uflă călare -pe un cal decei mai 'strașnici, pe care aleargă cu.voie bună, și-l bate cu
biciul şi-l strunește cu ot dinadirisul şi răeneşte din toată.

"inima de-ţi ia auzul; şi. de

'cade jos, crede

că l-a -trântit..

“calul; și pe băț își deseacăi mânia în toată: puter 6a cuvântului.
Aș

eram

toţi, copiii,
-

zică

cine

Când

cu

la vârsta cea fericită,

de când îi lumea asta
ce-a

mania

și aşă

cred

și pământul,

că au fost.

măcâr

să.

zice, *

nu mai

1) Semn în frunte. .

putea

de obosită și se. lăsă câte:

490

a

„«oleacă -ziua să, se odihnească, noi băeţii toemui atunci 'râdicam

“casa în slavă. Când 'veniă tata, noaptea, “dela pădure din
î* Dumesnicu, înghețat de fig şi plin -de promoroacă, noi îl

;spăriam .sărindu-i în spate pe întuneric și el cât eră de os-

“tenit, ne prindea

pe câte unul,
ca 'la «baba 'outba»,

ne. râ-

dică în grindă, zicând: «tâta mare!» și: ne sărută mereu
„pe fiecare. Iar după cs-se aprindeă. opaițul și tata se puncă
:să mănânce, noi-scoteam mâţele de prin 'Geniţe și cotruţe!)
şi le flocăiam,și le șmotream - dinaintea

lui,

de le merge

colbul; și nu puteau scăpă, bietele. mâţe din mânele noastre,
până. ce nu ne sgâriauşi ne stupiau ca pe noi.
“
— Incă te uiţi Ia ei, bărbate, ziceă, mama și le dai paidle?)!

„sașa-i ?—Ha,

ha!

bine:Wau

mai. făcut,

poghibale ?) spureate

-ce sunteţi! că nici o lighioaie nu se

„p-casă,

2

de

răul“ vostru.

Iacă: dacă

“faceţi otrocol prin cel&: mâţe
băț. Ira!

*deochiul.

apoi aveţi

Acuș

merg potecile.
—

poâte

nu

vam

şi daţi

la om

aciuă
ca

întreceți: cu de-

De

|

.

din coardă,

și vă croese de vii

lasă-i ;. că se bucură și ei

-de venirea mea, ziceă tata, dându-ne huţa. Ce le
"a trunchiu sunt; slănină și făină în pod este
“brânză în putină, asemene; curechiu în: boloboc,
„nului! Numai de-ar fi sănătoși să mănânce și
„acum, când

îs mititei; că le-a

mari

astăzi,

dâinii prin.

la ştiinţă „că “prea, vă,

ieu' varga

Ia lasă-i. și tu, măi. nevastă,

„ofirmai

pe lângă

săcelat 5)

tiece

şi i-or. luă.: grijile

“nor scăpă de asta. apoi nu

lor

"pasă? lemne
deavolna?);
slavă, Domsă se joace .

zburdăciunea,

înainte;

nu

te

ştii că este o „vorbă:

când:

teme, că

dacă-i

„copil, să se joace; dacă-i cal; să tragă; și dacă-i popă,
să ci-

». “tească,.,

e

1) Găurile cuptorului. - .
*) Le primeşti obrăzniciile, 3) Fiinţe rele.

- ÎN

Bi

*) Formă mold. în loc de: fesălat,

-5) Deajuns, ..

!

!

ase

.

MIHAIL EMINESCU.
12. 1$50—1559

+

Născut în Botoşani,- Eminescu, fiul unui agricultor Gheorghe
primele studii într'o. şcoală primară din Cernăuţi; apoi întră
acolo, având ea. profesor pe Aron Pumnul, a cărui moarte a
- poezie «La moartea lui Aron Pumnul». După ce: făcă câteva
învățătură spre

a întră în

trupa

Eminovici, fica în gimnaziul. de:
deplâns- -o într'o
clase, se lisă de

fraţilor

Vlădiceşti, care venise pe atunci să dea
„câteva . reprezentațiuini în Cernăuţi. și
provocase mare entuziasm. Petreci câţiva ani umblând prin. ţară cu trupe de „actori de provincie, îndurând cele mai

grozave mizerii.
?

Ajutat” după accea

duse la Blaj

și-apoi

i
de

tatăl său, se

la. Viena ca să-și

continue studiile. Aci, se ocupă

foarte

serios cu'studiile clasicităţii greco-romane

și 'cu

citirea -filozotilor, Tot

aci

fiind,

publică câteva poezii în. revista <Familia> 'şi “triniise la «Convorbiri literare»

„poezia < Venere și Aladonă», în care redactorii revistei între vizură „un talent
- deosebit (1870). De atunci urmă cu pu-.
blicarea altor ' producţiuni în acceaş revistă și veni în “ţară. Peste

câtva

timp

“prietenii din societatea «Junimea» îl trimiserii la '' Berlin ca să-și completeze
studiile filozofice, dar nu stăta mult acolo "se întoarse pe. neașteptate. In 1874 și
1
AVhail Eminescu în 1884
1875 ocupă postul de director al biblio"tecii din Iași și apoi pe cel de revizor şcolar,
Fiind înlocuit în funcțiunea de revizor școlar, Eminescu
conduse în Iaşi o :
„gazetă judieiarii- comerciali «Curierul de Iaşi» ;apoi veni iîn
Bucureşti și fu numit N

.

4
-rodactor la ziarul «Timpul. Duccă o viaţă retrasă, nu-ii plăiecă să se îngrijească

fiziceşte, munciă din greu la ziar, trăiă în veşnică lipsi din cauza nechibzuinţei
sale. Când se inaugură statua lui Stefan la lași compuse “poezia « Doina»...
- In 1883 boala care îl mină de mult şi pe care au socotit-o unii ereditară, se

- manifestă

printrun

început!

de

paralizie

generalii i.

Ingrijit

câtva timp

într'un

spital din Bucureşti şi apoi în Viena, se fiică mai bine, pută să iasă în lume,
dar: boala-i reveni în 1886; se făei iar. bine, însă eră foarte melancolie și slăbit
.

peste
.

-

niăsură înteleetualiceşte, lucru ce se vede în serierile din acest timp, pu"blicate mai ales în ziarul literar «Fântâna
Blanduzici», în cari ori e cu totul slab

ori copiază pe. vr'un

autor pe care nu

voeşte să-l spună.
"Lovit de un nou atac, sfârși după o
scurtă suferință în spitalul din strada
„ Plantelor din Bucureşti.
*
*

şi

x

-

-

Dela “Eihinoscu avem. un volum de
poezii, câteva. nuvele şi o serie de articole "politice.
Articolele. politice | sunt inspirate de
„ideile- conservatoare pe cari le apără în
“ziarul «<Timpul». Sau, adunat cele mai

importante

din. ele și Sau "publicat de

Gr. Păucescu, (Buc.1 891; Idem. Minerva,

1910).
Ca lucrări
-

ua

în

proză

maj. avem dela

cl o poveste «Făt Trumos din lacrimă»
Şi.o nuvelă « Sărmanul” Dionisie», un a-:
mestee de metafizică și de descripţiune

după realitate. Sunt ci pagine frumoase.
cari se pot socoti ca un. fel de confe-:
.
siune a autorului. (Nuirele, 1893), A 'ră«Geniu pustiu» (Buc. 1904, 1907, 1909), - . --

Eminescu în ultimii ani ai vieţii,
..

,

" mas'şi un-roman

"Renumele cel: mare însă al lui Eminescu se “ datoreşte poeziilor ce a publicat.
Primele: încercări,. înainte de a deveni colaborator la «Convorbiri», sunt scrise

ntro limbă presărată eu multe neologisme, are oarecari calităţi de stil, dar sunt,

„departe de a prevesti pe acela care aveă să dea. acea energică şi plină de
"plasticitate alcătuire frazei româneşti. Versificaţiunea în special lasă foarte
mulţ
'de

dorit:

“Tucriări
: „cită:

rime, silite,

ritm

greșit,

versuri

cu

însă se arată foarte iubitor de patrie
<La

măsură

şi lipsit

încoiecti,

ete.:În

aceațe

de idei pesimiste. Vom

Bucovina», «Ce- -ți dorese cu ţie, dulce Româniee,
ca Poeziile publicate în volum, pe când se află bolnav la
„poeziile cele cunoscute ale lui, au șubiecte foarte variate,
". Unele sunt poezii erotice: « Ce e amorula — «Pe lângă
““Adio», ete. Se disting prin armonia cuvintelor şi a frazelor
"espresiunii, cum şi prin Sinceritatea sentimentului.

«Junii cârupţi>. “ete,
Viena (1859), adică -

plopii Țără. sope =
și prin

plasticitatea ”

Ei

i

|
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S

“ Aflăm apoi şi câteva ulegii: «Melancolie: —< Mai am

multe variante).

un singur dora, (cu mai

:

a

|

„Poeziile lui în formă poporană: “« Ce te legeni, codrule», «Doina», Ș. a, ne
arată adânea lui cunoștinţii de limba şi. cugetarea -poporană, pe care nici un -

"saltul dintre

poaţii noștri — afară de Alecsandri

și Coşbuc — n'a ştiut sto

“reproducă cu infinitele nuanţe și cu acea caracteristică naivitate care te farmecă.
"Cele mai multe poezii sunt însti lucrări filozofie c, în cari se oglindese ideile “lui pesimiste, “desgustul?ide viață, adoraţia trecutului, disprețul, prezentului, neîn„crederea în viitor: < Epigoniis-—e Satirelea, «Împărat şi pr oletar», ete.
,
Intre poeziile lui 'cele mai frumoase sunt şi câteva producţiuni de altă natură,
“povestiri

romantice,

deseripțiuni

-din alte lumi, importante

cu

ceafărul>, «Strigoii».
!

ale naturii

deosebire

reale

sau

ale închipuitelor ținuturi-

prin calitiiţile- stilistice: " Călin»,

ela

”

Principalele cdiţiuni

ale poeziilor, lui Eminescu

sunt:

Ediţia

$Socee (Ultima?

-din 1901); Ed. Scurtu, Minerva 1908, idem 1910 sub titlul: Lumină de lună»;

Bibl. p. toţi; Librăria Românească, Iași 1914 (opere complete).
:
Alte culegeri ale scrierilor, afară de cele citate: Literatură populară, 1902
„Poezii. postume, 1902, 1905, 1908; Serieri politice şi literare, 1905; Bogdan
Dragoș, 1906; Lais, traducere, 1905.
”
v
Eminescu a fost multi vreme contestat, a, fost chiar batjocorit şi$ chiar unii
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astograt al lui Eminescu .
(Inceputul satirei II-a, “Manuseris' So. 2261 din colecţia Academiei)
.

.

,

SE

autori de. literatură
. nu-i
această.
poeziile
nuirea
primele
“aceasta

aa

e

un

7
însăcă

|

pi

află nici

merit. Socotim

discuţiunca în

privință ar fi zadarnicii. Totuși ar fi de lămurit o chestiune, Sa zis că.
lui Eminescu sunt, frumoase, dar mau formă; versurile sunt 'rele. Inrieste până la un punet dreaptă, căci multe din versurile sale, mai ales în
poezii, -sunt incorecte şi în loc de rime aflăm uneori asonanţe, Dacă.
scade perfecțiunea formei, nu poate distruge. valoarea operci, după cum

versurile rău făcute ale lui Grigore Alexandrescu

nu

i-au răpit titlul de mare

"poet, după 'cum numeroasele versuri incorcete chiar din Alcesandri, care
mânueşte
„de altfel bine versul, nu i-au micşorat gloria pe care Eminescu i-a
cântat-o,.

numindu-l

«rege al poeziei».

|

a

Opera lui Eminescu e importantă nu numai ca fond ei și ca formă, înţele| gând prin aceasta, stilul. Acea combinaţie măestrită de sunete, acea alegere
potri„vită de calificative, uncle în antiteză cu catificatele lor,şi tocmai prin aceasta.
mai izbitoare, acea armonie a frazelor, acea minunată pricepere de a-ţi da
când
nu te aștepți câte un cuvânt deo energie "extraordinară, acele expresiuni
nouă
cari la prima vedere ţi se par ciudate dar cu timpul iţi devin familiare, toate
.

acestea, stabilese valoarea poeziilor lui Eminescu, care—după expresia d-lui Maio-

rescu —

<a

întrupat

cele mai

înalte gândiri într'o

frumuseţe

cărei farmec limba română pare a primi o nouă viață». Iată cum îl caraeteriză: Anghel Demetriescu în studiul
asupra-i: PI
<Aşă

de forme sub al

E
critic ce a publicat

se stinse acest talent nenorocit, care imprimă poeziei noastre o
direcţie

“nouă, îmbogăţi metrica

cu

forme necunoscute

până

la dânsul,

întineri limba.

veche punând. în cireulaţie literară cuvinte uitate prin cronici
şi psaltiri, dete
limbei poetice o vigoare și a frumuseţe pe care nimeni n'o
întrevăzuse până la
dânsul... Sensibilitatea sa delicată, acută și pe alocurea bolnăvicioa
să, cultura
sa exclusiv permană şi prin urmare originală pentru noi, ambiția
lui de'a în-

trece. pe toţi cei dinaintea şi din' prejurul lui, i-au făurit un stil unic, aci
simplu.
ca o poezie poporană, aci îmbogățit prin „citiri întinse, un stil nouși
vipruros,

scânteietor și întunecos,

luminos"şi

vag ca o legendă

nordică,

plămădit în cele

din urmă cu dispreţ suveran și cn 0 ură ce-l apropii de Juvenal.»
.
-

.

hi

-

-

2

”

_
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CE-ȚI DORESC EU ȚIE, DULCE ROMÂNIE
S'a publicat în rovista «Familia», 1867,
+ '

Ce-ţi doresc eu. ţie, dulce Românie,.
- "Țara mea de glorii, ţara mea de dor?
„Braţele nervoase, 'arme de tirie,.. .,
La

trecutu-ți

mare,

mare

viitor!

+

4952
“Fiarbi vinun cupe, spumege pocalul,
Dacă fii-ţi mândri aste le nutresc ;
“Căci rămâne stânca, deși moare” valul...
Dulce Românie, asta ţi-o doresc,
"Vis de risbunare negru ca mormântul,
Spada ta: de sânge dușmani fumegând,:

Și de-asupra idrei fluture ca, xi ântul
„Visul 'tău de glorii

“Spună
Spună
"Când
“Dulce

falnic triumfând,

lumei large” steaguri tricolore,
ce-i poporul mare, românesc,
s'aprinde.sacru candida-i vâlvoare...
"Românie, aasta.a fi o dorese.

4

,e

!

Ingerul iubirii, îngerul de. pace
- Pe altarul Vestei tainice surâzând,

“Ce pe Marte ?n glorii să orbească:l face.
“Când cu. lampari “Shoarăă lumea. luminând,

„El pe sânu-ţi virgin încă -să coboare,
Guste fericirea - raiului ceresc,
N
“Tu îl strânge ?n braţe, tu.îi fă altarel.
„Dulce Românie, -4asta” “fi-o dorese,
N

“Ce-ţi dorese eu ție, dules Românie,
"Tânără mireasă, mamă cu 'amor!
Fiii tăi trăească numai în frăţie,

“Ca a nopții stele, ca. a zilei zori.
Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
„Arme. de tărie, suflet românesc,

Vis de vitejie, fală şi mândrie:
Dulee Românie,
+
7

asta ţi-o doresc.

a

49%

-

_IN FEREASTRA DESPRE MARE
Poezia aceasta scrisă

în

1569, s'a

publicat

după

moartea veotuli,

în
|

coleeţia

«Poezii

„tume, 19052,

“In fereastra, despre. mare -.
“Stă copila cea de craiu.. !
"Fundul. mării, fundul

Pp ură chipul ei bălaiu.

.

mării,

Iar 'pescarul trece ?n luntre:
Şi în ape. veșnic câtă...
Fundul

|

mării,

fundul

mării

Ah! de mulţ un chip i-arată,.
,

— Spre castel vrodată ochii
Nam -întors şi totuș plâng. -.
„Fundul mării, fundul
Mă atrage în adânc.

mării
-

S'A STINS. VIAȚA
.

”

Publicată întâiu în <Consosbiri iverare

“Sa

stins viehţa

1984,

“

i

E

falnicei Veneţii,

-. N'auzi cântări, nu „vezi lumini de baluri;
Pe “scări de marmură, prin vechi portaluri |
Pătrunde: luna înălbind păreţii..

|

Ă Okeanos. se plânge pe canaluri,

„EL

„>,

numa

?n

:

veci e 'n floarea.

tinereții.

E

Mivesei dulei i-ar da suflarea vieții;.

| Izbește..? n ziduri vechi, sunând din valuri, |

„Ca ?n. fintirina tăcere. en. cetate.
„Preot rămas din a vechimei zile,

a

.,

bate...

Ban-Mare, sinistru, niezul
Cu

'

glas

Rostește

adânc,

cu

graiul

nopții

a
aa

de” Sibile,

lin în clipe cadenţate :

Nu 'nvie morţii

pos=

— e ?n zadar,

copile !»-

>
7

SB BATE MIEZUL NOPŢII

'

x
"Publicată

.

întâia în

«Convorbiri literare,

_

îi ,

Ii

„a

Se bate miezul. nopții în clopotul de-arami..
o
Și somnul, vameş vieţii, nu“ vrea să-mi ice vamă;
“Pe căi bătute-adesea vrea moartea să mă poarte,
.
Sasemăn între-olaltă xi aţă şi cu moarte ; - ni
Ii
- Ci cumpăna gândirii-mi şi azi nui se mai schimbă,

=
„„..1
„+

Ge între
7
bi

Publicată

amândouă, stă. neclintita limbă. -

.
.

pa
7

1884.

7

SATIRA

întâia oară sub titlul de «Scrisoarea ID în Conv. lit, 1881.

i

Când cu gene ostenite seara, suflu ?n ' lumânare,
Doar” ceasornicul urmează, lunga

"Căci
0

e
i

Lama

Ra

timpului cărare ;

perdelele ?ntr'o parte “când. le. dai, și în odaie
vi ursă, peste” toate

voluptoasa

ei văpaie,

- i

o

Ra'din noaptea. amintirii 0 vecie ntreagă scoate
„De dureri, pe care însă le simţim. «can vis: pe toate,
zi

Aa
oi

Lună, tu stiipâna- mării, pe a lumii boltă luneci
- “Și gândirilor dând: viaţă, suferințele întuneci ; -- -, e
Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta, fecioarii
Și câţi codri-aseund în 'unibră “strălucire. de izvoară | -

“Peste

câte mii de valuri strălucirea ta străbate;

Când plutești pe mișcătoarea mărilor. singurătate !
„Câte ţărmuri. înflorite, ce „palate şi cetăţi.
o
„_ Străbătute de-al tău farmec ţie singuri ţi-arăţi !

Du

o

- Şi în “câte mii de case lin pătruns- ai prin ferești, |
Cate: frunţi, pline de gânduri,- gânditoare: le priveşti !
Vezi un rege ce "mpânzeşte globun planuri :pe. un „veac !
Gând la

ziua “cea de mâine “abia Cuget! un sărac,

-

Si

,

ao
pn.

-

.

a

D

“Deşi trepte osebite le-au ieșit! din urna, sorții,
Deopotrivă-i stăpâneşte

raza „ta și geniul

morţii,

„La acelaş şir de patimi deopotrivă: fiind robi,
Fie slabi, fie puternici, fie genii ori neghiobi !
Unul caută: ?n oglindă de-şi bueleazi al său păr.

Altul caută-în lume și. în vreme adevăr;
De pe gilbenele. file el. aduni. mii de coji, -

"A lor riume trecătoare le înseamnă
"pe răboj.
Iară altu ?mparte lumea de pă scândura tărăbii,
- Socotind- cât aur marea poartă?n -negrele-i corăbii.

„Jar. colo bătrânul

dascăl, cu-a

lui haină

voasi?n coate,

Întrun calcul. fără. capăt tot socoate şi socoate
Și. de frigla

piept

șiricheie tremurând

halatul” vechiu,

Îşi înfundă gâtu ?n gulei și bumbacul. în. urechi.

Uscăţiv. aşă: cum

este, 'gârbovit

și de nimic,

A

Universul fără margini e. în degetul lui mie!

„Căci
.

„Noapte

adâna

Precum

Atlas. în

.

[i

veșniciei el. în şiruri 0 desleagi.
vechime

sprijiniă,

cerul

.

.

.

...

.

.:

.:

pe

pe

umăr,

număr.
.
p.

..

Fericească-l 'seriitorii,
- toată lumea

r ecunoască-l...
Ce-o să aibă din aceştea pentru e bătrânul dascăl?
- Nemurire, se 'va: zice. Este drept că viaţa ?ntrea
ză,
„Ca: și edera de-un arbor, de-o 'ideie i se leagă.
<De-oiu

IEI

.

-

viitorul Și trecutul -se- încheagă,

Aşă el sprijină lumea și vedia întrun
-

„+

sub frunte-i

,

muri—îşi zice ?n sine—al meu nume o să-l poarte

<Secolii din gurii n gură 'și l-or duce: mai depar
te . .
« Deapururi, pretutindeni; în sungherul unor
erieri: . *
<Și-or găscui,al meu: nume, adăpost a "mele serieri !»

A

IC

,

ps

|

e

O sărmne; ţii tu minte câte n lume-ai
auzit,
Ce-ţi „tree: pe dinainte, .câte Singur ai
vorhit?.

4

Prea puţin!. pe ici,pe „colo. de. ima
gini.o. fâșie,..
Vre-o urmă de gândire, vre-un
petec de hârtie, |

„Și
„*

ZO

când propria ta viaţă singur 'no știi
pe „de rost,

'Ssăsși. bată

alții capul

so- pătrunză

cura

ad
a fost?
Poate vrun
_
-pedânt: cu a
ochii- cei i verzui,e peste un
.xveac,
Printre tomuri brăcuite
așezatși el, un rac.

_.

4

7
Li

N

499
|

2

"

e

=

PE

i

Tr

i
a

-

Aticismul' limbei tale o să-l pună la cântari, -

|

“Colbul ridicat. din sarte- ţi l-o “suflă din ochelari
Și te-o strânge în două şiruri, aşezându-te la coadă
In vro notă prizărită sub o pagină neroadă.
Li
4

a

e

Poţi zidi. o une ntreagă, poţi so sfarămi... orice-ai spune,
Peste toate o lopată de. țărână se depune,
EI
Mâna care-a dorit sceptrul - universului și " gânduri
De
Ce-au cuprins tot universul încap bine ?n patru scânduri...

Or să_vie pe-a ta urmă în convoiu de 'nmormââtare
- Splendid ca. 0 ironie, cu priviri nepăstitoare...
Tar deasupra tuturora va vorbi vrun .mititel,

Nu
Sub

|
.

„o

slăvindu-te pe tine—lustruindu-se pe el.
a numelui

tău umbră:

iată jot ce te așteaptă.
2

Ss,

Ba să vezi... posteritatea. este încă şi -mai dreaptă,
„Neputând să te "nţeleagi, crezi “or vrea, să te admire?
Ei vor aplaudă de sigur. biografia, subţire .
Care

so

"ncercă, sarate

că

nai

fost vr un lucru mare.

Cai fost om cum sunt și dânșii: Măgulit e fiecare,
Că mai fost mai mult-ca dânsul. Și: prostatecele nări Și le umflă orișicine în savante adunări - -. n
Când de tine se vorbeşte. Sa "iţeles de mai nainte:
„Co ironică grimază să te laude ?n cuvinte.
Si
„Astfel încăiput pe mâna a ori cărui te vor drece,
" Rele-or zice că sunt toate câte nu: vor înţelege: ze
'

|

-

.

Dar, afară de acestea, vor cătă vieţei-. tale
Săi găsească pete multe, -răutăţi și mici scandale...
Astea toate te apropie de dânșii... ANu lumina,
Ce" în lume-ai revărsat-o, ci piicatele și vina,
” Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt :
Intwun mod fatal legate: de o mână, de pământ,

"Toate micile mizerii unui suflet chinuit,
„Mult mai mult îl vor atrage de- cât tot ce- ai gindit

|

|
1

„Inte ziduri, printre-'arbori ce se scuturi de floare, .
„2
Cum” revarsă” luna. plină liniștită” ei. splendoare !
Şi
din noaptea ainintirii mii de doruri ea -nâ 'scoate,
a

”

Amorţită

„Mii
4

lizi” durerea,
le simţini

can: vis pe toate..

pustiuri scânteiază sub lumina

ta fecioară,

ŞI câţi codri-ascund în umbră, strălucire
- de izvoară, s

„su5

-

„Peste câte" mii de valuri stăpânirea tă Străbate,
Când pluteşti pe mișcătoatea mărilor singurătate,

“Și
pe toţi cen' astă lume sunt :supuși. puterii sorții
„> * Meopotrivă-i stăpâneşte” raza ta Și geniu
l morţii! _.
.
i.

- _

,

2

.
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i

pe
i
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.

-

|
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i

„i

”

.

.

-

o

.

.

-
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Această poezie s'a publicat (întâia
vorba de,o fată: de împărat,

,

7

*

Da

|

-

: .

.

E!
ta

x

-

7
.

„

AR

”

.

îsi

m

'

-

-

izgonită

”

i

|

.

ă

:

oara în «Convorbiri

„
literare>,

do tatăl său,

.

Ă

anul IX, 1876—1877

!

_

p. 309. E

care după multă vreme esto iertată şi
se cunună
cu Făt-frumos. Aci so reproduce partea din.
urmă, povostirea nunţii” în codru,
A
Bi
Li
|
Na
,
.
..

.

N

i

”

De teeci codrii de aramă,-de departe vezi albin
d
Şauzi mândra: glăsuire a pădurii de argint.

„+ Acolo, lângă ' izvoare, iarba pare de
omăt,
| PF lori albastre tremur”. ude în
văzduhul : tămâiet ; |
a
„Pare-că și trunchii veșnici poartă.
sutlete - sub coajă,
N
ie „: Ce: suspină printre ramuri „cu 'a
glas
ului lor: vrajă,
e
ar prin mândrul întuneric al pădurii
de -argint, . »
o
Vezi izvoare sbuciumate peste pietre'
licurind.
|
Ele treu:
ec
harn
:ici unde și suspini'n flori molatic,
„A

Când

a
dă

aDĂ
o

|

eoboări?n ropot dulce din tăpșanul: prăv

ălatic,
Ele sar în! bulgări. fluizi :peste-prundul din răstoace,
In cuibar 'rotind -de. ape, peste care
luna zacă,

-

Mii de fluturi, mici . albaştri, mii de
roiuri de albine”.
.. „Carg în râuri. sclipitoare „peste
flori
de aniere pline.
„ Umplu aerul văratie de. mireasmă
și răcoare.
_
A popoarelor de muște. sărbători murm
uitoare. a
7
o,
_
2
4.

0 . Lângă
„ămgă lacul
lacul cate
care
?n0
- “Vezi
“

0. masă
.

te
tremur
Somnoros

mare. ?ntinsă
a
.

1

A

Şi lin se bate, -

cu' făclii prea. luminate ; -..N,
Ă

Ss

*

”

IN

0

„-Căei- din patru părți a urii împărați Şi mipitriiteso
Au venit casă serbeze nunta gingașei mirese:

Feţi-Frumoși cu păr, de aur, 'smei.cu şolzii de
Cititorii cei de zodii și șagalnicul Pepele.
|

„Iată

„eruiul, 'Socru

mare,

ăzimat

în

jeţ

e

.

oţele,

.
-

spată,

„EL “pe capu-i poartă” mitră . și-i cu barba: pieptiinată,
“Papăn,
drept, cu. sceptru'n + mână şaden perine. de puf
„Și cu crengi ÎL apăr pajii de' muscuţe şi zăduf.”
N

Ss

Acum iată” că din codiu

şi Gin

mirele iese

i

“ Care ţine n a lui mână mâna gingașei - mirese...
ă
Socrul roagă ?n capul mesei să pofteascăi să se pună
Nunul mare, mândrul soare, şi. pe nuna. mândra lună. “
Și Sașează toţi la masă, cum li-s anii, cum li-i: rangul ;
Lin vioarele risună, iară cobza „ţine hangul, —
7Dar ce zgomot se aude'? Bâziit ca de albine ?!
Toţi se_ uită cu niirare şi nu ştiu de unde vine,
* Până văd painjinișul între tufe ca un pod, +
„Peste care trece 'n sgomot o, mulțime de norod:,
.
o
Trec furnici ducând în gură de făină marii saci
E
Ca să, coacă pentru nuntă și plăcintă. și colaci,
Să
Şi albinele-aduie mierg, aduc colb inirant de aur, . .:
„Ca. cercei din el să. facă cariul, care-i „Ineşter faur,.
2

e

.

.

i

.

-.

a

A
:
"Tată ivine nunta, "ntreagă : voznicel e-un, “orieral, Mai
Ti sar purici înainte cu poteoave de oţel ;
o
O cojiță de alună trag lăcuste, podu-l scutur,
.
- Cu. musteaţa răsucită sade” n ea.un mire flutur,

“Fluturi mulţi de multe neamuri

vin în-urma. lui un “lanţ,

"Toţi cu inime- ușoare, toţi șăgalnici şi berbanţi; -.. - 3
Vin „țânţarii, liutarii, ggândiecii,. cărăbușii, aaa
“Tar mireasa viorica. î-aşteptă mii ătul, ușii,
Da
“Și pe masa "mpirătească , sare-un ! gicer, 'crăinic sprintân,.

Ridicat în două labe sa ?nchinat biitând din. pinten. |

„EL tușește, își încheio haina, plină de șiretuiii ::
- „«Să. iertaţi, boieri, -ca nunta so pornirh “și. noi alătăuris

502,
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STBAUA

La steaua care-a răsărit
I-o cale-atât de lungă,
„Că mii de ani i-au. trebuit
„Luminii să ne-ajungă.

Icoana stelei ce-a murit
“Încet pe cer se suc: |
Eră, pe când
Azi 0 vedem,

: Poate
de mults'a stins în drum
In depărtări albastre,

Tot

,

nu sa zărit,
și..nu e.

astfel când al nostru

dor

Pieri în noapte'-adâncă,

Iar raza ci abiă. acum .

Luc

1

.

Sa publicat întâiu în «Convorbiri literare» 1£60,

Lumina

vederii noastre.”

stinsului amor

Ne urmiărește încă.
,

*

-

'
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TON SLAVICI
.

Născut

o

i

în Ardeal-1848,

RU

it

a învățat în Temişoara

A venit în regat de tânăr

ea profesor

4

-

d

d

Rae

-

și apoi la Pesta şi la Viena.

și “sa

ocupat

cu publicaţii istorice. .

In acelaş. timp
-a

început

apublică

în .«Convorbiri> diferite, nuvele -cu

1

subicete” din viața ţărănească...
Cunoscut prin Inerările sale, cl

s'a decisîn 1584 să se întoarcă

din

timpul din urmă.

i

„nou în “provincie luând conducerea
ziarului «Tribuna. Osândit Ia închisoare s'a refugiat în România în 1890,
unde a fost iarăș profesor până în
pf

-

,

(Cesfiunea

Românii

mânii

din

din

sale

scrierile

lângă

pe

Slavici,

politice

Orreilor,

1878;

Ungar,

1892;

Ungaria,
egatul

1881;

Ro-

„» Ardealul, 1893), pe lângă puţine

lu-

" crări didactice (Istoria unirersală,
1891; Gramatică română, 1908), a

publicat o tragedie « Gaspar Graţiaii»

(1888),

- 1871;
lume

două, comedii

banc,
de

stabilit _cl

(fata de birău,

1874) şi mai: multe vo-.

Nuvele.

Prin

reputaţia de

acestea

scriitor.

şi-a

In

„această privinţă, deosebim două serii
de lucrări: Cele 'mai vechi (Aurele
din popor, 1881; ed... 2-a" 2: volume
Ion Slavici
,
,
-1892—1596; cd. 3-a' Minerva - 1906)
. aduscră viața nouă a, povestirilor din popor, scene mai
ales din viata țăranilor
» Sau
a
oamenilor
săraci scrisă într'o limb i, lipsită de neologisme. Celelalte lucrări -|
A
din urmă (Din bătrâni, 1902; “Manea,
1906; Mara, 1906) tratează subiecte
streine” de viaţa de toate zilele și nu
m ai au farmecul primelor sale lucrări, Sea
Li

4
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+

se
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„+

Om

-

-

-

N

are nevoe de om în lumea

aceasta, și nimeni

nu e

' mici atât de bogat și de puternic ca să naibii trebuinţă .de
alţii, nici atât de sărac şi de slab, ca să nu poată ajută "pe
"alţii. Dureri și bucurii trec din om în om.
_

„

“Baciu,

om

bogat

şi “harnic,

chibzuit

|

la vorbă şi, pricepiitor

DI

"3 în ale luiz.eră cunoscut în toate satele de dimprejur. Ar fi
putut să trăcască: .tihnit. Știind însă
că: ochiul stiipânului_
îngrașe vita, el nu se bizuiă în' slugile lui, ci alergă de di-

ÎI mineță până seara, ca toate să le: “vadă şi” să le ţie în bună
"+ * vândueală. Deși eră om bun de inimă și gata de a le 'sări
“altora întwajutor, grijele cele- mai multe sl făceau adeseori

„supărăcios și. pripit, și nu, odată îl fericiă

pe „vecinul: sin”

Andrei, care, fiind. sărac, aveă, mai puţine griji ȘI astfel.
mai puţine supărări.
Nu odată. întorcându-se - dela, lucru, Baciu l-a văzut, pe

|
-

- Andreiu șezând liniştit pe“ prispa. casei lui. Eră, parcă toate |
bogăţiile, lumei ar fi ale lui. EL eră ci. toate" acestea” săr ae a
și mai aveă şi opt copii dintre - care singur. Gheorghe eră
/
- mai

2.

mare. „Acesta

unde, și

er a. dus de

părinții

lui

nu

mai

mai

mulți

ani

nimeni, nu stă

aveau nici „un. ajutor "dela

“dânsul.
Sosise iarna, o'iarnă gerbasii şi grea. :
E

ai
SR

Floarea, nevasta lui Andreiu, rupea . gardul | ca stu încăl„zească, casa, Și plângea mereu. fiindcă. naveă, ce să -lespună copiilor la masă.

1

Să
N

să
cari

Ar

îi muncit

sărmana,

cât a ţinut

mai aducă: și 6a câte ceva la, casă, dar no
nu, puteau

să rămâie

singuri

--

vara ca.

.

lăsau mititei

acasă. Jar, “Andreiu. trăia

-.
aaa

de azi pe mâne: și nu se gândiăla nimic: își.„perduse >voia de

+

toate și “nu mai căută de lucru.
2:
2
,
„Acum, în sfârșit, -văzând-o cum plânge azi, şi plâide |
mereu, el își luă iniman dinți și plecă la Baciu, ca, să-se
împrumute dela dânsul, până la primățari cu un 'sac de
„porumb.

Zu

Il știa om

bun

şi. nici

“că: putea

să-i

treacă prin

ininte gândul că-l va lăsă să iasi nemângâiat, din casa:lui
7

1

,

,

,

.

PE

+

,

Be
-

Na. nemerit însă în ceas bun.

„Ex amare gălăgiela casa lui Baciu.

O:

.-

Ilie. unul dintre argaţi, om voin
și -harni
- dar pătimaș
c, ”
ic
fără -seâmăn, scoses un car cu gunoiu la-câmp. Cum, cum

nu; unul dintre boi, juncan pus

de “curând: la jug,

a luat

câmpii, și Ilie l-a bătut cu furca. de l-a spetit. Intors acum
“apoi acasă, el se mai: obrăznicise, când. stăpână-său
-i-u tras

"0 “gură.
Lovit,
mit

i

Ast-fel Baciu

Ilie. sa

-

repezit

şi-a

perdut, răbdarea și

asupra: stăpânului

l-a - pălmuit

„și. numâi "Dumneze
u
2
-

- ştie. ce sar mai fi întâmplat, dacă n'âr fi intrat toemai atunci.

„» Andreiu -în
despartă:

curte şi--n'ar fi sărit:
EN

şi - celalt

argat, ca să-i
De
Ș

„Andrei
l-a. u
luat apoi “pe -Baciu cu binele și l-a dus. în.
casă pentru ca Să-l domolească.
. --.
Se
<Lasă-l focului de bou!— zise el.—Atâta să-ți fie. paguba —Om 'ea tine să, nu-și. facă venin pentru atâta. treabă ! Ne-

=

o.. "cazul

să-l aibă

cel. ce pierde unul

din

doi,

iai

nu tu, care

"zici: mult a fost; anvlt a rămas! Şi pentru un om ca Ilie!—-. Dacă. ar fi ceva de capul lui, mar fi, om. de patruzeci de
„ani, slugă la alţi —Ce dulceaţă-ți mai are bogăţia, dacă în
--tot ceasul: îţi amărăşti viaţa cu ea!»
«Ba face-voi
-ca, u tine!—ii răspunse

|

“în casă»,

N

Baciu—De!.
voi, care

-. Maveţi, nici nu ştiţi: cum se adună! averea “Şi cu cât amar
se păstrează.
— Tot e mai bine să mă necăjese decât ca să .
“ajung a-mi trimite nevasta să rupă garduvile 'ca săi fac-foe
.

.

ij

i

A
„Adreiu, om slăbitşi galben la faţă, simți că sângele
îi „ năvăleşte în obraji.
< Vecine,— zise el tare. mâhnit, — e gardul "meu; eu' l-am
“făcut “și tot eu-am să-l fac,. dacă viea Dumnezeu, iar la loc.
«Nu zie nu! — întâmpină Baciu, — dai" prietenește
mi-ai
vorbit, prietenește-ţi vorbesc,şi eu. Ai casă “grea, și tot mai
bine ai, face să, şezi înai puţin! pe prispă și să-ţi faci-mai

mult necaz»,

o

Di

Andreiu se ridică, de pe scaunul. pe care

se .aşezase, 'și-i -

eră par'că-i vine un fel de ameţeală. + o
.. Da, dal—zise el—Așă- el. Așă zic şi. eu! Dar

„numai

din senin nu-i Vine omului. lenea: Nam
=
..

-

1

So

a

N
|

.
LI

-

i
vezi, -aşă:

fost
-

eu:tot
.

i

|

r

.

„

.

-

4

_

i

-

4

|

Da

_

“aş Sunt bolnax, vecine, de o oală “ascunsă, care mă seacă

„pe

picioare,

Da
|

să

d

N

«Boala. lenii, precum. se: vede, —grii Baciu cam - în glumă .

>

Dar să „nu fie zis” în ceas “rău: o ii Yre-o făcăturiăĂ.. A bine
nu: e, zic şi eu adeseori»...
Ji păreă rău de vorba, pe care o. scăpase, şi ar fi voit 50
“de eagă cumva. |
<Văd, urmă el, şi eu, că. nu poate să, fie altfel.
"E greu iarn a: mi-ar :„păreă. bine, dacă aș puteă să teo ajut
"eu ceva bb i
Se
de
„<Iţi mulțuinese, îi răspunse “Andreiu, — dar acum nu. An
- auzit. vorbe aspre în curte şi 'am venit să văd ce e».
„=... Grăind “aceste: vorbe, el se “întoase iar la casa lui cea „goală, AI

și plini de copii.

po

E

i

E

|
e

„Grea. de -tot: ă fost iarna „pentru: Andreiu. Tr aid! şi nu
trăiă, - se legină pe picioare, Ziua, stetei, moleșit, -în: spre
“seară îl apucă un fel de călduri, noaptea, nu dormiă, „dar

A

trăiă

și nu-l

dureă

„casă, -sa împrumutat

nimic. A.-vâ ândut ce-i mai

pe la oamenii

răniăsese pe: la,

de. 'seama

lui,

dar. la

-- Baciu mu s'a mai dus, nici gardul n'a lăsat-o pe nevastă-sa
RA
să-l mai „Pupă, şi tota ieșit cu chiu cu vai din iarnă. . 2
e
Rizi de zi Andrei: ieșiă, în. drumul -cel mare şi-i opriă

„pe drumeţi,:ca să le' zică: Spune 'te rog, dacă îi întâlni
„cumva pe undeva pe Gheorghe al: lui: Andreiu din Bărsești,
să vie. acasă la fraţii. lui

n
a

“ei

și

muma

lui,

că, mult îl doreşte .

“tatăl Său, care a ajuns om slab și neajutorat.

|

-

săptămâna patimilor. -oamenii ţin. postul, se. spovedese

și se cuminecă.

Mai înainte

de

a luă sfânta, cuminecătură,

se due şi-și cer unii altora iertare; dac'au avut cumva vre-o

„supărare între dânșii. .
“Andreiu nu Sa dus la Baciu,
rare

?n inima,

la Andreiu,

Mergând

lui, iar. Buciu

”
fiindcă navei,

a voit,

dar apoi tot .nu s'a dus.

3

|
nici '0 supit

ce e drept, să „meargă

Ă

-

la biserică, s'au întâlnit și au urmat drumul îîm- -

„preună, ; vorbind despre multe „toate, numai
supărare.
e
a

nu.- despre. Yre-o.
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. Noaptea, pre - a doua: zi . de: Paşti,
se ridică deodată,

-

ic

încet

şi câm

a. lene

Andreiu, care
din

domnii,

culcuş. Erâ parcă

0 lumină în podul. casei „ui, Baeiu şi ieșea fum prin.a= coperis.
,
LD deșteptii ps Floarea și-i spuse” «că. arde, pe semne, casa
„Xecinului. ă
Da
“Trezită din somn, . F foarea, sări cuprinsă de spaimă în.
„Picioare.

.-

-

«Nu te speriă, îi zise. al liniștit, că vântul” nu bate spre
“noi, iar Baciu n'o să prea simţi paguba. :E veche 'casa; o
să facă alta mai frumoasă. Vorba e: să scape dânşii. Scoalii

„Dăiatul şi-l trimete: să-i . deştepte din somn». . :
* Floarea însă, femeie ca toate femeile, „Și-a ieșit din fire
când. a văzut flăcările mari, și â început să ţipe. și să strige,
cât! 0

incă. gura...

|

„Au auzit-o dar şătenii care erau . încă deştepţi ori dârmiau-

mai

uşor, dar în casa. lui Baciu

„c6. vecinii

au

început

"Și e -grozav “lucru
"aprinsă în capul” tău.
Baciu,
„alerge Și
“colo, se
capul, nu

să

spargă

lumea

s'a

poarta, ca

să te. ponienești

din

trezit abiă după |
să

intre

la

Somn cu

foc.

cas
A

omul cel chibzuit, nu mai știă. ce să facă unde ssă
-ce să scape - mai nainte; se învârtiă de ici până
înv ârtiă. și se afurisiă. Şi fiindcă el îşi perduse
mai erâ'cine să ţie buna rândueală şi alergâu toți

de-a vahma, împedecându- se -unii de alţii și scoțând “Lucruri
de nimica în curte, în vreme ce alte lucruri mai “scumpe

ti

„stăteau: uitate prin odăile în. care pătrunsese
“Un

lui

singur

om

focul.

crâ liniştit : Andreiu, care, intrat în curtea,

Baciu, pusese câţi-va oameni

să scoaţi: caii și vitele din

grajd și numără acum .pe easnicii lui Baciu, ca să vază
au scăpat ori nu cu toţii, |

dacii
|

“Lipsiă, parcă unul, Niţă băiatul lui „Baciu, un
u copil de
vre-o cinci ani, nu eră nicăeri, . -.
.
| “Unde e Niţă?! strigă . el tare: și respicat. — A scăpat
„cineva. pe Niţă?»
S
„Nimeni, din mijlocul învălmășelii, nu-l bin «seamă.
“EL alergă la. Ana, nevasta

<Băiatul, Niţă, unde e?b..

_Ea

se „Cutremură . în tot

N

lui. Baciu,

trupul

E

,

Sa
/

șși îşi

puse

mâinile

pe cap.

'
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Vai de. mine! A rămas dorinind în casio.
“Jar -văpaia ieșiă pe. ferestre. ! . :
e
: Andreiu cel plăpând şi: moleşit se cutremură ŞI simţi că
sângele i se încălzește și vinele.i se încordează, -că. inima îi
crește. și fruntea, i. se umple de sudori: “auzind vaietele Co_pilului, else avântă spre casă și se aruncă în foc.
"Știă ce face și simţiă că are să. treacă: prin foc; dar!
| simţiă în el atâta

viață,

încât

nu

se mai: termeă

de

nimie şi

unul singur eră gândul lui :: “să nu întâzie, să-l găsească viu

7.

“încă pe copil..Tia găsit în pragul uşii, întins la” pământ, “plin de arsuri
și fără de. simţiri,: dar întreg - l-a 'scos “din flăcări şi a început să-l poarte prin curte legănându-l mereu: pe. braţe și
afurisind bogăţiile lui Baciu, capraf și cenuşe să se. aleagă î
de toate.
:
ir
„ Puțin îi “păsă -că arde cămașa în spinarea lui :- căci voiă,

7

„să-i

dee copilului și răcoreală ca să-i vie viaţă.

"Viaţa însă nu se mui iviă. Ela
teme

!-

pe sine,- fiindcă n'a

când a

văzut focul, ”

alergat

.

început

3

|

deci să se bles-

fără de întârziere

atunci.

.

a

SE „Eu! își ziceă, singur eu. îi port pitcatul ; eu - sunt de
„“Yină; pe” mine -are să mă pedepsească şi Dumnezeu, şi le- gea omenească!
,

-Eră mare, în: adevăr, păcatul lui Andreiu ! inta alergat fără

de întârziere, ca si-i vie “vecimului

său

într ajutor. “EL

însă.

își mărturisiă păcatul, se căiă, și Dumnezeu ! „ma voit să-l
|
certe cu prea multă asprinie.
|
> “Baciu eră desniidăjduit.” Gândul că-și va pierde și copilul,

l-a făcut să-și piarză rostul; el a început să strige în gura mare-că vecinul său Andreiu i-a: pus focul și că. numai
- -mustrarea cugetului “l-a făcut să se arunce în. „ foe ca, să scape.
E
copilul. .
Și mulţi dintre cei eg -auziseră, vorbele lui Andreiu 'erau a
„ȘI ei de un gând em Baciu. „Intre. aceştia “er ă și judecătorul

din__partea locului, ecare! a și dat poruncă să-l

lege pe An-,

dreîu cot la cot. '.
|
Zadarnice au rimas bocetele. F?loarei. sşi plânsetele copiilor,

căci judecătorul. trebuiă, să-și facă "datoria, "și încă, - noaptea,.
„aceea, „Andreiu a fust -puș la închisoare;
:
ă

E

008
Mergând. la închisoare, el nu „eră câtuși de puţin turburat,
Durerea lui. cea mare eră numai că Niţă, n'o.să- își mai vie

-

„poate în fire. Cât pentru celelalte el: nu se - temea de nimic,
IE

fiindcă nu

se

simțiă” vinovat..

|

5

.

Mare eră: dar. ușurarea, „pe: care '0' simţi a ziua urmittoare,

"2 când Floarea a venit să-i' spună că. Niţă sa înfiripat, și. că
: doctorul, pe. care „Baciu îi cheimase, are idee să-l pună
iar în picioarez .
„Işi -făceă, acum gândul“ că “Baciu: el. însuș va veni la judecător și va cere si-i dea

> Baciu, a făcut -o cârere,
"le avusese

cu

drumul. „In

ve de

aceasta

în * care arătă „Supărările

dânsul, Și temeiurile „pe

care-l

însă

pe care

bănuiă „de a fi

pus_ focul.
.
In mintea. lui Andreu nu întră, cu toate. acestea, gândul
că poate să “fie osândit. și: fără ca să'i se fi putut dovedi
„Vina; numai pentrucă eră bănuit cu „oarecare temeiu și nu
i
se puteă desvinovăţi.
»

Dus

gur om
|

în. faţa. judecătorului,

- gase cu rușine dela
„...

cat- de mult

casa. lui. 1 .se spuse

din sat şi a dovedit

i despre a. douazi de

3“

el 'dete cu socoteală, «că un sin-

a „putut să pună focul, Ilie, -pe care

martori: pentru dânsul, şi- nu. puteă,

“Fiind dar: "seamă de. toate

socotit: vinovât Și l-a osândit. -

.

î
|

E
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IRU

E
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a
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a

Ii

Din

clipa

în

care se

„mmolâșit.

ce n'a

„

Ca:

avi ântase”

pe Niţă, el eră alt om.

de

De

În marea ului” întristare aveă Andreiu
gâieri.
îi

„scape.

arate

împiejurizile, judecătorul. la
Na

De

să

Ia

TI
a.

măr-

săi, care nu puteau să

alergat îndată ce. a. văzut focul.

Pa

ple-

noaptea

nu putea să ia.de

decât pe 'nevastă-sa și pe copiii

"stea

|

însă că Ilea

martori că: în

Paști: se află la Valea-Rea, cale de trei

ceasuri dela Bârseşti. Iar | Andreiu

„turie

ÎN

cu

Baciu îl alun-

spre

Nu se

pi

7

a

și două: mari mânSS
pi
casa, aprinsă, ca

mai: Simţiă

Il se desmorţise” ooarecum . sângele,

slab

să.

şi

aveă poftă de.

mâncare, dormiă bine * și eră- voios cu „toată năpastea, ce
că- zuse pe, capul, lui. Și, stând așă singur, nu : “odată. șia făcut
—

T

i

,

gândul că: Dumnezeu -a rânduit să -stee
„truca nu cumva, umblând-pe afară, să-l
_*
In acelaş timp Gheorghe, feciorul lui,
i cu biănişori frumoși, adunaţi par ă cu par

- ani

cât a lipsit de acasă.

.

.

la închisoare, penîntoarcă boala. se întorsese acasă
A. în timp de patru

_

|

Na întâlnit, ce-e drept, pe nici “anal dintre drumeţii pe
Pa - care-i rugase Andreiu să-l caute. Aflase însă; că. prin gazete a
se _scrie despre un oarecare Andreitr din Satul Bârseşti, ecare +
1"
i-a pus foe vecinului său Baciu. Știind apoi că acest Andreiu
E
“nu poate să fie decât tatăl-său, a. grăbit cu inima încleștatii d:

a

la fraţii şi la! mumă
Aflând

| 3=

tare - pornit

S

petrecut Tueragile, Gheorghe -.

asupra lui - Baciu. Dacă nu

i-ar fi fost de. îi ățiorii săi şi- de, surioarele sale, ar â fost
în sțare să ridice parul asupra lui.
e

o

<Liasă-l,: fătul meu, îi, zise Andreiu, că „ destulti --ri isplată iîi

„ “este păcatul lui. Se vede, că
a

a

cum și în ce fel sau

eră nemângâiat și
1

lui. 0.

așă, ca să te: întorci” și tu

Dumnezeu

acasă,

Ic-a ri ânduit, toate .

-,

e

«Noi să rămânen, tot. cum -am; fost, 'oumeni “cum se: cade
„Și să “trecem prin fața casei: lui ca. și când nimic „nar fi.
acolv. unde..o vedenj: Dumnezeu! să-i fie de - bună pază, ca.

|
ide

a

“niciodată
--

|
„0

să nu mai, avem

nevoie. de a-i sări într 'ajutor>.

i
|

Si

“Și în ceas bun. a grăit Andreiu.
pr
Si
a
„Peste vre-o "două săptămâni el. scapă din tomniţi ca om=
„cinstit şi năpăstuit.
Se
NI
n
UE
“lie, : "pătimașul, omorâse * într”o încăierare pe un sătean,
A
fusese prins şi, luat de scurt, făcuse şi mărturisirea - că tot.
ela pus focul în niște câlți. din podul caseivlui Baciu.
“Baciu

de aici inainte nu

mai

aveă,. odihnă; nici. zi: tihniță,

-. Bici somn cu duleeaţii Umblă, cu ochiiîn pământ și nu mai
cuteză să privească -în faţă, altora... Jumitate din averea . lui
i: ar fi dat ca „să-l împace pe Andreiu și umblă. mereu cu -

„1

4
”

“gândul ca să-și vândă casa și moşia. şi să plecă „din- sat, E.
grozav gândul” cai năpustit. pe“ omul care ţi-a făcut un'mare .

bine; a sărit chiar în foe pentru'tine, și 'de câte ori vedeă,
plăgile. de arsură. pe .faţa lui Niţă, Baciu se fiicea. galben ca.

ceara și gemeă-ca omul greu chinuit.

E
Iar Andreiu eră. voios și: harnic, își făcuse. gardul. la loe
ȘI. lucră toată vara în riând cu:ză darii ȘI cu dulgherii ca “să

_

|

Pa

510

—.

-

ă

.

IN,

_

| casa, pentru

ca

să

N

N

.

facă Ș „nunta,
+

a

“atatea. casă . pentru feciorul său, “care eră. logodit cu tina din
cele. mai' bune fete din sat și n'aşteptă - decât ca să fie gata
ME

..o
-

,

.

i

EN

a

PR

-

Ea mare “Diueairic, la Casa.ului Andreiu.
“Mare e bucuriă să ai. un fecior voinic, cu minte

Și harnic,

„cel, dintâiu. Şi mai mare dintre feciorii tăi, „sprijinul' tău. la

bătrâneţe, Şi Sl vezi aducându-și nevastă bună la casa ridicată.. de hiărnicia. lui.
Eră deodată -şi nuntă! și Sfinţirea „căsei. Ziua, senină și
frumousă. Floarea rumenă”și sprintenă.. “Băieţii și fetele cu

““ sufletul plin de- neastâmpăr.

Andreiu -el însuş” tot. sli și -

supt la față, dar cu sângele cald și cu ochiu: vioiu. Lume
„multă, mâncări şi Dituturi cu; belșug, + lăutari, chiote, nuntă
„mare: şi veselă, eră în cele două case, la bătrâni. şi la tineri
„Andreiu, cu toate aceste, eră ca totdeauna voios, dar nu
.
vesel, ci Jiniştit și chibzuit,

Prea “multe erau necazurile
- se deprinsese cu

gândul că

“dureri. şi greutate, și acum,

prin:: care „trecuse, prea mult
viaţa

când

e

numai

amar și necaz,

bunătăţile-l năpădiseră, se

" temea, ca nu cumva amăgiri să fie. toate. Ştia cum toate se
pot pierde de azi pe mâne, 'și 'nu îndrizniă să se bucure

„din toată inima, pentruca nu cumva, pierzând mâne fericirea,
„să se simţă prea greu -lovit. Eră ca, săracul “care, găsind o
„comoară, nu îndriisneşte să se atingă
nici să zică: a mea dste!
|

nici. să se bucure de ea,

Steteă “deci liniştit în mijlocii celorlalţi Și se bucară

de

- bucuria “lor, și nu Odată. i se iviă- în. minte gândul: Ferice
_de voi, care. credeţi că toate sunt adevărate și dăinuitoare!
Iar Baciu, bogatul; auziă chiotelă Și cântecele, lăutarii din.
„Curtea -xecină , și “ședeă ascuns în casa.lui cea nouă și

nu. voiă nici să mănânce, nici să bea, nici să vadii pe nimeni,
“nici. să ştie de nimic,
-

In altă „parte -a, “casei șede Ana cu băiatal! “cel cu faţa
plină de plăgi și i plânge și nu mai -ştiă ce
să facă.
-
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Intrun târziu ea se ridică finându-și capul sus, îşi Şterse lacrămile .și ieși afară ca să împarţă, porunci.
Ă
|
In. spre murgul: serii intră apoi la. Baciu, gătit: do-e săr„* bătoare şi cu o tavă-în mâini...
“Pe tavă.eră, un cocoș “fript, col mai. frumos: dintre ecocoșii ..
ei,
0 plăicintă, o garafă de vin, și, împăturate, îrnmos, altiN
ţele ei de borangic-cele-cusute în fir de mătase.
>
„Niţă băiatul steteă și el în prag cu: o“eracă de rosmarin
în

mână..

Ma

po
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>

«Să mergem.—-zise -ea,—să-i ducem: cinste, că e timpul să
„se împartă “cinstele». a
E
Baciu se ridică în „Picioare, ca desteptat din “somn” şi fiţa
Pe
-i se lumină.
P
N
<Dal—griăi el ușurat, — să mergem: în ceas, bug ti fie
venit gândul!>
:
|
Sa
,

Mulțimea

adunată în curtea, lui Andreiu ri iimase încremenită

când * Baciu . întră pe . poarta deschisă cu nevasta -sa și cu
p
băiatul. Ed, parcă morţii: ar fi ieșit din mormintele lor, .
să îa şi dânșii parte li bucuria obștească, şi hora se opă îîn„!

3
!

loc, lăutarii tăcură,

chiotele şi vorbele: vesele

aniuţiră

Andreiu, care le vedeă şi auziă toate, se sculă, din capul.
„mesei unde se află, ca să vază ce “sa întâmplat, afară, dă
Sa,
făcut liniște—așă de odată. EI însă, n'apucă să-și pără-

a
|

sească locul, când Baciu și Ana se iviră cu copilul - lor... în
pragul, casei, .
Sai
Aa
|
Oamenii casei, nuntaşii şi „cei în bun: ceas sosiți ri tinaseră
câtva timp muţi și. nemișeaţi ca stâncele de sub coaste.
Eră pe ?ntuneeate,
59)
„<Aprindeţi lumânările, —grăi Andireiu în "cele. din urmă;—,

„i
UR

.

aduceţi lumânările și le aprindeţi că e bună și mare ziuala
„care am ajuns».
e
e
Ochii

„Ana
eu
a

lui se umplură de. lacrimi,

în vreme

ce "Baciu

și |

steteau cu ochii. în pământ, iar băiatul „priviă. voios” și
înima, deschisă” la meseni,
Si
d
«Aici! — urmă Andreiu, — aici, vecine! aici, vecinii! TF:zaceţi

loc! —:Aici

în capul mesei! — Voi. să fiţi. nunii celei mai

frumoâst. nunte!—
se > bucură!

PD

Vino, biiete,. şi
ID

învaţă

cum
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om

cu om

N
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"Baciu

și Ana, Pau aşezat

în. fruntea, mesei,

da nimic”

Mau. zis: fapta, lor spuneă prin ea. însăș: ceea ce în graiul:
“omenesc

nu

se poate

spune.

Abiă târziu, în toiul nunţii, 's? au deschis inimile dn căl„ dura

„ra

bucuriei: obștești. ea

„NICOLAE GAME >
A

“Născut. în Fălticeni * în 1835, a.
« făcut studiile în. Tai și în “Paris, A fost,
magistrat, apoi. advocat și om politic; a fost primar al Iaşilor şi ministru, pre-

cum şi” prezident al Senatului.
„Acîneeput cariera. de. “seriitor publiN când nuvele în
î «Convorbiri», de cari sa
depiirtat mai târziu,
e,
a

“După

1886

în, vreme: de vre-0 zece

. cincisprezece ani, a lăsat pe. al doilea ,
“plan „preocupările literare. In 1908 a fost
ales membru al Academiei. “
_

.

gg
Gane a debutat

lui: Ștefan»

Î-

a
cu. nivela

”

«Flucrul

(1867)şi de atunci a urmat

să dea la lumină. opere felurite: poezii,
nuvele,

amintiri,

traduceri.

„Poeziile sale (Iaşi 1873; Iasi 1886)
"exprimă mai ales stări sufleteşti vesele;

zugrăvind

mulţumirea

omului, care iu-

beşte viaţa şi doreşte binele semenilor
- săi-și al pâtriei.
„Nuvelele, au “subicete foarte variate.
Sunt câteva: istorice, ca «Stejarul din

" Borzești», «Petru Rareş» ş. a. Altele sunt,
tragedii . din viaţa sătenilor "moldoveni,
ca “Piatra” lui Osman» ş. a. ; câteva sunt
slumeţe ca «Douii nebunii» şi -multe au”
'de subiect. întâmplări din viața, vânăto- ,
- rească, cum € «Petrea: Dascălul», <Vânătoarea>.. EI. este continuatorul lui C.
- Negruzzi, V. Alecsandri șiA. Odobescu.
: Nuvelele sale. au "fost adunaate în două volume publicate în 1889; apoi
în 5
volume în 1856 (urmate de alte ediţii, Buc.
1839; Idem” Bibl.. p. toți. 1907). :
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- Amintirile. sale coprind episoade” din „viaţa publică, la care a luat parte, ca
|
“scriitor, ca magistrat, ca om politie, Diferitele volume de amintiri se numesc,
„<Pagini răa feţe» (1901), «Zile trăite» (1903), <Păcate mărturisite» (1904).
Ec
Du
+: Dintre traducerile, sale, cea mai însemnată este «Infernul» lui. Dante (asi;
N
|
„i 7:
1906), în care, dacă-n'ă păstrat forma versurilor din original, a izbutit de.multe
|
„ori
să 'redeă în “modul cel mai fericit paginile pline de mişcare, „de* grozăvii și *
IN
-de închipuiri îndrăzneţe cart caracteriză opera genitala poct al Italiei.
E
“ Tată câteva 'din, cuvintele cu cari îl întâmpină d. I. Negruzzi „la intrarea în Ie
Ză
Academie (1909).
.
ÎN
|
.
Ă
NR
!
<Ai avut fericirea să îmbogiieşti, literatura română cu un șir de nuvele, po-vestiri, poezii lirice, manifestări ale sentimentelor, celor mai nobile ale sufletului .
'tău și'cu o traducere în versuri din" cea mai vestitii pocmă ce s'a, produs la “popoarele moderne.
. vu.
pa
i
«Nuvela Andreiu, FiFlorea. Curcanul ara. cu drept cuvânt un mare răsunet în,
i
i publicul nostru; căci, afară de frumuseţea limbii în care e scrisă, ca a fost cea
pe
|
-dintâin producţie literară în proză, ce-şi luase ca subicet secne din recentul răsboiu
.
,
o
-al Independenţei şiș caracterizarea ostaşului, în special a dorobantului: român. Exem-.
a
:
; -plul Lui avă mulți urmași, Printre cari Duiliu Zamfirescu, Dumitru Ollănescu
„Şi Mihail Sadoveanu.
îi
E,
N
«Fii dâr bine venit între noi și primeşte urkrile, ce-ţi facem ca, în bătrâ-: .*
neţea verde de care te bucuri, să ” adaogi încă - multe verigi la lanţul scrierilor
Da
“tale, spre imbog:gățirea literaturii naţionale , și bucuria cuturor” membrilor din.
” Academia Română».
!
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Această bucată s'a publicat întâia oară ta” Convorbiri litetarăs (An. XI 1877—75) pag. 365.
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Sunt. Vasluian, de loe din satul. Floreşti. Eram abiă de.
«douăzeci și unu de ani când îmi veni rândul să tiag la șorţi.

Imi aduc. aminte-cu ce sfială

vârâi

mâna, întrun vrat de

hârtiuţe _răsucite și _scosei No. 13.— «Bun!» strigară, cei ! “dimprejurul meu. <Ești” băiat cu noroc». „Apoi doftorul mă.
- «lesbrăcă, până. la piele; -mă, căută în gât, mă ciocăni în piept
"şi ?n'spate, iar “comandantul. mă măsură “cu o curelușe! să
vadă dacă sunt destul * de înalt, mă “întrebă de tată, ai
fraţi, surori, “parcar fi voit să-mi afle -“spița neamului,

după ce-mi „treci numele. într'o condică, îmi zise:
„.

,

.

pi

Să

. -

— “Aiăi Diete, n'avem

ce-ţi face, ai scos

“sănătos și bine făcut, n'ai
să

rămâi

în

număr

mic, ești

nici un drept, de scutire; trebue

oaste. Şi. nouă

ne'trebue

voinici

ca: tine,

„Nu bine sfârși . comandantul - de: vorbit, “că
un gulerat ce
"şedea lângă mine strigă cât îl luă gura: <la tuns!»

Indată “doi dorobanţi mă împinseră înt'o odaie de alăturea
și mă, aşezară pe un: scâun, foaifecele începurii să- sune prin

pletele inele

întocmai

ca secerea, în: grâu,

"palme mă trezii gol la „cap ca un: harbuz.
Nu.

eram,

ca, să zic așă,

nici vesel.

şi cât. ai bate: în

nici! 'supăr cat, căci toc-

mai bine nu. puteam să-mi „dau seama de ce se petrecei. cu
mine în -ziua aceea..— Numai când văzui! pe tata ri izemat
de - -ușorul odăii,: mâhnit par-car fi rămas singur pe lume,

simţi

atunci

că

mă taie

la inimă,

Insă

n'am,

stăpânit,

>

și

mi-am „înghiţit lacrimile cari cereau să-mi. năvălească în ochi,.

„căci îmi cră "frică să nu râdă satul de mine. Avui
tata, eră, om cuprins, . cu popuşoi - în.. coșare şi cu

noroc că
vitișoare

- împrejurul casei, încât; el. se „prinse si-mi: facă uniforma cu
cheltueale, lui numai să nu mă piarză de lângă el, și astfel
rămăsei

soldat în regimentul

de dorobanţi

No. 13.

Fără sii mă lâud, pot zice că nu-mi ședeă tocmai rău în

“uniforma

mea de dorobanţ,

cu

opincile

bine

șfărnite la pi

„cioare, cu mantaua: cei” lungă încinsă, la mijloc cu cureă,ș
mai 'ales cu căciula cea îndoită pe ureche Şi împodobită cu

„ pene 'de curcan,

-.

Slujba mea nu -erâ “tocmai grea; căci şedea zece zile la
cazarmă. și douăzeci acasă. Ce mia. încurcat mai mult a fost

7

roglementul pe care a trebuit să-l învăţ pe de rost-ea tatăl
nostru. Noroc- că ştiim căteva buche dela „dascălul Chiriac -"
din sat. Tar „celelalte datorii ale slujbei «La stânga,
la

“dreapta, pușca la - umăr, “la. picior» |... le-am deprins ca apa,
pentrucă nu erim 'stângaciu . din fire și mâna-mi eră dată
pe pușcă,

Racovei,

de: când vânam

Când mă

raţi e una

două,

aflam

vulpile şi căprioarele * prin "codrii

în front

trei>; sau când

mergând icu paşi măsu-

dinaintea

comandanților cu

mână Îa cocardii . strigam: “Ascult, domnule căpitan
!.. Să
dap domnule maior în ar “Fi zis cineva că-s
croit pe. soldițe.
-

.

.

Astfel o: dusei doi :ani și mai; “Vine în
care “timp

.
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- -mură, iar tata din ce în ce se gârhoviă. Intri ună “din zile SE mă
“chemă, la 'o parte» şi-mi zise: ..
i
„i
Mă -băiete, eu.

maică-ta și
în casă o
bătrâneţele
:gată, dar e

ca- mâne.

o

să mă

due pe! “urmele

tu încă nu eşti pus lă cale. Mar 'strică să avem
gospodină care să, cante. de tinerețele 'tale şi de
mele: Eu gândesc că fata Catrina deși nu-i bo-.
cuminte și harnică, şi va ține lg cinstea casei

noastre... dar: tu cum

socoteşti?

„Aceste vorbe ieșite din gura bătrânului tată mă pătrunserăi
la inimă. [Eu nu mă sândisem la Catrina și nici pot zice
că-mi eră dragă, precum nu-mi eră, “dragă. nici o “fată din
sat, însă “cavintele lui erau. pentru mine 0 "fainică poruncă.

care păreă că vine de sus. M'am dus drept la ' Catrina şi
i-am “spus voia tatei care acum eră, și a mea; iar eă nu-mi
,

răspunse, nimic, ci se înroși ca tocul Şi plecă
ochii. în jos.
„ Apoi dela Catrina făcui -“Stânga împrăjur: și mă dusei drept. .

“la căpitanul pentru a-i cere voie să mă însor, însă căpitanul
“îmi

răspunse:

a

.

—
“Andreiu,, nu-i yreme de: însurat ; în curând + avem: să
plecă im în jos spre Dunăre cu' tot batalionul din Vaslui, şi
„dacă o vrea “Dumnezeu. să ne întoarcem, siinătoși, îţi voiu fi
eu nun ; până atunci trebue să mai îngiidui, fătul meu.
o
— Să trăiţi, domnule căpitan ! zisei eu întorcându-mă pe.
căleâie ca un: şurub, şi fără mai: multă. vorbă. plecai spre
casă. “Tot . drumul .nu. putui să deschid gur a pentru a zice
bună dimineaţa trecătorilor. cu :care mă întâlniam, Eram
mâhnit cum: nu: fusesem niciodată... și de ce, nu ştiu... că
doară

nici tata nu

eră,

pe. pragul

morţii,

nici, „Catrina

nu:

aveă, Să se mărite cu un. altul, și: nici. Dunărea. nu mă speriă
pân! pe-acolo, căci mai fusesem eu în jos toamna cu, oștirile,
ŞI mulţumită Domnului m'am” întors bine. acasă. Cu. toate
aceste inima nu-mi eră la loc. Ajuns în sat auzii. felurite
_.sgomote cari posomorau feţele: ba că Rușii tree Pr atul, ba
că Turcii năvălese în țară, ba că Românii intră în bitaie cu
Turcii, ori cu Rușii, nimic. lămurit, tot vorbe fără Şir, —
.

însă eră, ceva; văzduhul părea a- furtună!
Peste câteva zile un: rătăjel mă. ehemă la, Primitrie unde
găsii adunaţi toţi îlăcăii din sat, cari "erau soldaţi, din bataSa
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lionul meu. Căpitanul. şedea
a

-

mâni
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Capul mesei. cu: o hârti
e.înA

pi

„Petrea. Dondilă!.

-

-

pi

„——Andreiu: Florea! “strigă el.
——Faţă |. răspunsei: eu.
„Neculai Drugă! .

1
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— Vasile Grăunte!
Faţă

i

e

N
ÎN
e

N

"ȘI tot aș: mai” departe
ne chemă pe toţi dearândul după
izvodulce ţineâ-în mână... *
-

:. — Copiil.. ne. zise el... avem poruncă - să mergem
în- lagăr „la. Dunărea; îngrijiţi-vă bine” armele, luaţi-vă - schimburi.
în
deajuns, şi de astăzi în patru zile vă aflaţi la Iași, de unde
*
vom plecă împreună cu armata de “acolo. Căutaţi ca. nimeni

din' voi să: nu lipsească. - ..
„— Ascultăm!... răspunserim

_cocardă,
„> Apoi

3
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din 'primărie spre a ne:duce

>. noastre, Nieulai “Drug
|

,

Ea
toţii punând . mâna . la
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“

fiecare la casele

se apropiă de mine şi-mi zise:

auzit, Andreiu?..

'Trebile -se ' încurcă,

Nu-i. a

|
bine..

— Bine, rău, n'ai-ce-i face, răspunse Vasile Grăunte;: dacăi
„poruncă, Sa mântuit, Zi că nu-ți-e. tată, vorba
ceea.
—Sapoi ce mai la deal la: vale? adaose Petrea Doncil
ă >
«

putem . oare; să

ne

ferim de -ceea ce-i seris. să :fie ?.. - Câţi

se întore sănătoși. din bătălie, și câţi mor acasă pe

"Asta nu-i! voia omului,

+1

ci ă Domnului.

î.-

cuptor?

— Bine vorbeşti, Petre, 'zise Moş Toader a Paras
chiyei, un.
om bătrân care. fusese treizeci
' de adi puşcaș 'la curtea. bo“ierească. De când aud că o să fie buclucîn jos”
par'că mă
umilă în coș să mergși eu. Păcat “că picioarele
și mânile
nu-mi sunt după inimă, căci acum ar Îi vremea
să' văd dacă
durdulița..cu care“ mam hrănit, treizeci -de
ani. mâi ştie “să .
facă treabă.—Ei băeţi!. omului nu-i: dat
numai să se în“tindă “la soare: în. viaţă esteși voie
și. nevoie, şi dacă nu .
vom fi harnici să ținem “piept la: nevoi
,
e, apoi mai. bine să
lăsăm babele” să ne apere casele, iar
noisă toarcem la furcă.
„ Grăind astfel, ochii lui moș "Toader a Pataschi
vei'străluciau
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şi. trupul Tai. vezeniat în cârjă se îndreptă ca lumânârea. Ai
„H-zis că 'ântinerește pentru a doua oară...
De
— Haideţi, băieți, cu mine, adaose el, să cinstim un pahar”
„de vin. Când vremile -se înăspresc, 'nu-i bine sii ne despărți
fără să ne urăm unul altuia noroc bun
|
_
Cu toţii merserăm la crâșina,. din sat şi. ciocnirăm câte
-““uni'pahar, însă mie, unuia, drept să spun, nu-mi lunecă vinul .
„pe gât, căci voia" “bună îmi. eră, ca şi spuma vinului, numai. în. faţă, iar în inimă "drojdiile grijii. Mă gândiam. la tata,
“la Catrina, la: vitele noastre,. apoi la: Turci, la “Ruși, la ghiulele, şi, „luat înainte- de vârtejul: gândurilor, ședeam tăcut pe:
“pe o. laviţă fără să bag de seamă că rămăsesem în crâșmă,
numai, cu moș To ader a Parasehivei care se „uită cu milă
la mine.
„—Nusţi mai. face iinimă rea,, copile, îîmi zise. “el, punându- mi.
«mâna la umăr... Du-te acașă -și te pregătește. de. drum; căci
la slujbă ceasurile sunt numărate,
Trei zile, după aceea, eram îmbrăcat soldiiţeşte. ȘI. gata de- re
_ plecare.

Opincile

îmi

erau

nouă

nouţe,

mantaua: curată, încât.

„_bumbii pe dânsa! strălucian câ aurul; în. spate. ave am raniţa,
“cu: schimburile și pe umăr pușca. Când mă 'dusei la tata.
„5 Să-mi luu ziua bună, 'mi se umeziră. ochii; -iar el, după “câ:
„mă Siirută pe frunte, îmi zise cu. glas” înduioșat:
*— Mergi cu bine, Andreiu!.. Dumnezeu să . te apere de-.
„primejdii: şi să te întoarcă

sănitos „acasă.

Imi luai asemenea, ziua, bună. dela vecini, însă pe Câtrina.
„n'o găsii, nicăierea. Pă la prânz :eram în crucile satului îm„preună cu „toți flăcăii din batalionul meu. * -7
p. o

Bătrâni

şi copii, babe-şi fete, toţi afară. de Catrina,: erau

„ adunaţi împrejurul nostru ea: să -ne.. vadă plecând. Iar noi,
. optsprezece de toți, eram” înșiraţi doi câte . doi + cu caporalul, Si
în frunte.
O,
SEO
;
E

„=

—Pușea la umăr!

Marş

-

i

a

Atunci. cu piciorul stâng plecariim. O: “sută “de căciuli și
de pălării, o sută, de năframe se ridicară deodată în aer:.
pentru a ne ură drum bun. “Tot satul .ne. petrecă până la.
. poarta țarinei; moș: Toader al Paraschivei cu vorbe de îm--.

„ bărbătare în gură veni și el în -cârja lui dimpreunii cu +
- mulțimea, iar Anton Aghiuţă, un „pitic ghebos. care eră. cara4

+

,

|
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'ghiosul satului, -se' agă ță deasupra... porţii. trigându- -ne. în
gura mare.” -..
De
.
_— Mergeţi: sănătoși, copii! : Si-mi aduceţi. fiocaro

câte un

pistol ca să “aflu cum e -Tureul; că știți, după Ture și
pistol.—'Tot: satul. porni întrun hohot de Tâstiar noi le mul-

“fumiriiăm
n milităreşte, cu mâna
„i

.

|

,
.
.
,
N

N

vorba

-

.

ceea,

la: „eocardă; -
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Greu e omului
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plini a ni într A în nevoie, dar odată intrat

își pune. capul între

umere

și merge

orb

“înainte. Așă' se întâmplit” și “cu mine. După ce, am plecat de
„acasă, intrând în vi iaţa de oștean, începui. să-mi las grijile.

“îndirăt şi puţin

câte puţin

venii în' cheful meu obișnuit. Un

Singur licru mă mai. supără. Imi părea rău că mam găsit
- po “Catrina să-i zic rămas bun, căci cine ştie?—se putea să no. mai văd. Cu acest ehimpe în inimă mersei: până: în

“-s&ară

EA po. la începută.

lui” Aprilie,

|

pe

învaţă a cântă şi codrul prinde muguri.

când

ciocărliite - se...

O lună

plină şi

. Frumoasă îmi - lumină. calea, când iată “că la câţiva paşi de
mine: zării o umbră de. femeee, ascunsă în “dosul unui frunzar,

„Numai
ES

o săritură făcui până la dânsa şi 'o- „apucai de mână.

ră, Catrina, însă

i se. mărise în capi

așă de

-

slabă „încât, mi se

păr

că ochii

.

"-—Bine că te văzui, Catrino,. înaint6. de a mă duce la
bătălie, îi zisei, uitându-mă eu “jale la dânsa; dar ce-ţi sunt
“mâinele așă de reci ?
ă
.
Ra
„—Mi-e frică să nu mă uiţi spune, ea cu' glus înecat
în

'

„“lăcrămi.

—Eu să “te vitl.! “Dear nu mă “due la joe său la
-şezătoare, acolo. Roagă-te mai bine la Dumnezeu să nu Mor,
_“Catrino.
o
“
— Si știi- bine Anarciu că ceasul! în „care-ţi “vei citea
“acest jurământ,

va îi ceasul „morţii. mele: Așă

este sis:
:
î
"— Atunci” vei: trăi: mult, Catrino, afară
glonte” îmi y a curmă, zilele,

simt cu că-mi

Ce
„o
numai dacă vreun !

.

9
—Tu. nu vei -muri în!
„ semiină a proorocie, ...
:—

Mergi sănătos,

7

războiu, : aduse „eaa cun „glas care
Ă
a

Andreiu,. șșisnu mă, uită 1,

„Acuma pot. Să zie „că-mi. venise cheful.
pentru

ce, dar mă. simţiam

mult mai

a

la. loc. Nu știu.

îmbărbătat

de.

să mor în . răsboiu. - Imi

| închipuiam. că. femeile au. câteodață,

prevestiri tainice - asupra

viitorului, iar. grija ei să nu o uit îmi păreă prea
„renască ca să mai, mă.supere câtuși de puţin. e
'Trecuse miezul nopții când. ajunserăm

_
"-

când.

* auzisem. din gura Catrinei, că nam

copilă-|

ui

în, pădurea din valea.

|

Racovei,, Acuma nu. mai păzeam rândueala pasului milităresc,.
că fiecare mergea cum puteă, după cum îi mergeau și gân-. durile prin Cap. Luna începeă să se coboare pe cealaltă parte.
a, cerului, şi umbrele. se întindeau lungi pe pământ ca niște-

“braţe 'de uriași. Imi! adusei aminte de spusa

bătrânilor

-.
/

că:

-

aici Românii se. răsboise.. odinioară cu Turcii şi risipise oa.
dele lor, și iată că acuma, „după atâţia amari de ani, ne veni
şi nouă rândul. să ne măsurăm cu dânşii... Ciudat potri- Su

__vire!.. Bine a zis cine-a zis că

nimeni

nu știe ce-i ascuns.

„în poala vremilor. Și cum mergem așă gânditor “prin acest. . >
loc udat de sânge omenesc, îmi Simțiatn, creerii, înfierb ântaţi,.
şi nu odată mi se păr că văd în zarea- lunii răsărind din

pământ, tidve goale. curi se . Anjiau la mine. . .
Trei

săptiimâni

după

aceea . străbătusem

țara

deilungul .

până la Dunăre, pe malul căreia mii şi mii de Români erau-.

adunaţi în
cere. Dar,
ne jucariăm
țile lor -și

e

deosebite locuri așteptând, numai “ordinul de tre-.
până când veni ordinul, în! neniimărate rânduri.
sde-a mingea cu Turcii trimițând ghiulele în: cetă- primind altele dela dânşii.
!
i

„Apoi, pe la mijlocul "verii, un- pod se făcă peste Dunăre,

al. cărui capăt abiă se zăriă la malul celălalt, și înșiraţi cinci.
câte cinci, prinserăm-.ă
trece. dincolo: Erau fe umoase 'de vă-.,

=" zut „șirurile
„-străluciau

noastie de

călăreţi 'și pedeștri ale cător arme-

la soare, mergând

i

cu steagurile fâlfâind: şi urmate

o

„de-o sută” de tunuri de oțel sub. roatele €căropa părea «că geme:

pământul.
— Strigaţi, copii, să, trteaăcă Matia S in zise 'consandantul ;.
-„aăei sunt multe sute de! ani de când vulturul şi zimbrul

Românilor nau eăleat îni țară pisgânească.
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a Urat, Să trătească: Măria. Sal: - strigară odată mii de
glasuri cari clocotiră departe în văile Dunării. -

„Inima se biteă, tare. în piepturile. noastre,. și, , Dottuâţi- cum

Ş mergeam pe
în “noi

Peste

o

viaţă şi pe moarte, simţiam

tainică - mândrie.

șase zile

Acuin * eram

„pentru

și

noi

întâia

ceva

ajunserăm . în faţa înftriturilor

dată

7...

Plevnei

împotriva cărora oștile ruseşti . se frânsese - deatâtea ori. Aici
începă pentru

noi .0 viaţă. mai

grei, . mai

ostenitoare,

căci

“Hind aproape de Turti, trebuiă mereu să străjuim și să săpăm

la” șanțuri, pentru: a nu: fi loviți pe furiș, 'Totdeauria îmbrăNR- -caţi Şi “cu arma lângă noi, totdeauna gata. a, sări la cel. mai!
“Mic semn, " dormiam

noaptea

somnul : iepurelui;. şi - ziua

de |

multeori nu ne ticniă! mâncarea: amestecându-se în -borșul
nostru glonţii tureești.: Insă omul se - deprinde şi -cu “binele
ȘI cu :răul; fiecare își făcea slujba fără să se plângă; numai

- când, cădeati ploile - cele

putrede, când,

uzi - până; la "oase,

-“trebuiă să dormim... în" glod, atunci fără. voie ne-aduceam
:aminte de-acasă și feţele noastre se posomorau. Dar, „vorba
„ceea, un ceas de bine te face să uiţi. un ân de necaz; cum

se furişă printre

spărturile : nourilor. 6 rază

caldă de soare, .

“îndată ne veniă cheful la, loc, i. doinele. Începeau să. răsune
“în: șanțurile Plevnăi..
E
ă

In unele locuri eram așă aproape de Turci, încât puteam
„vorbi unii cu. alții. Intro: zi Vasile Grăunte, tor arășul meu
care

eră

un. poznaș

și jumătate,

strigă la dânșii : .

E

—
Bre bostangii, bre. ciorbagii, așa-i că vă dorm şoarecii
“în pântece ?. Ce nu vă închinaţi nouă mai bine?
i

— Minciuni

dela

spui; iacă ce: mâncăm, noi, răspunse un glas

dânșii, și în aceeaşi

clipă o pâne- albi” căză în. Sanţu-,

-“xile noastre ?
.
"— Asta e furată dela noi, jur pe “ fesăl lui Mahomet
1
„— Cine-a zis vorba asta să-și arate faţa daci i-l
ține cuzeaua,

“deși

!!
„i
— Indată, itispu
i
nse. Grtunte,

și “punându-și

până la jurhătatea, trupului din șanț afară
.

un fos în cap,

|
„Atunci o. ploaie de» gloanţe i îi şueră pe
la: ureche,
„2
Dar din' voi care-i harnic să-şi arăte
scăfârlia, ' strigă
„el: coborând
u-se în ganţ?
y

LAN

N

RE

.

,

— Eu, văsptimse un Ture „care se „arătă: cu o căciulă. de-!
„curcan pe cap.
-a
“Aferim'! stuigară ai noştii, improșcându-l la rândul lor” ,
cu o salvă de puști. Turcul, se făcă nevăzut. .
3
- Glumele acestea” uşor -se “puteau - întoarce în rău, căci cu:
moartea -nu-i de șăguit :: dar ce eră să facem ?. Si ne arătiim
“mai - mișei decât “Pureii — asta. nu se putea. E ciudat cum. :
eu, om: milos de" felul meu, trăgcam. aici drept dragul în:
carne de om, ba încă îmi păreă, rău de: câte ori plumbul.
meu mergeă în deşert. Parcă nu mai eram eu băiatul -An| dreiu Florea” „cel -“blajin din sat dela Floreşti. “Răsboiul - -mă.
îneruntase

în. ssânge

“ putere aș. fi. ucis

şi-mi schimbase. firea, şi

pe. toţi

__mântue Duclucul

1 Purcii

şi să mă

din țara

întore

mai

de

aş fi avut

turcească . ca să

curi ând

se: y

acasă. Insă:

treaba mergea “mai încet decât: doriam, căci fiecare zi adueeă,-- cu-.sine “nouă. întâmplări și nouă muncă.
|
După ce” întăririle noastre fură ispri ivite, » prinserăm să.
umplem saci cu nisip, să facem legături de strujani şi ţareuri *
„de nuiele pe cari Românii, în deprinderea. lor de a. porecli:
“lucrurile, le: "numiră « Frăsini» 1). "Toate" acestea. erau menite“să slujeas scă de apărătură în șanțurile noastre, sau să fie: »
„aruncate în șanțurile, 'Pureilor. în ziua când vom năvălă asupra...
“lor. Iar șăgile întoviăriişiau necurmăt lucrul.
|
— Măi; Frăsina ta e cam înfoeată, zice. unul, mă tem: |
că nai s'o .poți duce peşcheș la “Turci. - ....a

—. Ba e, numai bună de strâns în braţe, spindeă celă-:alt; cu dânsa mă due până în pânzele albe. o

i,

-" Astfel, făcând treabă, glumiau între. dânşii băieţii: noștri
depe' obiceiul lor din copilărie ; căci “fie zilele 'cât de aspre
și împletite cu primejdii, ele tot se mai.. înduleesc. “dacă le: ,
“Presuri cu. ceya chef și -voie bună.
pa
-
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“In, ziua. de- 30 August, e) mare mișcare. domnia -îîn tabăra.
noastră, Cerul eră înourăt: Şi 0 “ploaie, subţire curgcă ca prin.
A

2)

Fașini din fascine. .
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.
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De cum: se ivise zorile, generalii, colonelii, zămaiorii aler-.

gau călări în toate părţile dând felurite ordine; trupele noastre
se înșirau în linie de: bătaie, altele se înșirau în coloane la

„aripi; iar după ce' soarele se: ridicase ca, de-o: suliță începi
-o' groaznică, împușcătură de” tunuri - care. mergeă "întrun șir

„ca! “bătaia darabanei. Erau

tunurile

noastre,

o- sută, . de . guri

-de' oţel ghintuite cari salutau pe împăratul Alexandru de
ziua lui, împroșcânid cu: foc în întăririle Griviței. Fiecare lo“vitură, spărgeă, brăzdă, “detună - păreţii de . pământ | ai duş“manuluie Trei ceasuri ţină acest toc întricoșaţ,. apoi se opri.
Bă

acum. soarele sus. Un

mie paraclis

se făcâ'în

câmp;

„apoi se dădă un prânz în cinstea Împărătului, la care Măria
Sal Domnul închină cel: întâi pahar. Se spune însă că, Miiria
o

Să nu a deșertat paharul și că ar fi: zis cu tristeţe genera"lului său de alăturea:
--:
o
Mulţi "băieţi ! de-ai „mei no : st mai vadă asfinţtul
soarelui!
A

:

“Apoi se împărți de mâncare la oldaţi ceva mai mult decât de:
-obiceiu. Eram toţi: tăciiţi. și gânditori ca în „apropierea. unui
-ceas de “cumpănă ! Fiecare își -amintiă câte un dor de acasă:

"unul: de tată sau de mamă, altul de soție sau de' copii; și
fiecare punându-și nădejdea: în Dumnezeu, ziceă, în gâridul .
său:

«Cum. mi-a

fi ser is/> “Tar eu

„Cuvintele Catrinei că mam

„oi

de

-nimie,. dar eu credeam, și credinţa. mântue pe om. Poate că
-eră numai o nădejde, o: vorbă spusă întun ceas bun, însă
„şi aceasta e deajuns pentru a: vărsă „mângâiere: în. sufletul
ăi cărui

viaţă

atârnă! înti un. fir „de păr.

Tar. Vasile Grăunte cel poznaș, pe- care niciodatii nu kan.

“Yăzut supărat, îmi zise la ureche: — Măi Andreiu, am semne că am să mor!

Voii să-i răspund,. însă 'el îmi curmă, vorba. .

— = Ascultă,

Ia

aminte

” încredere în inimă. încât aș fi înfruntat fără” grije toate bom“bele dușmane. Ce.puteă ea să știe 0 biată! fată, dela, ţară ?.

“unui om

5

îmi ! adusei

să mor în răsboiu, și simţii atâta

Andreiu..., adause

el;

de--a "fi să

mor,

să nu

:spui vestea :asta : mamei. aşa deodată; So cruţi, sărmana, că-i
"Dătrână, şi Să-i, dai păliluțele ce-am adi în „raniţă, adunate
- din leafii.
|
i
'

N

Dă

.

„823

— Ia taci măi, îi zăspunsei “eu, că nimenea
=
sfârșitul zilelor.
2
— Nai tu grijă, Andreiu, că nu-mi fac eu
pentru atâta lucru, Qiu căută şi eu “să-mi vând
w
„se poate mai scump, ca să nu-mi pară:* rău
pe
„Cam fost înşelat.
|
i
a
“Vasile, după ce-și ușurase inima, spunându-mi

“întră iar în. firea lui obişnuită,
glumele: pe -buze, -

cu. veselia: pe
.

nu-și ştie:
AA
.inimă rea. :
pielea cât.
ceea lume:
taina

față

lui;

şi cu. |

"Apoi, după ce soarele trecă, de “amiazi, căpitanul veni în.
"faţa noastră şi ne. spuse următoarele cuvinte cari se pece=„- tluiră

în mintea

mea:

.

Ce

— Copii!.. Vedeţi întăririle. Griviței din fața noastră ?...
trebuesă le luăm din mâna dușmanilor. Voiu merge în fruntea.
voastră, iar voi să -mă urmaţi cu birbăție, căci cinsteaşi

“viitorul

ţării

stau
' astăzi

în - mâini
- voastre...
le

Să

nu. aveţi. |

"-grije de dușman; să nu aveţi decât o singură grijă, ca el să.

nu râdă de șoi. Acei cari vor cădeă pe câmpul de luptă,.
„Yor- îi aleşii lui Dumnezeu, căci numele lor va fi pus în:
rândul vitejilor ţării, și ţara întreagă și urmaşii urmâșilor:
noștri -îi vor binecuvântă. Aşădar după mine, copii,și strigaţi:.

Să trăească România!

a.

-

„— Bă trăească! strigară, cu. toţii: întrun
Trâmbiţele dădură semnalul de, atac.

Aaa
glas.

m

aa

Căpitanul, scoase sabia din teacă și plecă înainte, iar rân--

durile noastre.ca valurile apei: porniră spre. Griviţa.
- Din dreapta meă eră Vasile. Grăunte, din stânga. Petrea.
"„„Doneilă, Imi eră îndemână între
- dânșii, căci, ori-cum, erau.
prieteni ai. mei dintrun sat, și împărţită între prieteni.
nevoia se ușurează. -<Să ne ţinem bine, ne ziserăm între noi, şi

„ce-a da Dumnezeul.» De ce înaintam, de ce capetele noastre. .
„se înfierbântau;
iar. Turcii adăpostiţi în intăririle lor, de unde-

numai.
plumbi:
noștrii
„unul nu

„eră
y
-

fesurile li se zăriau, ne primiră cu 0 grindină de.
când ajunserăma . bătaia -puştii lor. Mulţi de-ai.
căzură la cea dintâiu. salvă a dușmanului, dar nici .
dădă” înapoi. Insă, de ce ne apropiam, de ce focul.

mai” tare. Șuerau

gloanţele -pe,la ureche, treceau: prin."

căciulă, treceau prin mantă, curgeau mai dese decât “ploaia...
de sus încât sar fi zis că iadul se deschisese înaintea noastră...
7

*
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"3 Nu eră chip" să ne răsuflăm. Românii cădeau âcum
și- ar fi căzut toţi până la. unul, dacă „căpitanul
sabia goală și cu steagul în' mână, n'ar fi prins: a
"fuga mare. spre a scurtă calea până la dușman. „După mine, copii... nu-i „vreme: să, ne codim!..
din toate puterile.

.

-.

N

i

ca snopii
“nostru cu
alergă- în
strigă el
i

„+ Atunei tot şirul nostru începă
să alerge cu 'pas voinicese

“şi în câteva minute ajunse la șanțul de lângă -păretele Gri- :
„viței. Cât ai clipi: din ochi, șanțul fu umplut cu strujani, cu

„“țarcuri de. nuiele, dar mai. mult cu: trupuri de oameni, apoi !
«sute de “scări aduse în spate fură lipite,la părete, și cătiularii
«noştri deprinși: din copilărie,a sări garduri și . pârleazuri, se

„agăţară pe ele ca. mâţele.. Aici priveliștea se tăci îngrozitoare,
„căci lupta eră mai. de aproape, mai: piept la piept; dar
„aceastane veniă și nouă la socoteală, pentrucă până atunci |

„moi

„+
|

trăsesem în

pământ,

iar Turciiîn

cârne vie.

Doamne

„Sfinte!.: multe scări de. ale noastre se rupseră în două, multă
dorobinţime căzăîn şanţ, făcând pod cu trupurile lor și tot

„Oamâni. unul și uriul, Suseni
de cei cumpătaţi la vorbă și „* ““văbdători , la, treabă, . însă astădată și dintre 'Lurei mulţi căzură,

ca, niște: ţărei ?) din înălțimile Griviței, fulgeraţi de - flăcăii
MOR
a
a
„„.Căpitanul eră totdeauna în fiunte, acolo: unde. primejdia

zieră! mai mare. EL 'se 'suiă acum. pe scar
în” "mijlocul
ă: unei

„_“xijelii de gloanţe: aproape. eră, să puie piciorul- deasupra. și
«să împlânte steagul în pământ dușman “Când. .un plumb îl
- lovi în piept.— «Inainte. copii !>

strigă, el pentru - ceă din:

„surmă dată; “apoi căză!de pe scară"în mijlocul nostru. : Imi:
„„“veniră lacrimile. în ochi când" îl-văzui dându-și: sufletul, căci
“fusese om bun, căpitanul: nostra, dulce şi purtător * de: grije
“pentru. noi, iar. pentru

?

- “minte de făgăduinţă
“Catrina “după ce ne
încă cald în braţe,
„
Tăsbună, încât fără
"Saruneai pe scară;în

„7 „Vasile Grăunte
=

dânsul fără de -păsare.. Imi. adusei 'a-

ce mi-o “dăduse
că,
vom întoaieb „acasă,
îmi. veni: un dor. atât
voie luai steagul! din.
ştirea-lui Dumnozea.

și Petrea: Doncilă yeniau. după “mine. Din
x.

1) Țarcă.: coţofană.
x

.

..

7

|

mă ta cunună. cu
și..cum îl ţineam:
“de: înfocat de -a-l
-mâidile lui “și mă.
..

Na
Ei
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nenorocire: însă scara nu, “ajungea până. la. niuchea” piiretelui
“şi trebuiă să mă' agiţ cu. mâinile ca să-mă urc sus. Atunci |
mă: simţii lovit la- “mâna stângă de un teiuș de. sabie; însă
N în: înfierbinţeala luptei. mu Digi de seamă, îmi „Ricui vânt
şi sării deasupra. |
.
“Turcul, care mă rânise. sta gata să-mi mai deao lovitură,
"dar vorba „ceea, îi luai apa dela moară, pocnindu-i cu. stratul
_puștei peste - scifârlie, de sa dus de-a” tăvălugul cum Sar

..

duce un harbuz în vale. Apoi

.

„Năvălise acum

ai

noștri

înfipsei. steagul” în

Griviţa!

ca “furnicile 'din toate părțile şi, :

amestecându- se eu Turcii, începurăi să'se lupte cu ei pieptla piept.

„Când e vorba de luptă dreaptă șşi de ciomag, apoi las” pe flăcăii

N

-k.-

noștri, că” nu li-s mânile” amorţite! EA drept. dragul de.
ăzut cum se învârtiau în cr. straturile - de: “pușcă “lovind
“câte două, trei. tidve odată, “cum sburau fesurile cu creeri-cu
tot, cum se împlântau baionetele pâni'n- rădăcină în carne
-- de “Ture; încât înăbușiţi! Striviţi de puterea noastră > Covârşi= toare, dușmanii căzură până Is: unul, Dar ce-i drept, și gi
S'au -apărat ca niște zăvozi !.
o — Aşi mai “înţeleg, zise Vasile: Griăunte, care dimpreună

..

„cu Doncilă și cu mine apărasem steagul din toate “puterile,.

„Plătind cu dobândă, loviturile ce ni se diduse. Doncilă, eă-.
„pătase o rană -la picior; eu o a: doua în coaste, dar, mă ți-. ii
„neam „bine; iar Vasile Grăunte -erâ teafir ca oul, „numai căciula și mântuua lui se. fiicuse ciur,
!
— Asta ştiu ea fost, nuntă, nu șagă! adause sl glumind;
„păcat că nam avut Şi Îtutari! ”
Nu bine îşi isprăv vorba; că” un “Ture, lovit de moarte
IE

care sta lungit la” picioarele lui, oftă din greu. Milos cur eră,

„se plecă spre “el și-l întrebă ce voeşte, iar drept răspuns 'Dureul,
"care mai aveă încă o rămășiță de viaţă, scoase un pistol
de, Să

la. brâu și-l descăreă: în pieptul“ “lui Grăunte.
„Acesta

își aţinti

ochii

într'ai

mei

-»

,

cu o căutătură

pe care

Tu 0 voiu uită niciodată, apoi căză lângă Ture fără suflar
e.
Sărmanul

Gr: ăunte!.... când

moarte, a. grăit

se vede

mi-a, spus

întruni. ceas

rău.

că, are . semne
!

de -

„Dar şi: în mine s'a: rupt „ceva. când .a' murit Giitin
te, căci
; deodată puterile: m'au pir sit. și am căzut, jos:
Ieginat,
,

-

,

Da

7

va

>
y

.

Eram acum în” spităl. Multă: vreme figurile mă3. chinnirăi
așă de cumplit că nu știam pe ce lume mă găsesc, dar într'o

“noapte

dormii

mai

liniștit

şi

a doua zi îmi simţii

durerile:

"alinate și ca :pul: mai deștept.” Bietul Doneilă, care se află cu
mine în aceiaşi odae, suferise și el grozav, însă acum mergei.
spre bine. Când iată -că văzui 0 "mișcare neobișnuită în.
î spital.
=. =— Ce este?. întrebai.
..
=
— Vine: Miătia Sa Doamna! mi se răspunse.
„— Auzi,

Doneilă!... ceată să, fii desgheţat, să nu

prostie ca, la noi la șezătoare,

spui vro.

aa

— N'ai, grije că doar n'am. deprins cu feţele. domneşti ca
țieganul cu scânteile. Nu-ţi aduci aminte:colo pe Griviţa, după
ce 'am. curățit-o de Turci, că a venit Măria. Sa. și ma bătut.

“cu mâna peste umăr, zicându-mi:! «Te-ai purtat bine, băiete,

Îţi mulțumese! Din curcan te-ai făcut. Vultur:> Iar eu stânu:
drepţ înaintea lui cu.mâna la. cocardă, am strigat de -i-ad:
| trecut prin urechi: «Să trăești, Măria Ta...» Dar ce spun eu?....
tu nai de unde:s să-ți. aduci aminte... erai leșinat... dormiai

"lângă. Vasile Grăunte” care
somnul
—

cel veșnic.
Nu-mi

mai:

ranele:-la mai
„ca

să

o

—

ne mai

vorbi,

şi el dormiă, Sărmanul, însă de

Petre;

bine” să vorbim
înduleim

de

dânsul,

că mi

inima. a

Ei bre: da și când-a vrea Dumnezeu

” vetrişoarele

noastre,

să

se deschid.

de cei „ce ne așteaptii acasă,

ne facem

ssă ajtingem la.

trei cruci. mari

și

să să-

rutăni pragul uşii că doar 'am- avut zile câte buruene,
De -odată se auzi un. zgomot afară, ușile se deschiseriă în:

două. laturi
în odae.
noi

cu

şi Doanina „ţării întovărășită 'de multi lume; intră.
7
|
|

— Cine-i Anăreiu: F lorea? întrebi Doamna nitându-se la”
toți.

-

EI

7

— Eu sunt, Măria Ta, îi răspunsei.
e
"Atunci Doamna, se apropie de căpătâiul meu și mă
privi:
ochi mniloși :

— Tu ai puş steagul pe Griviţa?
— Eu Măria Ta;

Ă

Sa
i

_

ae

|

E

o

a
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ea
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2 Piinăea te-ai puztat “bine în “faţa” dușmanului
apăr at, cinstea steagului. tiu, am! venit” să-ţi răsplătese

și ai
vred-

nicia. Iată. crucea Sp. Gheo 'ghe, pe care ţi-o hărăzeşte marele-

=,

- Tmpărat al Rusiei, iată şi Steaua „României din partea Mării
1
Sale “Domnitorului. Când. vei merge acasă, să spui părinţilor
ȘI rudelor tale că ai câștigat aceste serâne de vitejie cu pr eţul
sângelui tău, și să le păstrezi în totdeauna că lucruri sfinte!
2 — Să, trăeşti, Măria Ţa! 2
.

-

i

” Apoi. Doamna îmi anină ca sihgără , crucile pe piept; iar -

-eu abiă îmi puteam stăpâni inima de tare ce „bătea, şi doar
“nu știu să fi făcut așa mare. izbândă...
„Apoi, pe când Doamna se întoarse 'să, vorbească cu ceilalţi,
„0

duducă

care venise cu -dânsă, cea îmai “tânără

din

toate, cu

>

niște ochi negri și gene „lungi cum nu mai văzusem încă, se
apropiă de mine și. îmi zise:
N
—"Andreiu,

așa-i

că nu, mă “cunoşti ?

«

— Nu, zău nu-mi âdue aminte si vă fi văzut.”
— Eu te-am căutat; când aveai frigurile cele mari;

o să vin iară.
LS

—

„cu

|

a
mâne ,

=

Si- -ți. dea Duninezeu. săn: tate, răspurnsei. eu, "itânda-niă
recunoștință în ochii ei cei cu gene lungi.

„Doamna, după ce spuse - fiecăruia câte o; vorbi

,

bună, ieşi

din odaeî împreună cu lumea. ce :6 întovărășiă: Petre Doncilă:
căpătase și CL Steaua! „României, şi o priviă acum cu ochi -

-aprinși, de bucurie; ficcară

primise

câte c&va, 0 cerute 'sau

câte. un alt dar potrivit” cu vrednicia: lui, numai „unul singur
şedeă într? un colţ și plângei.
Aa
— Nu mai plânge atâta, că doar nu piere “Jumea:" pentru
o cruciuliță, îi zise Doncilă, ai cărui ochi nu se deslipiau de
|
|
„pe.a lui.
i — 'Ție ţi-e uşor „a zice; că “dacă vei merge acasă au să:

: ereadă oamenii că te-ai bătut, dar. pe mine au să „mă ieie în

bătaie

de joc.

—Nai

-

-

|

rană?

:

De

e

— Or zice că am căpătat-o_pr îvălindu-mă” cu carul.
—. Ai: dreptate, îi zisei eu. Și tu te-ai purtat

lalţi. -Laș

C'oiu pune cu

un

curti înti petru

tine

cu toţi ceicând

o*mâi ;

-veni Doamna pe la noi.
_
„Mă Siţinra oarecum în dept a-i fesădui mijlocirea. mea.

Sa

i

o

PR

ogari

„către Doâmna; căci ea -cu mine; stătuse mai niult la vorbă,
și numai mie dintre toți îmi” dăduse 'două eruci.. Apoi, mul-

= —vumit în suflet, mă acoperii cu plapoma, închisei „ochii şi mă
„prinsei să gândesc. la duduca cea frumoasă.
:

A. doua zi, când mă, deşteotai, simţii o mare bucurie vă-.
„zând-o la: căpităiul. meu. Insă acum nu eră îmbrăcată cu
“haine” alese, ci aycă pe cap un! tulpan alb sub care ochii ei

„cei -negri-cu gene lungi păreau și mai uminoși; aveă laa piept
-0 „Desteleie: D albi cu. semnul crucii roşii.
„e
— Cum” îţi. mai este, Andreiu ?... mă întrebă. «ea cu glas,
_. dulee, „pătrunzător.
a
Di
=
„2
—

bin6,. -Di
,
ee Siţiai cânt. erai în pittilie,

: fostu-ţi-a frică” sau nu?
7—. Apoi de! ce să spun ?... 'Pocmai îndtimânii nu mi-a fost;

- dar am
"și dacă

Şi
LL

—

făcut şi eu cruce şi am mers înainte! ca, „toți ceilalți,
am avut zile am scăpat.

nu ţi-a

Da, unde

venit. nici: odată! prin gând să di napoi ?

se-poate

una

ca asta; duducuţii ! Nu știi că-i

„scris în reglement că nu -putem .da înapoi decât atunci când:
'se dă semnalul de retragere? “Morți, „copti, trebue ssă. mergem

nainte, așa-i -pravila noastră. .
“Vedeam - că vorbele mele. îi “făceau

:
mulțumire,

î
căci “ochii.
*

ei. saprindeau, și “mai” viu. La vremea: prânzului; ea îmi ră= “coriă mâncarea şi mi-o puneă . dinainte; Uneori. mă pipăiă la.
„bat ca. să-mi vadă bătaia vihelor, altă dată îmi punea mâna

„Pe frunte să vâdă dacă nu-mi arde capul.
dea totdeauna! ce

.,

.

.

.

".
E

.:
,

“e

.

.-

.

..

doriam și: așăa de
:
.

*

_.

gândurile,

.

gata: să ne

„priceputi: că par” că ne shidă

.

treabă,

Su

căci eră, veselă și harnică,

.

Ta

"Trecean iute ceasurile cu dânsa,

-

|

Mai bine, dudue: ă, mai
a “spune-mi, Andreiu,

— Andreiu, îmi zise dottorul, ptivindu-ană rece, ranele
„tale sunt aproape. vindecate, nu nai este trebuinţă “să. mai
stai în spital. Măria Sa Doamna ma” însărcinat să-ți dau

această pungă: cu parale ca să ai de- cheltuealii: pe, drum.
— „Și când trebue. să plec ?
a N
4)

Pestelcă (mold.) : Şorț.

s- Pa

i

IE

N

i

-.

Chiar acum.

—

„

Dar' este voie să-mi iau Ziua bună dela „cei cu care

—

ee

am.staţ întro odaie?

”
— Nu-i trebuință
vea. să văd” măcar pe „Doncili, zisei. cu Tacimile,
Ag
e

E

|

.

în ochi.

N
— Doneilă doarme,
Așă dar, nefiindu-mi iertat să mai stau acolo, mă îmbră=
“cai în tiniforma- mea de dorobaiiţ și trist, mai trist decât în
+
„ziua în care! plecasem: de-acasă, părăsi acest, Loc de. care mă
.
e
Sa
” legă, inima mea,
_p-- -! Douăzeci de zile lurigi și Gbositoare. mersei până la IFlo„vești; frământat între; dorul - de „acasă. şi. dorul. din dărăpt,
dar când ajunsei la poarta țarinei și văzui de departe fumul
E
„„ dela ursoaica caselor noastre, când mă, gândii la, bătrânul
în

7 tată 'rezemât

tau

mi

stăpânul,

>:

și vitișoarele cari. îşi aștep-

cârjă, la ogorul

se lrgiră. pașii

într atâta, încât: mai, mai

„că alergam. Pe ulițele satului, care” cum

mă întâlniă se luă,

“după mine și când ajunsei acasă. tot “satul. eră: la. -ușa mea.
Nu-mi este cu -putinţă

să spun

bucuria,

tatei

când. mă

văză'

și mă strânse “în braţe: -lacrimile curgeau pâra€ ps brazdele
„feţei lui; de ce se uită. la mine, de. ce mai, „mult: plângcă și,
_suspină, pai'că nu-și crede. ochilor. i
55

Apoi care din cotră. începi: să-mi caute cu. “dezimiiruntul

”

„rănile, erucile,; hainele. cele bortite, de gloanţe, și să mă'înȘi trebe de întâmplările risboiului prin care trecusem. Unii cu.
5
miâna la guri se minunau, alţii râdeau și. glumiau zicându-mi

că

iarba rea nu piere; Aghiuţă -mă cercetă : mereu . dacă, i-am
"adus un pistol ca să ştie. cum 'e. Turcul. Moș. "Poader a: Pa-raschivei se uită, cu ochiiggaleși la: mine “parcă i-ar fi părut

rău să. n'a fost el în locul meu. „când, deodată auzii elopotul |.
,

-:

satului sunând |.

ce, îmi

„Fă ări să știu pentru

|

simții” inima, ei

a

PR

ră
a
— "Ce. este? întrebai.'eu.
— Nimic, răspunse Aghiuţă. Ia, biata” Catrina merge la

- groapii."O boală năprasnică. a. fulgerat-o - prin. înitnă acum
* doniizeci de zile, luându-i graiul și vederile și tocmai astăzi ”
a voit Dumnezeu so ierte. Sa „luptat mult, cu „moartea biata, Ia
A

N

i

i

Ă

.

.

-

"530
S

Catrina, știind că ai să pii, dar nu îi--a fost seris să. tă vadă.
Tot sâtul o: jăleşte;. că a "fost bună fată, sărmana!
— Bună fată, adâuse tată, clătinând din cap.
“Iar

eu am

simţit

atunci

că

un nour îmi trece pe dinaintea

,

ochilor, Și sunetul 'cel de. clopot „m'ă pătruns întratâta că și

astăzi par că-l aud !A
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TEL, CARAGIALE
1553—1 Ole,
Tm)

x
4

-

4
Nos

Născut” în 1853 în județul Prahova, â avut o copilărie și tinereţe
foarte zbuciumată. Ca învățătură sistematică, a făcut numai clasele primaze,
şi “4 clase la”
gimnaziul din. Ploeşti, iar ce ştiă a învăţat” singur.
7
Ă
A
“Ba făcut cunoscut: prin comediile sale publicate în: «Convorb
iri iterazea,

A fost

funeţionar. în diferite admi-

. nistraţii;a fost Director al teatrelor (1855)
ŞI. câtra, timp comereiant.-In vremea din
urmă se stabilise la Berlin, unde a și
murit în anul 1912. *

*:

"Caragiale 'a debuta ca autor. dra-

matie. Prin: comediile sale cl a voit să
arate cum se oglindesc unele idei poli-.
tice sau sociale în unele minţi cu 0 învăţătură prea superficială și cum se a- :
plică mecanismul vieţii noastre constitutionale de unii oameni lipsiți cu totul

- de cultură niorală,. cari nu pricep sau :
"falşifică Iuerurile. «In 'zcest caleidoscop

de figuri, înlănţuite în vorbele și: faptele
lor spreefecta de: scenă, cu multă cunoș„tințţă a artei dramatice, Caragiale
— zice |
d. Maiorescu—- ne arată realitatea în
: partea, ei comică. Lăsând la 'o parte în„.* trebările de o ordine secundară, dacă de
__-exemplu unele situaţii - și expresii nu

me Caragiale

“sunt exagerate

din punct de

vedere al
chiar '7ealităţii ce vor să reproduc
ă, dacă în unele piese nu este un fel de mo| „notonie a£ figurilor înfiiţişate
sau cel puţin a modului întă
tişării “lor, o lipsă

i

.
-

|
.

.“aproape

desărărș tă

«a

părților

mai

bune ale; naturii

onmene, sti et6. »

uterin 'con-

și crestează- în trăsături

riimâietoare

stată și recunoaşte meritul, necontestâbil al autorului în scoaterea” și înfățișarea
plină de spirit a tipurilor şi situaţiilor din miezul unci părți a vieţii noastre sociale fără imitare sau împrumutare din literaturi streine».
'Comediile sale sunt: Conu Leonida faţă cu reacţiunea, Scrisoarea piârduta
(reprez. în -1884), O noapte furtunoasă (1880); pe lângă” acestea o farsă, -D, 'ale
carnacalului (roprezintată în- 1885 şi îluerată la prima ci reprezintaţie).
După ce a mai dat teatrului o dramă, Năpasta (1890), a început 'a serie
|
nuvele, unele psichologie6,! ca Făclia de Paști (1892), altele satirice, altele fantastice:
„Aceste nuvele .au fost în genere bine primite de public și judecate foarte |
_. favorabil de unii critici. Tati ce zice D. Olliinescu-Aseanio întrun raport, adresat
„Academiei :
«Scrise cu o veselă, dar mușcătoare ironie, cle dau o vie şi caracteristică
întrupare

ființelor

ce

se

mișcă

într "însele

moravurile: şi slăbiciunile lor prinse în „acele, trăite clipe.
«Cu darul său minunat de observaţie, autorul pătrunde lesne în: intimitatea
personagiilor sale, le descoperă părțile stângace sau mutalite şi ni le. prezintă.
apoi ași cum îi apar, în cadrul . realităţii, cu portul, cu graiul, cu apucăturile, '
cu înclinările lor sufleteșți. Lucrarea este un important: studiu de năravuri, care
nvălue. intr'o binefăcătoare veșelie amărăciunea criticei şi loviturile satirei»,
Desigur, „nuvelăle lui Caragiale ne .arată că'el este un artist desăvârșit în
povestire, că are o varietate de procedeuri originale Și că. prin stilul .lui care
îngrijește 'de cele mai mici detalii, reuşeşte: să impresioneze “chiar prin subicete
„cari sunt prin ele însele lipsite de vreun interes — cum este schiţa. «Petiţiune».
„Pe de altă parte însă este de regretat că lipseşte . curăţenia morali in cele mai”
n

multe din ele, astfel că eitirea lor nu e de loe educativă... ” NE
Partea cca mai mare î nuvelelor s'au publicat sub titlul de

-

Momente în: 1901

(Ed. nouă Bue. 1908); “iar “in 1910 a reunit ultimele sale lucrări sub. „titlul de
Seliţe

nouă.

.

|

E

PN

E

Piesa aceasta s'a “publicat intru prima dată
d
în Convorbiri itetares 7 Fevr. 1850. Ea dc două .

. persoane principale: Conul Leonida, pensionar,
—60 de ani şi Coana Efimiţa, consoarta-lui,——56 de ani.
„ Scenele se petrec în Bucureşti la Leonida. Teatrul întăţişcază o odaie “modestă la” mahală, In
fund, la dreapta, o uşă; la stânga o fereastră, De-o pârte şi do alta a scenei, câte un pat de culcare:
In mijlocul odăii o masă; împrejurul căreia sunt aşezate scaune de paie. Pe masă o lampă cu gaz, .
„pe globul limpii un abajur cusut pe canavă. In planul întâiu la “stânga, o sobă cu uşa deschisă şi

cu câţiva tăciuni pâipâina. Iconida e în halat, în papuci şi cu scufia 'do noapte în cap, Efimiţa în
camizol,

fustă de flanclă roşie şi legată la cap cu „talpan alb. „Amândoi

„a

şed do vorbă la masă,

SORALI
=

- Leonida. Așă, cum îţi spusei, mă scol într'o dimineaţă, și«
“știi obiceiul meu, puiu mâna "ntâiu Şi, întâi pe. «Aurora „de-,.
,

“moeraticii, să văz: cum

.

Jr

mai. merge

“citesc? Uite; “ţin -minte ca acuma:

ţara,

O deschiz,..

<i/s Făurar..

și ee

A căzut ti-

„xania! Vivat republica1» |
,
„Bfimița. Auzi colo!
Sa
Leonida. Răposata dumneaei, 2 nevastii-mea a dintâiu—
nu 56 seulase încă. Sar jos. din pat şi-i strig: «Scoală, cu-

N

“coană, i te bucură, că -ești, și dumneata mumă
„din popor;
seoală, Ca venit libertatea, la - putere».
i
Leonida.

Când aude

„Sata din pat...
Miţule, ȘI

că eră,

-

de libertate; sare - și dumneaci

republicană!

hai și noi pe la rivuluţie,

zic: găteşte-te

răpo-

de: grab,

207 ama 323,

Bfimița. : (afirmativ). Ei!

Ne îmbrăcăm, domnule,

„frumos, și o luăm repede pe jos pân” la teatru. (Cu gravitate).

PR

Ei când am văzut, ştii că. eu nu intru la ideie cu una, cu
două
)
- Efimaţa. Ţi-ai ist. dumneata nu ești ati, “Ehei, eca duinineata, bobocule, mai. rar ciheva..
|
Leonida. Ori să * zici, nu știu: cum, „că adicttele: acă unde
“eşti tu: republican, ți parte naţiunii...

N

„ Bfimaţa. Aș!

"Leonida. Dar, când'am văzut, am zis și eu: să te "ferească
„Dumnezeu de furia. poporului!... Ce să vezi, doninule?. stea-.
„guri, muzici, chiote,-: tămbălău, lucru „mare și, lume, jume...
„de-i veniă ameţeală, nu saltceva.

Efimița. Bine că n'am fost în Bucureşti pe “vremea aea!
"cum. sunt cu. nevricoasă, Doamne- ferește! păţiam alte alea...
Leonida. Ba nu. zi asta; puteai trage un.ce profit. (Schimbând -tânul). Ei, cât. gândești ca ținut toiul rivuluției?

Bfimița. Până seara.

"

Leonida.

-..

!

(zâmbind de așă naivitate, apoi cu seriozitate),

“mâni-de zile, domnule.

+.

Trei

î
săptă-

"Efumița (minunându- se). Nu mă nebuni, soro!
Leonida. Ce te gândești, dumheata, că 'a, fost așă un ba-

(a

gadel ' lucru? Fă-ţi. ideie;

dacă : chiar "Galibardi, » deacolo, de

vunde este e],. a seris atunci o scrisoare către Rațiunea română.
Bfimița. (eu. interes).

=

Ziău îi.

" Leonida. Mai e vorbă?
o :
“Bfimița. Adică cum?
SR
Deonida. Vezi. . dumneata, i-a plăcut şi ui cum
4

.

Lai

DN

.

i Ai

7

.
N

am adus
N

N

.

-

,

RI

e

.

e
.

i

-

-

|

533

|

A

,

.

”

-

=

4

„noi Jaerul. | cu. un'sul subţire . ca să dim exemplu. Europei, Şi

“Sa crezut omul dator, ca un ce de politică, pentru ca să.ne
firitisească....
Bfumiţa.

(curioasă). Da. „ce: spunea, în gerisoare?

e.

|

«
Leonida. (eu -inipoztanță). Patru vorbe, numai patru, da vorbe,
ce-i drept! Uite, ţiu minte ca. acuma: Bravos. naţiune! Hala!
„Să-ţi fie! Să trăcască' "Republica! Vivat „Principatele- -Unite! i
„Și "Jos iscălit în original - «Galibardi».
„Bfimăţa. (satisfăcută): Apoi, atunci dacă-i așă, a, vorbit destul.
"de frumos omul!
DN
:
,
Leonida. Hehei! unul e Galibardi: om, odată Și. juniătate!

7

„4eu ind ândrie și siguranţă). Ei! giantă latină, domnule, nai

„zice. De

7

ce-i mai

ce a băgat el în răcori, gândeşti, pe toți împărații

"si pe Papa dela Roma?
Efimiţa. (mirat). Şi pe: Papa deli Roma? Auzi, soro?
“Leonida. Ba încă ce! i-a tras un tighel, de i-a plicut ŞI.

“ui, Ce-a zis Papa. — iezuit, aminteri nu-i „prost!. —— când a
văzut că n'o. scoate la căpătâiu, cu el?... «Mă nene, asta nu-i
“glumă; cu “ăsta, cum văz eu, nu merge, ca de, cu, fitecine; ia

mai bine să mă iau eu cu politica pe: lângă 'ol, să mi-l fac
cumătru>. Și de colea până colea, tura. vura, Co îi tensă, co
„ăi rasă, la „pus pe Galibardi de i-a botezat un copil.
Sa
- Bfimița, (eu ironie). Si-a cunoscut omul naşul!
Leonida. Vezi. bine
Acă ia spune, 'cam. câţi oameni te:
bate «gândul casă aibă Galibardi ! a
- .
|
AN

Efimița. Sumedenie!
Leonida.

- >

Su

O mie, domnule,

nuna o mie

o:

“Bfimița. Ei! fugi că “mor! și” adică numa

cu o. mie si...

„„Leonida.. „(întrerupând-o).. Da; da întreabă-mă

să-ţi

sa de oameni sunt?
Bfinița. Ceva unul și „unul.
” Leonida.

Ai: mai-prima,

Stă

7

domnule, aleși pe sprânceană, care .

mai de care, dă cu: puşea "n Dumnezeu ; volintiri,
-azi

aici; mâine 'n Focşani,

spun ce

ce-am

avut

mă rog:

Și ce-am pierdut,

Efimița: Ei! aşă da.
Leonida. Şi toți se 'nchiniă la el ca , la Fiistos; -de hatârul
lui, sunt în stare, trei zile”d a-rândul, să nu mănânce- și să .

nu bea, dacă. por aveâ ce

Efimița. Ce spui, soro?

.. .

>

e,

. 7

“7

N,

+

-

e

Baa,

a

- Leonida. Ce-ţi spuiu eu, și câte. şi mai-câte
Bf imaţa. Bravos!

Leonida. "Trebu
sii.efie târziu, Miţule;
Bfimaţa..

"Leonida

„=.

“dumneata

(se scoală și se uită la. ecas). Douspce

(seulându-se

cum

altele și mai și:

(0 “mică pauză și căscături de amândouii părțile), .

și cl și mergând

ne culcăm? .
trecute, bobocule.

spre patul din

trece vremea cu: vorba...

stânga). Vezi

i

„- Bfimița, Qregându-și patul): Ri! cum le spui dumneata, să tot

„stai
.

Leonida

ca dumneata,

ța

>
„+

bobocule,

(a pat și intrând sub plapumi).

teisă vie mâine
Bfini

e

mai

rar cineța.

Miţo,

.

ai zis matale fe-

mai de dimineață, ca să facă focul ?
Da.

(stingând lampa).

(Se nchină şi sc așeazii în pat
la dreapta.
* Odaia rămâne luminată numai de flacăra tăciunilor din
sobii),
i
Leonida „(după ce sa învârtit în pat până să-și facă culcușu
l, cu satisfaeţie). A; aaşa! “(Un moment pauză, în timp ce
ficcare se aşează în așternutul său).
j
Ma
7

„el
„e

s'asculți;

Bfimiț
(din asternut)
a , Și zi așă cu: Garibaldi, ai?
|
Leonida (asemenea). Așă zău 1... Ei! mai dă-mi încă
unul ea

şi până mâine seară, — numi

trebue - mai

mult, — să-ţi -

republică. (eu. regret). Dana e!:Da o să-mi
zici că cu încotul se face oţetul, ori că mai rabdă, că: n'a int
rat
zilele
: m -

sac, (Cu tărie). D'apoi, bine, frăte, până când tot
mierge, domnule,

..

o

Bfimița:
Zău ?

SN

a

tul

meu;
+

.

.

IE
.

”

N

.A

2

PT

a

mai ales când” e 'republică, drep
tul e
stânt:. republica, este Saranţiunea
tuturor drepturilor: - *
!.

ETP

Leonida, Parol..: Par egzamplu, eu...

Bfimiţa. Pe lângă pensie?
-.
1.
Leonida. Vezi bine ? pensia e -başe
a, o“ am “după legea a
„veche, e drep

a

.

93

„+

-

Leomda. Zău.. Al doilea că fieștecare. cetă
țeanin câte o
„leafă bună pe luriă, toţii înti”0 egalităte.
:
a
-Bfinița, Paiol?
m
+

A

femeie,
ar
fi și cu republica ?
i.
o
,
ae
Leonida. (minunat de-asă întrebare). Fi | Dravos ! Șastai bună!
* Cum: ce procopseală ?- Vezi asta-i vorba: 'cap ai
mini, ce-ţi :
"mai trebue? Apoi! închipueşte-ţi dumneata, numai
un condeiu, .
stăi să-ți spuiu: mai: întâiu Și ?ntâiu că,
dacă e. republică, = nu mai plătește nimenca bir.
e
Pa

3

i

ziăiu' bobocule, de! eu. cu mintea ca de
pardon: să. te "'ntreb,și eu un
1
lucru: ce procopseală -

z

Adică,

A

Bfimiţa.

az,

PET
III
DAOŢ
.
...

„rul de tiranie, trebue republică!

rabdă

Sa “săturat popo-

—
cr: oo

"-rabdă mâin6? că: nu mai

„a

Da

Efimița (eu toată
1
aprobarea). Așă

da...

“ Leonidu. Și. al. treilea, că se face și lege. de muniituri?
Baa Efimiţa. “Gu, lege de murături ?
. Leonida. Adicitele că nimeni să nu mai. aibi „drept sii-și

plătească datoriile 1.
Efiniţa

.

.

-

-

(erucindu-se. de mirare), Maică Precistă, Doamne ! apoi “

- “dacă-i așă,. de ce nu

se face mai

curând

republică, sorg?

Leonida. Hei! te lasă xeacţionarii, “domnule? Firește, nu
le vine-lor la „socoteală să, nu năai pliitească, nimenea bir! e:

aproape de mintea omului: de unde ar mai mâncâ ei lefurile
cu lingura ?
Efimiţa.

Îi

.

Aşă, e.

da

ta

.

Getlectână mai adânc) un . lucru

nu

n

A
a
teleg. eu. -" Leonida.. Ce lucru ?- ae
a
Va
Efimiţa.- Dacă n'o mai plăti nniminea.. bir, soro, de „unde
or să aibă cetățenii leafă:?. :
Leonida. (în luptă cu somnul). "Treaba Statului, domnule, ele ce .
s rijă
jă are?

entru

ce-l avem p „pe el?.e „datoria

lui

să "ngri-

'. jească să aibă oamenii lefurile la vreme...
|
., Afimița Qămurită). Așă da...vezi, mie nu-mi dadea iîn când.
- (După o pauză de reflecţie). Ce

bine

ar

fi!

unde.

dă Dumnezeu.

“odată să o mai vedem ș'asta, republica! (Leonida începe să sforăe).
„Dormi, soro ?... (Leonida sforăe. nainte). A adormit,
dă
2

-

-

A

i

i SCENA
Looniida

UL

i

N

Sa

(sculânău. -se din somn spăimântat), Ai

ce

e! 2 -

Bfumița. Leonido!. scoal! că-i foc, Leonidot.
Leonida

(speriat). Unde-i

foc?

Efimața. Scoal că-i revuluţie, bătălie mare afară!
+

Leonida. Aş! vorbă «să, fie! Ce te pomenești vorbind,
“domnule?
.
Bfimiţa. Biitălie la toartă, - soro : pistoale, puști, tunuri,
Leonido, ţipete, chiote, lucru mare, de am. sărit din“ somn |:
„Leonida (luând-o' cu binisorul). „Miţule, nu-i, nimica; “știi cum.
.

-1) E o schimbare şi o înţelegere rea a termenului juridie moratoriu.
7

-

2

îni

-

.

..
(Salve și chiote

i

foarte apropiate),

Bfimița.: Iute, soro, pune. mâna “1 (Amândoi trag “ccasaturilă din
paturi în mijlocul casei, golese dulapul, serinul, Și "fac douii legiituri.
mari; apoi
baricadează uşa cu paturile și cu mobilele). |
.

N

- Leonida (lucrând). Mergem la.gară. p'în * dosul Cişmegiului,
și plecăm până ?n ziuă cu trenul la Ploeşti... Acolo -nu mai
mi-e frică: sunt între „ai mel! republicani toţi săracii !
Saomot și mai aproape).
Ea
Ei îmiță (ingrozită, oprindu-se ătn lucru și ascultând).

Soro'!

”
Soro

„auzi dumneata ?. Zavragiii vin încoace!
-.
Leonida, (asemenea). Auz,. (tremură). ȘI cum sunt cu deochia,
“drept: acilea vin, să ne dărâme casa.
a
"

> Efimița, (indoindu-ă-se_dee genunchi și înnccându-se). Nu-mi

S07r0, că mor!.
Leonida.
-genunchi).
.

»:

Fă iute,
-

iute ! (Somotul
,

_ Bfimila. Soro,. mor-!-a
“Leonida,

Stinge

i și mai aproape ; Leonida

!

(Cucoana

suflă

„ Bfimița (Şoptind). Sunt la, ușă.

ile

SA

(ăsemenea). Atâţ mi-a
mai

tare

; sgomotul

s'a cam

dulap...
|
«
- Bfimița.: Să listăn calabalâcul

iute

în lampă;

sgomot și apoi
|
Lo

seomotnl -

câtevă bătăi

Si
fost!. „Xa te mișcă! (Biti

depieap)-

Să

ne

ascundem

în

și să stirim pe . fereastră...

„Leonida. Dar dacă or fi intrat în. curte ? (Bătăile dela ușă se.

îndesese cu nerăbdare

; sgomotul

se: depărtează

mereu),

[|

ă

Un glas de femeie. (afară). Dar asta, ? comădie.!

Bf îmifa (eu: uimire, plecându-se spre uşă s'ascult
e)- Ai?

Leonida

(oprind-o).

motul şi mai departe).

Glasul (afară),

Bfiiţa

St.!-nu

N

te mișcă ! Puma tari, în ușă ; sgo“

Ei! Doamne ! (trigăna), Coniţi | -

(uimită), E slujnica, Leonido, Satta. (Chiotele
și împuș„căturile Wabiă se mai and foarte depărt
ate),
„Leonida. SI

xate în ușă):

parcă

-

Sa
2

mai
7

depărtat zaera

! (aa, „despe„

Glasul (afară). Deschide. cocoană,
să fac. focul. (0 pauză
p . Leonida și Efimiţa ascultă: uimiţi
, neștiind ec să 'ercază). . Vai
de
mine!
nu-i bună asta! a păţit boierii ceva
! . pc
as
+

o.

-

.

IT

=

se: “repeti

cade ! n
-

intrat în uliţa, noastră. >

lampa

;- este sub ferestre:- Aniândoi sunt rizniţi,” o pauză,
' în. ușa afară).
”
-

Leonida

mai sptine,

Se

ZEI

uz

!|

Bg
—

pnița. B

Sata... (Vrea să meargii la ușă),

„ Leonâda, '(oprind-o). St ! nu deschide
Lfi imița

-Soro,

că "ncepe

gol la

odatii cu capul !-.

(ne 'mai putând -răbdă și smucindu-se).

dobitoaca

zavragii.

Leonida

să, ţipe şi-i

'Frebue să " deschiz,.

mai'rău;

ne

dă de

(Bătăi din toate puterile în uşă). -

(comprimându-şi

inima

și

Deschide 1".

cu

un

ton de

-

supremă

rezisnare).

i

7

Bfi îmița (mergând în vârful desetelor: Ta ușă, întreabă .eu gura jumătate).
„Cine e?
- Glasul (4ratară). Eu, coeoană, am venit să fag: focul.
Efi îmifa

(stă un minut Ia, îndoeali,

apoi 'se hotăriiște și, dând

N

baricada, deschide şi cu glasul-alterat).: Haide,
„Coana Efimiţa ține piept. Saftei
S
la usă).

intră.

+(mișeati, cu tonul „disterios).
(care a intrat, „cu un

Safta

“fie! Da

braţ

întuneric,

A

„SCENA V.

i=

-

Bfimița

în lătări

(n odaie

”

pe

“

a

aa

Ce-i

afară,

Safto 2!

de lemne).

Bine,

cocoună,

co

sti

până acuma n'am putut închide ochii : toată noaptea

a 'fost masă. mare la băeanuw din

„cheful.

Adineaori

a,” trecut paici

colţ; acă dWabiă s'a sparţ

vre-o

acasă pe două cărări ; eră și Nae

câţi-va,

Ipingescu,

se. duceau

ipistatul, “beat -

frânt ; chiuiă și “trăgea la pistoale... obiceiu mitociinese.
Leonida (nedomerit). “Ce! obiceiu ?

- Safta.. Ştii,

a. făcut

-

oamenii „chef, Caseari. a

fost

Lisata

secului.
Bf îmața

- (înschinându. -s0 - şi

prinzând

A fost lăsata, secule|.
Leonida

- vorba.

timbărbătat)..

“Ilmbă,

către Leonida

ori

umor).

.,
Fi

vezi ?

(Plin

de triumtăl

mea, . domnule! Omul: bunioară. de

dintrun nu- știu-ce

cu

cevă,

cum. e

nevricos;

teoriei),

Tot”

par egzamplu,
de

curiozitate,

„intră -la o..ideie; a intrat ai o ideie ; fandacsia e gata ; ci!

şi. dup aea, . din fandaesie cade

în „ipohonârie (Gittre cocoană).

Vizuși ? ti

7

Pfimița (eu chef). Ei! ! sorb ! parcă ziceai că nu e voie dela.”

poliţie
-.

să se. dea cu pistoale în oraș ?
.

Și

>

7

=

”

Leonida. Giga): Apoi

bine, -nu : Vezi

„fost chiar poliţia în persoană... :
Zi îmța Bi, 'bobocule, apoi. cum
mal
i mâne

rar

cinevă

|

(Aprinde

lampa.

dumneata

ie. ştii dumneata

“Amândoi

sunt

înctemenitiă” văzând” riisturnarea odăiii). (Cortina).

N

că. aici a

foarte veseli,

toate,
Safta

Tă-

-

.
1

-

2

UP Xa

_Mam dus la Sf. Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu, o veche prictină, ca s'o. felicit pentru onomastica uni- cului său îiu, Ionel Popescu, un copilaș foarte drăguţ de
„vreo opt anişori. Nam voit să'merg cu mâna goală, şi i-am
„dus

băieţelului: o

stică. -Atenţiunea,

minge

foarte

mare de cauciuc și foarte ela-

mea, a făcut mare

plăcere

amicei mele

și

"mâi ales copilului, pe care l-am găsit îmbrăcat ca maior de
„roșiori în: amiformă de mare. ţinută.“ După formalităţile de
rigoare, am începutsă convorbim despre vreme, despre sorții
agriculturii, —d. Popescu tatăl” este mare „agricultor, —— despre
„criză, gel. Am observat doamnei Popescu că; în anul acesta
nu se prea, vede la plimbare, la teatuu,; la petreceri... Doamn:
"mi-a răspuns că! dela, o vreme i se urăște - chiar”. unei femei

cu petrecerile, mai-ales când are copii...
.
— Să-ţi spun drept, cât eră Ionel mititel, mai. „merge;
acă, decând

sa făcut băiat mare,

trebue să mă

ocup.eu

de

“el; trebue să-i fac educaţia. Și nu știți: d-v.- bărbaţii cât timp
: îi ia unei femei educaţia unui copil, mai
“nu. vrea ' să-l“ lase fără educaţie !
e

ales când mama
|
!

Pe când doamna Popescu îmi expunee păiverilă ei săiniitoase

în privinţa educaţiei copiilor, : auzim dintro odaie de alături
„0 voce: răgușită de femeie bătrână:
3 „—— Uite, eoniţă, Ionel- nu Sastâipără |.

N Ionel! strigă madam

Popeseii;. Ionel! vin. a, mama!

Apoi, către mine încet: - -*
_— Nu ştii ce: ștrengar se face... şi

Dar "vocea de” dincolo adaogă :
7

destept.

*

i

SS

-

ÎN

a)

Ip

ra

PP

.

2

|”

.

2 Cosiţii! uită Tonel!
„ Astâmipări-te, că te azi!

să-mi, ăstoarne. aşina! lua
|

vrea

=— Ionel! strigă iar madam Popescu ; Toal! ! vin la mama! |
„= Sări, coniţă! varsă spirtul ! saprinde! e
E
„=
Ionel! strigă iar mama, şi. se scoală repede să meargă.
"după el. Dar pe când. vrea “să iasă pe ușă, apare: micul maior
de roșiori cu sabia scoasă și-i. oprește trecerei, luând o poză _--..

foarte marţială, Maha

ia pe “maiorul în braţe și-l” sărută...

„—.Nu ţi-am spus. să nu te mai apropii de. maşină când
- face cateă, că dacă te-aprinzi, moare mama ! Vrei să moară:
mama!
-Su
e
DN.

NE

L

— - Dar, întrerup eu, pentru cine e aţi poruncit
|

dara Popescu ? -

Ş

A

N

cafeă, ma.
De:

— Pentru dumneata.
i
i
— Da'dece 'vă mai supăraţi? DEI

—
N

1

Dace supărare !* Ra

Oe
.

:

“Madam Popescu mai: sărută odată” dulce pe maiorașul, ÎN
S0uipă, să nu-l. deoache, și-l lasă jos. EL a pus sabia în teacă - =
“salută militărește' și merge întrun colţ al salonului: unde, pe.
“două mese, pe canapeă, pe foteluri și pe jos; stau grămădite .
„fel de fel de jucării. Dintre toate, maiorul alege o trâmbiţă şi o tobă.- Atârnă toba de gât, sue pe-un “superb cal 'vânăt
votat, pune

trâmbiţa:

la gură “și, legănându-se- călare, - începe

să bati toba cu o mână

Di pescu

și să 'sufle în teâmbiţii Madam Po-

îmi spune cevă; eu-nu: aud” nimica, îi răspund” totuși :-

„că nu cred să mai ție. mult gerul așă, de aspru; ea nu 1 aude
nimica.
o Ionel! Ionel !i Tonel !MI “Du te “dincolo, mamă; spargi
„urechile dumnealui! Nu e frumos, când sunt musafiri -a
lar eu, profitând, de- un “moment “când
*
bâmbiţa “şi
$ toba i
„tac, adaog:
Sa
a
— Și pe urmă, d- ta oști. roșior, în cav:
avulerie, |
m
'—. Maior, strigă mândrul militar. Sa
— Tocmai! 'zie - eu. La. cavalerie nu. e tobă; și maio“rul” nu cântă cu trâmbiţa; cu trâmbiţa, “cântă numai gradele

inferioare; maiorul comandă i merge

în: fruptea "soldaţilor i

” cu sabia, scoasă.
i. Explicaţia men. prinde bine. Maiorul” descalică, scoate de.

a

“

după gât toba, pe care o, trântește - cât. colo; ' asemenea
trâmbiţa. Apoi începe! să, comande :

„=

Inainte!

marş!

i

ii

pi

și

i

Şi cu sâbia scoasă, începe să atace strașnie tot ce întâlnește în cale. In momentul: acesta,. jupâneasa cea răgușită
intră cu tava aducând dulceși
aţă”
cafele. Cum o; vede, maio- xul-se- opreşteo clipă; ca şi cum .ar 'vrea “să, -se reculeagă
“fiind surprins de inamic. Clipa. însă de reculegere trece cao
„“elipă, şi: maiorul dând un răcnet suprem de asalt, se repede
/. asupra inamicului. Inamicul
dă un țipăt de desperare.
„— “Ține-l,

coniţă,

că

mă

dă jos -cu

tava!"

|

" Madam Popescu 'se: repede să taie drumul maiorului, care
în: furia atacului, nu mai vede nimic înaintea lui. Jupâneasa
este salvată ; dar madam. Popescu, daoarece a. avuţ impru-.

denţa

?

=

i

să iasă din

Popescu.

—
...

Ps

în războiu,

pri-

2

-

LA
ŞI... dumnealui... mi -se pare că-i cam , place.
+ Și -zicând <dumnealui», mama mi:arată râzând - pe domnul
'
.
.”

ICR
4
Ă
I3
,
”
maior. *
SI
AI
zie eu, şi dumnealui? *
|
"— Da, da, dum
nealui
să-l vezi.
! ce. caraghios -e cu ţigara
pi

„—A!
este

_—

.

şi -să intervie

Vai de mine! lu noi se fumează... Birbatu-meu fumează.
A
.
e
ue.

în gură,

N

neutralitate

mește în Gbraz, dedesubtul ochiu:lui
drept 6 “puternică lovi-"
“tură de spadă. - :
Ta
„__— Vezi? vezi, dacă faci nebunii? eră să-ini scoţi ochiul...
Ți-ar fi plăcut să mă PY :omori? Sărută-mă, să-mi treacși.
ă,să
s
te iert!
1
m .
i
A
Maiorul sare de -gâtul
mamei și o sărută... Mamei îi trece ;
„iar'eu, după ce am luat dulceaţa, mă pregătesc să sorb din „cafea...
Ia
N
Ai
7
= Nu.vă săpără fumul de tutun? întrebeu pe madam -

să

te prăpădești. de râs...

că un..om

Mare. =

asta nu e bine, “domnule: maior, zie

o otravă...

î

a

Ia

eu;

i

tutunul
a

—— Da, tu de ce tiagi? mă PNR
intrerupe N
maiorul, lucrând cu.
lingura, în- eHeseaua
de dulceaţă...
Se
— Ajunge, Ione
!, dest
lulă dulceaţă, mamă!' iar . te-apucă
>» Stomâcul..
,
.
,

.

-

_.

a
.
ȘI

x

S

-

.

-

.

PN

CAE

-:

i

e)

- Maiorul /aseultă dupăce” mai ia încă .YTe-0 trei-patru 1fn, guriţe; apoi iesă cu cheseaua în vestibul. .
a
"Unde te duci? întreabă moma..
O,
— Viu acă! răspunde Ionel.
A
După un moment,. se întoarce. cu: cheseaua. goală ; o pune

pe o masă, se apropie -de mine, îmi ia de pe mescioară, ta* bacherea. cu țigarete regale, scoate una, o: pune în gură, și
mă :salută milităreşte,: ca orice soldat care cere unui ţivil să-i.
împrumute foc. Eu nu. știu ce'trebue. să fac. Mama, râzând, îmi face cu ochiul și mă îndeamnă. să servesc „pe. domnul .
maioi. Intind ig găreta, mea, îmilitarul '0 aprinde pe a, lui și,
7 fumând, ca orice militar, 5€ plimbă foarte grav de. colo „pâpă
“colo. Bu nu-l pot admiră în destul, pe când mama îl scuipă,
-să.nu-l deoache, și îmi zice: “
7
Dă — Seuipă-l, să nu mi-l. deochi! ....".
Maiorul şi-a, fumat ţigareta' până la carton. Apoi se zepede

la mingea pe. care i-am adus-o eu și începe. -s'o trântească;
Mingea sare până la policandrul din tavanul salonului, unde
turburii grozav liniștea ciucurilor de cristal.

—

Ionel! astâmpiivă-te, mamă!

-

-?

Ai să spargi ceva... Vrei
+

si mă. superi? vrei să. moară mama? SD
ae
* Dar maiorul sa "ndârjit asupra ghiulelei săltătoare, care.
i-a scăpat. din mână: o trânteşte cu mult necaz de parchet.
“Eu. aduc spre: gură: ceașea, dar, vorba : francezului, entre la:
-- coupe et les liuris... mingea îi sboară din mână ceașca,
opărindu-mă cu cafeaua, care se -varsă pe. pantalonii mei
+ de
z
vizită, coloarea,. oului de rață
or
„—
Al văzut ce-ai făcut? Nu ţi- am spus să te-astâm-

"peri... Vezi? ai supărat pe domnul !.1... Aldată n

o si

mai

„aducă nici-0 jucărie!
„Apoi, întorcându-se către mine, cu multi bunătate:
— Nu e nimic! iese... Cafeaua nu: pătează ! iiese cu: „niţică
„apă caldă !
a
ae
Dar n'apucă să termine, şi odată o vid sclâmbându-se la.
“faţă ca de o adâncă. groază: Apoi dă un țipăt; și, ridicându-se

de'pe. scaun:

— Ionel! mamă! ce ai?
-.,
|
Da
Mă întore și. văz pe maiorul, alb ca varul, cu odhii per
„.

N

x

„4 |
7

Se

r

.

daţi și cu druggiilașa. lui Fitură stu îmbată.. Mama. se repede
spre el, dar, până să facă un “pas, maiorul cade lat.
Nail
de: „mine ! ţipă mama. E rău, copilului .. Aj utori i
moare, "copilul! .
|
„+ Ridie pe maiorul, îi descheiu repede” mondirul la gât și
- la piept.
.
a
Nu-i nimic! zic-eu!. Apă rece! -',.
1 stropesc bine, pe când mama pierdută își smulge părul.
+
— Vezi, domnule maior? îl întreb ! cu după - ce își “mai!
„vine în fire; vezi ?-Nu ţi-ani spus eu.că tutunul nu e. lucru:
bun.

Aldată să 'nu. mai fumezi !

Am

lăsat; „pe madam Popescu

linistit cu scumpul ei maior

afară din orice stare alarmântă,. și am ieșit. Mi-am pus! şo_şonii şi“ paltonul şi am. plecat. Când am ajuns acasă; am în” țeles dece maiorul ieșise un moment cu - cheseaua, în vestibul :
„Ca să-mi: toarne dleeaţă, în șosoni.
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„Niiscut în județul Tatora în 1858, Vlahuţă a studiat “la Bârlad și la Iași.
A "fost câtăva “vreme. advocat la Târgovişte, dar curând s'a stabilit în Bucureşti

ca profesor. Aci

a început a publică, poezii

prin

reviste

şi. curând s'a făcut

emancipat; încet, încet de model. Această

.

cunoscut. A colaborat la «Convorbiri literare». și cu deosebire. la «Revista Nouă». ”
ru
a lui Hașdeu. .
”
A întemeiat și condus revista «Viaţa» cu-dr. Urechiă şi mai „târziu <Semă- |
niitorul> cu G. Coșbuc (1902). In timpul . |
N
MN
din urmă, a stat în genere retras din
=
ea
luptele literare, ocupat cu funcțiunea sa .
“din administraţia Casei . şcoalelor . și cu
,
“scrierile sale. asupra istorici” şi geograi fici țării. :
,
- Primul său volum de Poexiz a apărut în 1887. (Ed. 2-a Socec 1892; Ed. 3-a
„Steinberg 1894). Incepându-și activitatea
literară ea elev al lui Eminescu, pentru
.
care a păstrat totdeauna un cult, cl s'a:
„emanciparea explicat-o şi teoretie într'o

conferință

ținută la Atencul din

Bucu-

„ xeşti în 1892 asupra curentului. emines„__cian în literatura noastră şi apoi ă în_făţisat-o- într'o formă plastică în poozia
"<Unde ne sunt visătorii
2>, din care se"

vede că el consideră ca o datorie pentru
|

poeţii tineri de a căuti drumuri nouă
şi a părăsi pe, cele bătute, Poeziile sale
Alexandru Va
nu prezintă concepțiuni, măreţe ca ale lui
SR
- Eminescu, dar prin analize amiinunţite caută să pătraniz tainele

menese. *.!
- “A publicat un al doilea: volum
un roman, Dan
îns

|
de “poezii, iibire

S

sufictului o--

'
PI
(1896), și a dat la lumină

(1894), şi apoi o stimă de nuvele și cronici,
:

,

.

*
.

.

E
a

546
“Prima colceţie de mzuzele . a apărut în Buc.
toți No. 316,

319. Alte

1856; eproduse

nuvele: Jeoane, şterse,

Buc.

1893;

în Bibl. pentru

In râltoare,. 1596, ed..

"2-a 1901; Chpe de liniște, Buc. 1899. Cronici și articole critice: Din goana.
zieței, 1892; idem Bibl. p. toţi No. 51, 57, 59; Un an de luptă, 1895.

/

-.

"Ediţii complete “al6 poeziilor: Socec, 1899 ; Socec, 1904; Minerva, 1909.
Iată cum caracterizează: d. Naum, întrun paport academic, ecle dintâi lucrări
ale lui Vlahuţă.
«La publicarea -celor dintâi poezii ale d-lui Viabuţii critica nepărtinitoare
Și.
sinceră i-a însemnat uu loe distins în rândul versuitorilor cari s'au ivit
dela
-Emineseu încoace, iar detractotiissăi au mers până a face din cl un imitator
direct al poetului Epigonilor. .
LS «Elementul dramatic domnește în toate nuvelele “sale. Stilul
este limpede și
curat, cetirea se face uşor; delicate analize siifleteşti ţes adese dramele
sale»,
A

-

In

a doua

parte a activităţii

- frumuseţile ţării- în Jomânia

sale

a produs

pitorească

puţine

(1901)

poezii, dar

și “faptele

acum

a. descris;

mai însemnate din

“istoria patrici în Din trecutul nostru (1908). . “Apoi a consacrat
un . mare studiu
- pietorului Grigorescu (1910), pe care l-a iubit şi la admirat
ca pe'artistul desăvârşit al naturii și țării române, In ultimii ani a mai.publ
icat două volume:
Ia gura sobei, 1911 (polemici și critici) ; Dreptate, 1914
(nuvele),

Deşi legat

de curentul

«Convorbirilor

literare»

prin

influcuţa

ce exercită.

asupră- i Eminescu, Vlahuţă se depărtii cu. vremea cu totul
de, această revistă |
“si mai târziu se alipi curentului celui nou care se desemnea
ză cu Delavrancea.
- si in loe astfel, împieună cu: acesta și cu Cosbue, între întemeietorii unei scoale
literare care are ca punct central dragostea - de . (ară și
în „special de. viața
“ţărănească. *
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V slaș, ce-aleargă, împins, în zare
De oarba sete a fericirii,
|

„Pe

câmp

de: :ape fără cărare,

„Omul. e „pururi, „pr l'amăgirii ;

.

s A

Căei scris e dorul să şi-l agaţe

«

“ Numai. de umbre și de năluce, IN

"Cen
1,

a lui veșnic întinse braţe. |

“Zadarnic cearcă să. le apuce,
,

.

fi

-

o

.

|

Și când. vieaţa abia :iso- rază,

e

Atât de slabăși trecătoare,
“Când ştie bine că 'naintează, In spre-a peirei de “veci vâltoare,
—
„De
7

ce. sâslește şiș se ripede,

!

,

."Cu-aiâta pripă și nerăbdare,
Dup'o nălucă de foc, ce-o vede
“ Fugind

7

în noapte-i, din zare ?n zare?

" Asta-i ascunsa

firii dorinţă,

|

Ce ?n spre repaus veșnie 0 'mpinige:.
'Ori-ce lumină î-0 suferință ;
N
Scăpare-i -hoaptea ?n care se stinge. =
..

+

„Tremurătoare, vieațu bate...
C'o frică oarbăși nenţeleasă, | La poarta păcii neturburate,
" Din care omul n'a vrut să iasă;
.

Căci chinul vieţii «cinee l-ar cere,

„Ce stea de sine-și sar mai aprinde,
Când ar şti bine că-i 0 durere,
Din întuneric .a se > desprinde!

E

— Unde. mă. duecţi, visuri deşarte?
-De „ce, luceafăr, “te-afunzi: în zare, .:
Mi laşi în: urmă-ţi. tot mai departe,

DR

ă Pe câmp de ape — fără cirare ?
Unde's acele Vinars. sfinte,
'Chinul amarnic să mi-l omoare?
Ala: înainte ! — dai înajiie Pe

Ii șoptese glasuri amăgitoare ;

7

-

ÎN

Și -omul trece pe "mtinsa, “nare Cu valuri răpezi şi ape-adânti,..

—
Călător, veșnie în nerăbdare,
Impins de vânturi, lovit de "stânci.
A

Târziu, când. simte că e> aproape N
“Clipa în care valul, sub. dânsul,
„Să se-desfucă. şi să-l îngroape, — :
„Se uitiPn urmă, Ș-l umple, plânsul ;
,

N Cei

tot trecutu-i pare-o comoară |

De

fericire, rămasă'n - drum.

/

* Pân:. “și durerea-i de- odinioari,
Plină de. farmec, 0 vedle-acum..

Și

ru se 'ndură să se despartă

„ De-atâtea, visuri, — veştede foi, .
Ci în. năzuinţa- -i oarbă, deșartăi, |

„Dă

.

să-și întoarcă barea

Napoli...

4

(Copa ce „umblă ss'adune stele.
De pe oglinda blândelor ape) |
"Dar cad “trudite braţele-i grele,
„ Cârmă ŞI: vâsle lăsând să-i scape;
e

“Gându-i
/

"Ochii
„A

adoarme în

nemișcare;

s'acopăr, stânși, sub pleoape, -—

nefiinţii” eternă mare,.

|

Valu-și desface ca să-l îngroape;

|
A

+

+
—

| Căci, jupţi: din valu-i, Sasvi âr. în soare
Nenumiraţii

stropi

de

“Și ?n al'ei haos reead, când moare!
"Clipa, de care, lacomi agaţă. :e
i

Y

vieață,

aa

2

ÎN PADURE
Face. parte din prima grupă de meri "publicată în volumul din 157.

Cum. mPadâniceşte

? n visuri Iăuntrul

.

a

tău” feeric, |. -

Și “cât îmi pari de sfă ntă!.. Tu mă uimești, pădure,
Când pe, sub bolți; tăcute și pline de intuneric,
Las, paşii să mă poarte și &gândul să mă fure...

v..
-

Cum

|
:

m adânceşte. "n visuri dtuntrul tău. feeric

7

Când mă adormi. de. time, in paceâ ambrcă tale,
Ce dulci vedenii, tainic sub ochi mi. se. strecoară...
„Se: "ritore. morții - din . groapă și vremile din cale a

Şi iar mă simt copilul..nebun de-odinioără
„ Când mă adormi de farmec, iîn pacea. urabrci tale: -. - Căci peste-a- mele” chinuri uitarea: se aşterne,
„Din. vremi renvie “lasmul şi-mi 'torn: palate iară Ș
Din aurul. luminii, ce printre crengi se cerne. sv.

-

See
-

Veniţi, crai din poveste, ne-om- prinde iar tovarăși,
Căci pesig: a mele chinuri. uitarea, se. aşterne !- se
,

.

-

pa

”

;

=>

„.. Departe de-ale lumii. dureri meîntrerapte,
a
Cătâ-vom Cosinzene, ascunse prin palate; DC
Me
“Iar zmeii, pe la poduri, de-or. sta cu. noi să lupte, e
I-om birui și "ri alte tărâmuri-.vom răshate,
:

ip

-

„Departe de-ale” unii dureri, peinirerupte.

„i

Na

Incet... din fund de vremuri, un “las “ubit” mă chiamă. AI
,

„Revino, cal năprasnic. și 'știutor- “de: gânduri !
__De dorul ce mă

arde aprinde-te Și ia-mă,

a

Da

Mai du-mă ?n sbor pe. unde miai, dus'și ?n alte rânduri... !
Incet...„ din fund de vzenduri un- glas iubit, mă chiamă,
-

--

'

a

-

- Copaci bătrâni — amicii copilăriei, mele a

„Lăsaţi. potop de frunze aicaa să mă mgroape

,

..

“ In farmece de visuri și n pulbere de stele,

„2

5

Să dorm 'sub straja .voastr ă, în veci de voi aproape, „Copaci. Dătră âni — amicii copilăriei. mele! ;

ae
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„Această

poazie s'a

,

NI

-

NE „- SUNT VISĂTORII
?
a
+

publicat ca anexă la conterința'

despre

«Curentul

-.
Eminescu,

Nu ştiu, e melancolia secolului. care moare,
Umbra care ne. îneacă la un “asfințit de soure .

“Sau decepția, durerea luptelor

de 'mai înainte,

Doliul ce se: exală. de pe-atâtea mari morminte, * - .

„Răspândindu-se

?n viaţă, ca. o tristă

inoştenire, .

Umple sufletele. noastre de 'ntunerie și mâhnire
“ȘI împrăștieîn lumeo mişterioasă jale,
Parcar șta să bată ora stingerii universale, . *

=

"Căci mă ?ntreb: ce sunt aceste vaiete nemângâiate,
"Ce-i acest popoi de spectri. cu priviri întunecate,—
“Chipuri. palide de tineri osteniţi pe nemuncite, .
“Triști: poeţi ce plâng și Gântă suferinți închipuite,
„. Inimi laşe, abătute, fiu” a: fi luptăt vro" dată,
"ȘI străin
de-o. simţire
e mai înaltă, mai -curată!
“Ce sunt braţele acestea, slabe:și. tremurătoare?
"Ce-s “aceşti copii de ceari— fructe iştovite ?n floare?
E

„

_

|

|

Și în bocetul atâtor suflcte deseurajate,”

.

N

|

NCând, bolnavi, suspină -bazzii pe-a lor lire diseo
rdate, - "ȘI când toţi, în cor funebru, înșiraţi la. pragul
muzii, -

„Își ard. mintea ca să spună cau pierdut orice! iluzii,

” Blestemând deșertul lumii Șal vieţii,
în neștire,—.
"Cân
își .seal
ddă toți “în lacrămi visul lor de nemurire,—
“Tu, artist, stăpânitorul unei limbi așă
divine, - -. “Ce-ai puteă'să ne descoperi ca'un făcător
de bine
-.
„“ Orizonturi: largi atâtea. frumuseți necu
noseute,
“Te mai simţi atras saluneci pe aceleași
căi.
-Si-ţi adormi şi tu talentul cu-al desgustului. bătute,
narcotie, .
"Caîn
propria ta zonă să te-arăţi străin,
exotic? .
"Cum," când ești așă de tânăr,
e 0 :glorie a spune
Cai

îmbătrânit” și “sila, de viață te răpu
ne, :
>:
"Că niinie pe lumea asta să te
miște nu mai poate,
„Că

te-ai. Sbuciumat zadarnic și tezai sătu
rat de toate?
4

A

:

Ştii tu încă ce-i “vieaţa? Ai. avut ta când pătrunde: |
Nu problemele ei vaste, încâlcite și profunde,
„a
Dar un tremurat de suflet, licărirea... de-o clipă,—

o bătaie de aripă,

N

a = Când-atâtea-ţi Sehimbiă. vremea

“In vertiginosul haos de priveliști, ce te. nsală
Sub

imensu

şi „eterna armonie
N

7

N

.

.

,

generală ?
.

.

a
i

-,

“Boti de-abia În prăgul” Tun, ici i aș i de: sprinten gândul..
Cât ar ști el'să prindă,. în vieaţă aruncându-l !
_Câte fromuseţi ascunse vi. S'arată numai vouă;
“Fericiţi poeţi: —- natura, lumea pururea e nouă!
„Pe sub ochii tăi- tablouri . linecă strălucitoare, -. - Glasuri şi -colori, și forme tu le. laşi-să se strecoăre,
_Leginând a tale gânduri adormite, ca pe-o apă,
Când “atâtea, “adevăruri nerostite. încă-ţi scapă!
- Ştiu. Am fost și eu ca tine amăgit să cred că 'n artă
Pot -să, trec la “nemurire: cu “revolta. mea: deşartă,.
Și cu lacrimi stoarse ?n silăi—nu mi-aș mai aduce-aminte—- :
Am bocit și eu... nimicuri, ce-mi” păreau atunci. ca sfinte !.....„Dar când m'am uitat în juru- mi șam văzut că e o boală. Şi că toţi începătorii, deabia. scăipaţi din şcoală,
Ofiliţi în floarea vârstei! de-un. desgust molipsitor, - Își zădărhicese puterea, focul tinereţii. lor, .

pi

Ca, să legene 'n-silabe, pe tiparele găsite,
-“Despertiri. de porunceală și dureri închipuite,
Când am înţeles c'aceasta, e o. modă care soarbe
Sera tinereţii noastre, am zis gândurilor oarbe „Ce-și rotiau peste monmninte sborul.lor de lilieci:
Să sabată, lăsând morţii în odihna lor de: veci
Şi din florile vieții . să, aleagă și sadune: i

7

-.
-.

In neperitorul fagur “adevăr. și 'nţelepciune! Su
„ Câte nu-s-de scris pe lume! Câte diame.mișcătoăre:

Nu se. pierd nepovestite în: năprasnica - “vâltoare”
„A torentelor vieţii! Câţi eroi, lipsiţi . de slavă,

= Nu
Și

Câţi

dispar în lupta, 'asta nesfârșit și grozavă!

sub vijeliă soartei, - câte inimi asuprite,

Ra

martiri, pe care. vremea și uitarea îîi. înghite!

. -

a

pi

-
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>?“ îŞi-când lumea, ăsta toaţă. e o” veșnică, mișcare,
„1

«=

“Unde cea mai mică forță împlineşte o chemare,
"Şi când vezi pe-ai
7
tăi cum sufer, cum se sbuciună și luptă
„In campania aceasta mare și neîntreruptă, AR
Tu, departe de primejdii, razna ca un dezertor, .
î
Să arunci. celor: ce-așteaptdela,
ă' tine-un' ajutor .
-Jalea- și descurajarea cântecului tău amar
|
„ “ȘI să-ţi cheltuești puterea celui mai de seamă dar.
- "*Ca-să-i faci mai răi pe oameni și-mai sceptici și mai trişti?
Asta

vi-i chemarea

=:
„31

sfântă :de profeţi și de artișt?...
i

Unde ni-s entuziaştii, visătorii,: trubadurii,
Să ne cânte rostul: lumii și. splendorile naturii?
„2 “Unde ni-s semănătorii generoaselor cuvinte,
„Magii 'ocrotiţi 'de stele, mergătorii înainte,
„» Sub credințele sfirmate şi sub ptavilele șterse:
- “Ingropând -vechia, durere, cu-al loi: cântec să revers
e:
"3 - Peste inimile noastre mângâiere şi iubire,
—
|
"ȘI cuvântul” lor profetie, i nspirată

lor privire

Valurile de 'ntunerie despicându-leîn „două,
«Bplendidă "nainfea noastră să ne-arate-o lume nouă!

..
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|

Dai

O SĂALANĂ TORUL .....

-

+

1. Păşe-?n
şt
țarină
e sămănătorul .
„ȘIŞi ?n.
n brazda
brazda neagr
neagrăă,, umedumedăă de rouă,
uă,
"Aruncă ?ntrun” noroc vieaţa “nouă, =."

.

Pe care va legă-o' viitorul...

+

N

Sunând: grăunţele
pe bulgări- plouă:

„+ Speranţa, dragostea lui. sfântă, dorul
..
„De
-a

„Le

"mbelșugi, „cu 'munea

-,

lui: ogorul,

samănă. cu imâinile-amândouă | a
,

/

- DN

-

,

-

x

.

-

A

-

EN

/

Trudeşte, ficătorule de- Vine, - aa
„Veni-vor, roiuri, alţii după tine,
7.
Și vor

culege. *odul —

bogăţie.

pr
,

Tu fii soldatul ertici mâri,
n
depline:
Ca dintrun bob să; odrăslească- miea,. |
Cu. sângele tău cald' stropește glica! -...

i

N

„CUVÂNTUL.
-

“Can „basme-i” a. cuv ântului- pătere:

2

EL lumi aevea-ţi face! din păreri,”
“Și chip etein din. umbra - câre, piere,
„ȘI. iarăși

azi. din

ziua: cea, de “eri.

|
ca

EI poate morţii din mormânt; s i-l cheme;;

Sub

w aja lui” atotputernic, ești,

Străbaţi în ovice.loc; în orice vreme,
ȘI mii de feluri de vieţi tristi.

'Te- atinge doar, și tu — o. biată clipă.
- Ce tremură ?ntre două veşnicii —
Privești de sus a “lumilor TISIpă,.
- ȘI toata lor deşeităiciune- -0 știi.

|

Aprindeni inimi ură, 'său iubire, —De: „moarte, de vieaţă-i "dătător,

Și” neamuri poate "mpinge la peire,.
"Cum poate-aduce: mântuirea, lor:

-Yoi, căror vi, s'a „dat solia,, sfântă Da
De preoţi ai acestei mări “puteri,
Voi,

în al căror suflet, se: frământă :

| Intunecate valuri de dureri...

o

ob

=

N

_

-

“Și gânduri de-un întreg popor gândite —

„Na

duceţi niinunatul vostru dar

„+ Ofrandă mâinilor nelegiuite,

7

|

_

..:

Că, ea pe sfânta masă din altar.
A

+

"mpiărtășirii” taină, prea, curată,

- Aşă cuvântul să vi-l pregătiți — _
Ca mii de inimi la un fel.să bată,
„Și miilor.de veacuri Să vorbiți,
O.
,

,

.

-

N

pa
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Şcoalelor .voind” a răspândi:în publicul eromânese cunoştiu
ţa vieţii sia

-operelor marelui pictor Grigorescu, a decis
a publică reproduceri
„ale lui şi un studiu biografic.
Această operă a fost încredinţată
1910. Reproducem aici introducerea scrierii,
!
. A
„Ti

i

“

i

a

.

E

|

după cele mai însemnate luczări.
lui Vlahuţă. Eaa apărut în anul!
_
N
zu
Ă

o

Şi

|

„ Popoarele vorbese rar, E -un_ anume, grad de căldur
ă care.
- “lămurește cugetarea, lor şi-i “dă glas. Şi atunc
i vorbesc tare
— în auzul veacurilor.: Ele îşi au, pentru aceașta,
interpreţii :

:Şi împuterniciţii lor—crainicii gândului lor. Prin
ei, raarele
«suflet înfierbântat al mulţimii se deşvăleşte ca jarul
pămânțului

“prin: găra, vulcanilor. Aprins! și 'luminos

"odată spăimântiător,

.

=:

în, totdeauna— câte

a

"Neamul nostru, din firea lui” vorbeşte puţin.
Strămoșii „- “noștri — oameni de risboiu — erau tăcuţi. Apoși.
i,
fără asta,
„valurile grele prin. cari: am trecut, atâtea, veac
uri”
de griji,
»x «de. sbucium, de luptă. pe viaţăși pe: moarte,
nu ne-au îngă- |
-duit reculegerea, concentrarea, prisosului aceluia, de
puteri
“disponibile cari ard pareăde neriibdare
de.a se descărci,de
:a-se
turnă

în „formele -trainice ale artei,

-

Mai ales pictură 'cere linişte Și siguranţă, îndestul Si
are.
materială, zidiri spaţioase - cu. ferestre largi—o
viaţă înfloritoare
şi liberă, primitoare de acea înaltă aristocraţie
- sufletească,
pe care arta ar putea-o numi aerul. ei... Noi
n'am âvut nimic
din toat

e acestea. Câte vijelii au trecut
peste viaţa, și peste
"Așezările noastre, ar fi risipit
fără de urmă, cum au și risipit
.

-

DI

-

-

-

atâtea, orice înfiripare,de artă plastică ce-am fi pututși nof.

- porni.

În multe” din: bisericile cari. ne-au: măi

_Yremuri,- se: vid 'şi aştăzi resturi

|

rămas

de pe.

de' icoane arse, ziduri. sparte-

-

"de
ghiulele, sfinţi cu -ochii scoși de ulițele “Pureilor.' Căci!
„mai ales împotriva - acestor: vrășmași ai tuturor, creştinilor am

„luptat noi aici, 'neajutaţi : de nimeatâta
ni,
amar

.

de vreme. i

2. Câmp. de răsboiu ne-a fost ţara dela-Mircea până la Mihaiu „7.
Viteazul, Pictorii noștri, artişt
- noștri,
ii
toţi” aleşii neamului.
=? nostru, au pierit în bătăliile cu 'Tureii. Deschideţi istoria, Şi
vedeţi ce erâ. aici la gurile Dunării, în veacul de ur ai
“artei creștine!
Pa
a
Din aceeaș rasă de oameni mari au fost; de sigur şi Ştefan |
„al Moldovei, ca și Leonardo da Vinci al Italiei. Și în aceeaşi.
vreme au strălucit, fiecare aducându-și pârtea lui, de bine..,,

pe lume.

.

DE

|

„Inaintea lui Dumnez
în eu,
adâncimile tainice ale destinelor

3

+ -

omenești, cine știe dacă 'nu- e o legătură: între „paloșul .dela,. =

“de

Pe

-

-.

Răsboeni și penelul dela Florenţa!

„=

Sufletul artist al: poporulu
s'a -destăinui
i. t adesea, în $6aptă.
griie şi” de: dor pe -minunafele cusături - și alesături ale-

jărăncilor noastre, în măestcuria
care își ciopliau. voinieii
-ghioaga de luptă, plugul de arat și fiuerul de doinit, în felul
„Cum ştiau toţi la țară” să-și: împodobească - portul, . casa şi.

„viaţa lor. Ai „zice :că, pe - fiecare “lucruşor.mijeşte geana de-. ..

a

lumină

-

a unui răsărit care

întârzie.:

“In ce fior am” trăit noi, e de

i

e

mirare. că mai

avem

-

e

și.ce: |

avem. -Mă gândesc la „cât. sânge. Sa'virsat pe bucăţi
. ca
asta.
de pământ, și pentru prima oară. bag de scumă că în limba.”
„„ noainstrumen
str
ă de ţesut- se: chiamă «răsboiu». au
tul
"Cântece

însă, cântece de vitejieși de dor,

avem

cum. nici.

un alt ncăm de pe- pimântnă crâd să mai fi avut vrodată..

JL, aproape

singura

artă ce

7

ne-a. “răm
- întreagă
as din zilele.

=

acelea... Binecuvântată mântuitoare doină, numai sufletul nostru . .

„te

înțelegel-.

Sunt

-

o

insule
cari “răsar

m

deodată

din

DE

valuri,

în

urma

unei

uriașe .sguduiri, telurice. Așă, am -ieşit-noi în vază după-marile-

„>. sguduiri
„Și

politice dela, începutul veacului -al nouăsprezecelea.

ca într'6 tabără, când sună goarna.deşteptării,—un freamăt.. -- îi

„și un zor de pregătire a fost viața noastră. dela un" capăt.
7
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„ilă altul al țării. Din această: proaspătă 'înviorare de. puteri,
„aproape sălbatice în izbucnirea lor, din acest clocot de viaţă
ie

frenetică,

„<"

au

răsărit- eroii

mântuirii noastre—oamerii de aceia

“aniei,' aproape divini, a căror apariţie în mijlocul” unui popor

“înalţă stâlpi
'cu drept

de lumină în istoria

cuv! înt se zice că

universală, și despre, cari

nau înaintași, nici

urmași.

Un

sa N

“ astfel de om- a fost pictorul Grigorescu.

i
şi

“Inainte de venirea lui—în afară, de acea: veche, amestecati
visipită pictură bisericească, la care „nu se prea -uitau cei
„cari mergeau -să- se închine, . pe care foarte puțini şştiau so
preţuească ȘI din cari nimeni nu. învăţă, ce eră de învăţat —

-

mici o Gărare; nici un semn luminos
„artisti care 'ar fi yrut să afle încotro

nu 'se arătă sufletului
e adevărul. . Atingerea

„cu apusul așterneă doar o poleeală, o. îngânăre de artă și de
„cultură la, -suprafaţa,' vieţii. noastre. Și noi aveam nevoie de.
„um glas care din- adâncul acestei vieţi să se ridice și despre
“ această; viaţă, să -ne. vorbească. Un asemenea glas” am avut

„

în Grigorescu: Cum. a
. „ „eolorilor, despre ţară: şi
„decât îndeplinirea unei
-„cărat, un sol neadormit

vorbit el, în limba
despre neamul lui, a
chemări de artist. Un
al gcniului nostru, în

formelor ȘI” a
fost mai mult
apărător înflăfaţa lumii care

nu
ne „cunoşteă ȘI în faţa, veeacurilor viitoare,! iată: ce a fost
„omul acesta, pentru noi.. Ce-a ” fost _pentru "cealaltă lume, ce

-- a „noutăţi.
|
a spus, el artei universale şi cum
cât le-a: spus în chip deosebit de ceilalți
“lămuri: deplin de către cei câri, uitându-se
“zile timpului nostru, vor putea îmbrăţişă ă

le-a spus, și întru
— aceasta -se: va
îndărăt, la luerucu. 0 privire mai

senină, în orice caz mai pregătită, vederea; largă

„deschide ochiului o anume. depărtare,

RR

pe- care 0

BARBU DELATRAROBA + ai

]

.
Barbu Ştefănescu (Delavrancea)
s'a născut în 1858. A înviițat la liceul
BE. Sava, apoi a făcut studii literare:și istorice la. Paris. A învățat și dreptul,
. Şi-a început cariera de publicist, prin ziaristică. De tânăr. s'a făcut cunoscut
"prin nuvelele” sale, scrise într'o limbă ce se siliă a o reproduce cât mai de
aproape graiul poporului și în “special grâiul din mahalalele Bucureştilor av ând
şi subicete luate din acelaş mediu. Foarte
.
„.
“criticat “lu început, el s'a impus încet -

încet şi a devenit un nuvelist de, frunte.

: Răpit de ocupaţiunile politice, căci
“a fost deputat și primar al Capitalei, şi .|

că

“de advocatură, cl a părăsit pentru câtva
timp literatura. In anii din” urmă s'a
întors însă la ca și s'a manifestat printrun.gen

nou

de. activitate,

prin piese

|,

-

de teatru şi în special prin drame iis-“ toriee.
E
In 1910 a îost ministru de: lucrări:
publice. Lo
i
o

-

:

a

i
E)

.

, “Principalele sale lucrări sunt: Sullă„nică, colecţie de. nuvele (1885); Trubadurul, idem (1887); Paraziţii, idem. (1893); i

Intre vis şi ziață (1893); Hagi Tudose
41903); apoi Apus de soare (1909); Vz- forul (1910) şi Luceafărul (1910) drame. :: 7
7
a
i
"Tati cum a fost apreciată activitatea * - -., .
Barbu Delavrancea.
sa de către: unul din membrii Academiei, pu
a
Sa
câna în 1908 a fost ales membru corespondent.
ÎN
„
<Un şir de nuvele! interesante l-au. făcut ctinoseui publicului nostru și au >
“atras asupra sa luarea aminte a iubitorilor. 'șii eunoscăitorilor dă literatură. Nuve-

4

-

7

.

:

Bi

lele săle se deosebese

DR

prin

bogata

Dia

Bă

7

imaginaţie a autorului,

dar și prin

frimoasa limbă, română și puritatea “stilului în -care au fost
scrise, Dela început

>

chiar sautorul acestor scrieri s'a,
"loc “pe care nu l-a mai părăsit.

Ri
a

Ama

nu numai

așezat
p.

“«Dar pe lângă talentul “Său

în

rândul

de “scriitor,: ceeace

intâiu al prozatorilor noştri,
si

distinge pe d. -Delavriineea

este clocuenţa sa. Cine i-a ascultat "discursurile relative
la literatura populară
".““siîn special la frumoasa poezie a- poporul
ui român, a fost fermecat de analiza
„fină, a€ piitrunderea spiritului și sufletului popular
, de frumuseţea formei, de
bogăţia comparaţiilor și figurilor in care își exprimă
admiraţia sa pentru proa
- ducerea poporului nostruz.
o
E
po
”
e
.

1

în

D. Maiorescu: merge mai departe. și-l numeşte : «cel mai “străluc
it orator al

României contemporane».

*

-. Nu putem şti. dacă discursurile

7

lui

e

Delavrancea:
vor aveâ putereasă treacă *

,

peste marginile vremii sale și să impresioneze si pe cei
ce nu vor fi avut prilejul
să-l asculte. Este sigur însă că nuvelele și piesele
sale de teatru' vor însemnă o

epocă nouii în literatura română.
Nuvelele

„precis,

sale. viidese

dar. destul“ de

a

o imaginație

clar şi o limbă

e

puternică,
un

stil de şi nu

înadins luate din vorbirea populară spre a se potrivi
"persoan
.dinele
cele mai multe povestiri,
a
Mai mare

artist în stil'sa arătat el în

cu

mediul în care trăcse
a,

teatru
Aci — .
dacă

acţiunea propriu zisă şi conflictul “dramatic prezint
ă

7

totdeauna

uimitor de bogată în cuvinte și construcţii

întrunele

oarecari

piese

lipsuri. și nein-.

“demânări — limba românească dobândeşte un farmece
deosebit, arhaismele sunt
ascultate cu "multă plăcereși unele caractere
şi momente au aşă de mare putere
a deşteptă simțimintele patriotice în "cât -vor:
fi totdeauna
din acest punet de

"7

- vedere, niște podoabe ale literaturii române.

”

7

[a

a

_

„

pf

MAG Leunosa-

N

1

:

PI

.

S'a publicat întâiaoară în «Revista
-

mai isbutite lucrări ale autorului

Cap. III şi partea dela sfârşit,

Nouă»

în care

+:

Pa

(1888). E povestea

atinge

uneori

”

e

A
-

“Fum

pe

coșul

Hagiului : nu

ridice. nămeţii - până,

culmi

-

caz

vieţii unui

tragice.

:
-

pot

i

RE

4

apele

„Treaba lor. Hagiul-:nu vrea să. ştie daca

„gerul

sgârcit, „una din cele

Acl se reproduce o parte din

s'a pomenit.

la strașini;

În

.
.

Poate. viscolul să

să îngheţe tun,

crapă

pietrile de

Bobotezei; riici “dacă “în. Julie turbează câinii de
călduri.

" Zarna, tremută, “vara gâfâe,

"În toată viaţa 'lui, de câte ori nepoată-sa care
trăi, -aciolată”
:. Pe lângă dânsul, îi pomeniă ca, la Crăciun, .sătaie și ei un
„Borg,

ca tot creștinul, bătrânul răspundea:
| Pi
+,

„N

_

i

A

i

/

Ă

face rău, nepoatii, Pauz cum: * guiţă.

" Caşă, sunt eu, milos.
”
AD
„—Cumpără-l, nene, tăiat” gata. a

Imi face rău,
,
a
e
+

_

„. Dacă așă îl aduteă de cuvânt Leana, înghițind în sec cu.
"gândul. la şoriciu, bătrânul răspundea liniștit:
e
Si
-—Un por... carne multă! se strică, căci numai două.
guri

suntem.

aa

-

:

- Veniă “Paştele. - N
—Să înroșim și noi ouă, îi zicea i Leana.

„—Ce 'prostie!. Ouă roșii? Nu. e mai bine să le mânciim
proaspete?, Ouă roşii, ouă ţinute,
p
„—Să roșim puţinele,
—Dacă roșim' puţine, ardem tocul de -geaba, cumpărăm
Vasurda,: băcanul. Cheltueală, zadarnică... „Vremuri grele...
Si

—Dar. .... o ciosvârtă de nel..
Me
—Miel? Ce fel de miel? Cum miel? Paștăle prea o în
„vară; „mielul miroase a. oaie.
—Ce pustia de varii, nene - Tudose, nu vezi că plouă și
„ Tulgueşte?

—Ei,

:

S

fulguește, tulgueşte.. “tu nu vezi.că nu ţine ? “Unde

- ţine?. Cum cade, se topește. Eu mor de căldură. U!. Vf!

__——Și eu mor. de frig.
»
_—Mori de frig. eibi! As
, nemulţumitoare! | E

“
te-am , pomenit: “lacom şi
N
-

Leana, tace și înghite în sec: e săracă şi nare pe nimeni.

" Tace,

căci

bătrânul,

când -se mânie,

strigă, trânteşte

uşile,

ocolește cele două odăi, apoi se aruncă; în „patul de scânduri
si se. vaetă până la miezul. nopții ticându-se că-și- uită să-i.
„dea și de pâine.
5
„-

Până

o

la optzeci de ani nu i sa: “întâmplat nimic Hagiului;

pr

- nula durut un dinte măcar; i-au căzut. toți de bitrâneţe,
pierzându-i pe unii în coajă, : pe alţii în miez de: “pâine.
Poemai anul acesta căză o iarnă grea. “Trosniau pomii în

grădină;
mari

pe geamurile

Hagiului

înflorise

ghiața

cu

frunze

și groase. De geabâ se încercă, nepoată-sa, să facă ochiuri

în- geam.

Rotunjiă biata

fată gura, suflă din toată: inima:

„se erniă, câte un rotocol, dar se: prindeă la loc.
—Suflă. mai

cu inimă,

întrun colţ al patului.

- :

Leano, îi strig ă Hangiul, cocoloșit

|

'

|

Na

..

—Suflu, nene: Hagiule,. suflu;
“înghețat

dar -mă taie: frigul, ȘI mi-a

răsuflarea, îi “răspundea nepoată-sa,

care tremură co

cergă în spinare; ar. „trebui. să-mi dai de: lemne, că înlemnii
i până

N

mâine,

— Cum?

leihine: acum?

„căjit., Pașă

pe . „frigul ata?

zise Hagiul: ne-

fig, o cioaclă” de lemne. costă un aber,

ulben!

S

,

„Leana, plecă bombiinind

un”

Ma

2

în ddâia Walături; Hagiul rămase

singur. “Trist, întuneric și fig. V. ântul izhbeşte în
î coșul casei,
„se vepede rece ca ghiața pe gura sobei şi nu: găsește în vatra

moartă, nici scânteie de aprins, nici pic” de cenușe: de risipit
» Hagiul tremură și -morfolește un” codru de pâine. în gingii
Nişte fiori reci îi trec prin şira spinării; -picioărele 'nu și le
=

“iai simte “din tălpi până la genunchi.
și de neimișcare,: Când
că a

dat d'un. ciubug

I-au amorţit de ie

își atinge mâinile de nas,
de

ghiaţă. *

:

i se pare

.

"“Ziipada se- aşterne și se ridică. până la geaniuri. În toată
"mahalaua
"Hagiul

nu 'se aude nici: on, nici câine. .
a adormit mâhnit- că, dacă iarna va ţine tot aşi,

„no mai: duce fără lemne Și „ce scumpe trebue să fie, lemnele!
aşă e:.0 să iasă. din iarnă sărac lipit... A adormit; se mișci;

se învârteşte, “Toată noaptea . Visează că se. prigorește la un

foe mure. -

A” doua, zi nopoatii-sa, l-a: găsit pe, jumătate îngheţat, Firi

vs

i-ar fi fost ruşine

și, când
ca

să-l

« Leano,

toc, că. mor», i-a întins

l-a întins,

a închis ochii, pară

vază

acel

ochiu de aur

cu câti

ușurință l-aruncăi în' mâinile: “neiniloase ale - lumii. Umpli
=
odaia cun oitat dureros și adârc....
„Focul. pâlpăe îîn vatră ; mormanul. “de jorateo - dogorește şi
“arancăi. un poleiu cald-și rumen, asupra peretelui din aţi.
Tavanul

trosneşte - desmorţit și zidurile: asudcază,

Leana, CU

picioarele. goale“pâni la genunchi, se părpălește la gura s0
bei. Bătrânul sa ieșit din'pătură și-i e “cald, și-l ia cu fiori;
picioarele

tremură. sub

-el:; e hnit

"ca niciodată în viața lui.
—

; îi cere “inima” o ciorbi
',

„Pa

Ce pui - atâtea, lemne? zise. bătrânul, Prea multe ema,

Leano, auzi?

Și tot mi-6. frig,

Prea multe. lemne! Mi-e

Del a

să poată. zice. altceva decât:

un bănuţ de aur

"561
foame; mi-e greu. O să dai foc casei! Ah !
satură. Picioarele nu mă mai ţin!
Ăi fi bolnav, respunse . Leana.
Lângi spiţerie e un doftor...
|

—

pâinea nu mă

Sa
Să chem pe

cinevi.

Să nu calce nimeni în casa mea! strigă Fagiul: Cate

scrie doftorul pe hârtie, nu plăitești cu viaţa toată.. Sunt sănătos,

mă

simt

voinic! Sunt

mai

bine

ca, întotdeauna. -

Dar, voind să umble prin odaie, căză în: latul patului
zicând : «oh ! du! niciodată n'am fost mai bine !»
|
„După trei zile de friguri, Hagiul s'a, sculat din -pat, uscat
galben, cu ochii duși în: fundul capului, cu părul” lung
îi ciufalit, Leana îl întreabă încotișor, dacă. mar vrea cevă.
—. Aș vrei, răspunse Hagiul, aş vreă o ciorbă de giină,
grasă, cu niţică lămâe... dar Jimăea e scumpă, Leano :, câtevă
boabe de sare de. limâe, mai bine. Și vezi găina, să nu. fie
prea mare. Mică și grea.
Pe: seară, Leana a întins în "mijlocul patului -iun sterge.
In mijlocul ştergarului apus o strachină cu ciorbă. caldă,
„Aburii se ridică din strachină, împletindu-se. O. 'aripă : galbenă iese afară din strachină, cu steluțe de grăsime. Pe bu-:
zele strachinei stă o lingură de cositor. Alăturea; un clondir

cu două degete de vin în fund, astupat cu un dop de hârtie.
Hagiul privi mâncarea, cu. lăcomie, se: șterse
zise 'cu o, nespusă părem de rău: ... .

pe frunte și
|
ÎN

— Ce poftă de copil!
o
a
Parcă .se vedea topind, el, cu mâna lui, “bulgitri de

aur,

turnându-i în strachină şi -'sorbindu-i cu lingura.
Se apropie. de -pat. Incepe, a. mâncă.. Se oprește, ".plescăe,

își suge gropile din .obraji,.. se încruntă, și-acoperă ochii cu
sprâncenele şi se riăistește la, Leana, aruncând lingura :.
— Adu-mi una de lemn ; asta e coclită !:
|
Leana, râvnind la ciorhă. şi - înghițind în sec, iese afară

şi-i aduce unu de. lemn.
Hagiul începă iarăși a sorbi sgomotos ; iarăș se opt, Se
scutură și scuipă de mai

multe

ori, -

— la ciorba dai! Mam săturat. Simt pe gât 0 cocleală areră, sărată, un miros nesuferit ; „ia ciorba, fugi cu
ea, căci îmi sorb viaţa, lingură cu lingură !
Leana luă strachina și: ieși în tindă.
36

5602 ” - Hagiul își trânti capul p& perna de” paie. Trupul: lui eră
o flacără. Ce friguri! Sub el parcăse deschisese o mare

fără, fund, și se afundă, și se duceă adânc, adânc, tot mai
adâne, fără, a se: mai opri. Şi pe gâtul lui simţiă gustul au-

rului ! Acest nefericit părinte 'gustase
săi | Ciorba aceea îi mirosiă a aur!

Când, mai târziu, Leana
pe coasteşi i-a strigat:

ă intrât

din
|

carnea
|

în odaie,

copiilor

el sa, ridicat
|

— Să stingi focul și să dai cărbunii şi cenușa înapoi!
Să arunci ciorba şi să dai fulgii. și bucăţelele înapoi! Vreau
bânii pe jumătate, dacănu toţi!
A
"Și începă să plângă: cu hohote.
— Ucigaș ! nebun ! nelegiuit! nici odată nai să te mai

saturi |

Leana se uită
auzi miorlăind

la

el înmărmurită.

la: ușă cotoiul

,

Dar

tocmai atunci se

ei, tovaiăşulei. de foame

şi de

tremurat, singura ființă care o niângiie şi: pe care o mângâie,
-* Leana crăpă uşa; Hagiul îşi ridică capul speriat şi vâzând
„cotoiul. care! se strecuiă pe uși, se:răsti: i
Di

Sări tai coada!" Să-i

stânjen.. până să intre,

tai coada !“Are o coadă dun

se

răcește

pentru el! Unde & toporul ? Am

odaia!

Să

cheltuese și

să i-o tău eu!

- Și se ridică în picioare ; dar picioarele-i tremurară, i se
îndoiră, trosniră din încheieturi. Hagiul se curină de mijloc;
"deschise ochii mari 'şi roșii ; căscă gura, ca: și cum ar fi.

voit. să soarbii toată casa, şi căză pe spate,
„Leana speriată, fugi

afară

închinându-să...

Ta pândește pe la ușă ; tremură

şi inimă

|

i

Sa înoptat....

i se bate. Ar vrea '

să intre şi spaima că 'e mort 'ori nebun,o îngheaţă. Afară
„Vântul flueră în streașina casei; zăpada le-a, troenit ușa
pafară. In tindă e frig şi întuperic. Da
Cam'.pe

la miezul

nopţii i se pără

că, în' odaia Hagiului,

se târăște cinevă dabușile. Ascultă şi auzi desluşit-un sunet
de - bani.
|
|
Ea
_—

EI este, n'a murit, sopti Leâna ; banii îi: prelungesc

viața. Săracul, nenea Hagiu!

Liniștită puţin, dibui pe întuneric clanţa; dela'
odaia,
deschise
uşa binișor şi se duse să se culce, tânguind: încetei,

pe nen'su Hagiu :

Su
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— Săracw, ce bogat este !
A doua zi de dimineaţă, Leana intrând în odaia Hagiului,
l-a găsit numai în cămașă, . în . căniaşa, sa petec de petec,
_trântit cu faţa în jos, pe, aur, îngropat în galbeni, cu fruntea
pun purcoiu de lie mari, cu 6chii închişi.

Cum
Dar,
sunară
capul;
asupra
în vânt
mort :

l-a văzut, a început să plângă.

*

ca prin minune, trupul Hagiului se cutremură ; banii
dValungul, dela picioare până la frunte. Săltă puţin
deschise ochii ştinși și-i îndreptă, ca nişte sticle reci,
Leanei ; bolborosi câtevă cuvinte nedeslușite ; mușcă
cu gingiile albe și izbuă.. să slomnească cun glas

— Nu te -uitâ... închide ochii. ochii fură... închide ochii!
Ciiscă gura mare... limba i se mototoli în gât... capul îi

_Căză într'o parte... picioarele i se lungiră.. „. mâinile i se în" fipseră în bani... și adormi de veşnicie, cu ochii deschiși și
țintă asupra Leanei.
„Când l-au scăldat, pe genunchi, pe piept şi pe fruntei

se vedeau rotocoale de bani. Şi i-au: rupt pleoapele

şi ochii lui spăimântați

Leâna

nu i Sau

de sus

închis.

l-a îngropat cu “alaiu “mare: zece : popi, arhiereu,

oranist ), colivă, 'steagul - bisericii Troiţa; “flori, - lumânări, ză

“branice ; aşă

că lumea, “privindu-l,

ziceă:

„.

— Ce frumuseţe !-Bine de el:
- In capul alaiului : mergeă Leana ;; după

- ctitorul. în: mijloc:.

"Unul

n

din bătrâni întrebă pe: ctitor: III

—

Ce bani a lăsat?

—

Un

—
„—

milion,

cc

răspunse

cai

n
ctitorul.

Cât face un milion ?
Un milion ? 'De zece ori câte 0 sut

— Băraew

—
lui ?

eea: câţiva bătrâni,

i

Hagiu!

i

..
de. Tnii.
i

Daci ar vedeă el cât seo -chcltueşte ccu: înmormântarea

:1) Oranist sau uranist : pat mortuar

frumos

împodobit. '

|
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„— Ar muri, răspunse unul din bătrâni.
„ȘI oranistul, clătinându-și ceprazurile. de fir, întră în curtea
“pisicii. Mai multe glasuri Sauziră, în depărtare: „« Veșnica
lui pomenire. veșnica lui „pomenire ID:

ADUS DE

SOARE!

Be o piesă în 4 acte. In toamna anului 1503 Ștefan so.află cu soţia sa Maria în castelul
del
" Suceava. E îmbătrânit: şi-l supără rana dela picior. Cu toate acestea pleacă la
răsboiu cu Polonii ca
"să pună stăpânire “pe Pocuția. In vara următoare'se întoarce dela: luptă. Bucuria
ar fi mare, căci a
luptat cu izbândă, dacă Domnul n'ar fi simţit prea des durerile ranci. Imerurile
par a-şi luă drumul
” obişnuit, când iată că descoperă o conjurație : câţiva boieri vor să pregătească
pentru seaun pe un
„nepot al lui Ştefan şi să înlăture pe Bogdan, pe care-l iubiă Domnul. Atunci
Ştefan hotărăşte să
adune curtea pe ziua de 1 Iulie. In vremea aceca doctorii cari îl îngrijau
iau înţelegere să-i arză
rana, îndată după ceremonia co pregătiă. Se adună boierii, sunt de
faţă şi. conspiratorii, cari nu
* ştiu că sunt descoperiţi. Atunci Ştefan, în faţa curţii şi oștenilor,
rostește următoarele ?

- Stefan Ge ridică: din. id. — Ostaşi, boieri, curteni, vam adu-

nat aci să staţi mărturie. dupii ce n'oiu mai fi. Sunt” patru
zeci și şapte de ani... mulţi şi puţini. „„. de când Moldova îmi
ieși înainte cu Mitropolit, episcopi, egumeni, boieri, răzași și
„țărani, în câmpul. dela Direptate, şi cum vru Moldova aşi
-:vrusei Și. eu. Că vru ea-un Domn drept, şi-n'am. despuiat

pe unii ca să îmbogăţese pe alţii...
treaz, și am

"Că

veghiat,

vru ea 'ca numele

Că

vru

ea: un

Domn

ca să-și odihnească . sufletul ei ostenit....
ei să-l

ştie

şi să-l

„şi numele ei trecă graniţa, dela Cafta

cinstească

cu, toții,

până la Roma,

minune a Domnului nostru Iisus Hristos...
Hatmanul Arbore.— Numele tău, -măria - ta!

ca 0
7

Toţi. — Așă e..
Ștefan. — Nu... nul. Eu am. fost biruit la Răsboeni. șiș
la Chilia; Moldova a, biruit pretutindenea ! Am fost norocul,
a

fost

tăria!... Sunt

Paharnicul

bătrân. » (Se intoarce şi priveşte grupul unde sta

Ulea, “Stolnicul Drăgan și "Jitnicerul

Stavăr, conspiratorii).

Mulțimea. — Nu! Nu!
Ștefan. — O! pădure tânără1... Unde

Presăraţi... la Orbie,

la Chilia,

pe Teleajen, la' Racova, la

la

Baia,

sunt moșii

voştri ?

la Lipnic,

la Soci,

sunt

părinții

Răsboeni... „Unde
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-voştri ? la Cetatea Albă, la Cătlăbugi, la Scheia, la Cosmin,
la Lenţeşti... Unde sunt... bătrânul Manuil şi Goian, și Știbor şi Cânde, și Dobru și lugu, și Gangur şi Gotcă, și Mi-.
“haiu Spătarul. şi Ilea Huru Comisul,și Dajbog părcălabul,
-şi Oană, și Gherman, -și fiara paloşului Boldur ?... Pământ...

:Şi pe oasele lor s'a așezat şi stă tot pământul Moldovei ca
pe umerii

unor uriași ! (Se opreşte ostenit). Suflarea.... bătrâneţea....

“(Săgetează cu privirea grupul lui Ulea). (“am cercat

să unesc

apusul

întrun gând, că zic că sunt creștini, și trimeșii mei au bătut
„din poartă în poartă, rugându-se mai mult pentru ei ca pen- .
“tru noi, să lase răsboiele de zavistie și: să se ridice împotriva
-primejdiei obștești a, creștinătății...
Le trebuiă un om ?... Eră....
„A fost... Acum e bolnav... Văzând că rămân cu făgăduelile,

:am căutat să unesc răsăritul. (Fulgeră, plouă repede). Ş'am trimis
la Unguri, la Leşi, la Litvani, la Ruşi, la 'Lătari.... Au făcut

cărări bătând drumurile pustii oamenii mei, și degeaba. Invoeli, cu peceţi în calapoade, iscălituri fudule... Și praful sa
ales de

învoeli.

Vladislav,

un

molâu, un întristat ; Alexandru,

un fudul, un Iagelon, o slugă a popii dela Roma; Ivan, un
inăue

căzut

în copilărie... (Un tunet urmat imediat de un trăznct), Când

-voiu fi în faţa lui, voiu
-«gur

știi ce-a fost

îndrăzni să-i zic: «Doamne, tu sin-

pe inima

mea,

căn

tine

am

crezut,

că

-«nici-o deşărtăciune nu: s'a lipit de sufletul meu, că am stat
“«zid neclintit în faţa,

păgânilor...

Dar

toți

mau

părăsit...

-ăDoamne, osândeşte-mă după păcatele mele, ci nu mă osândi
-«de pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor!>
*(Fulgeie şi tunete). Bogdane, Turcii sunt mai credincioşi ca, creş-

tinii, cuvântului dat... 'Țineţi minte cuvintele lui Ștefan care
va fost baciu până la adânci bătrâneţe... că Moldova n'a,
“fost a

strămoșilor

mei,

ma

fost a mea

și nu

ea

voastră,

-ci ă' urmașilor voştri Sa urmaşilor urmașilor voștri în veacul
vecilor... Ah 1... nimic... Bătrân, bolnav și neputincios... Mantia,

:asta e prea grea... S'o poarte altcineva mai

tânăr.... (Mișcareîn

“mulțime. Mirare). Bogdane|... (I-o pune peumeri).. Și voi, “mărturie
„a ceeace aţi. văzut, spuneţi. țării (Tunetele se întetese) că voinţa

mea e să se ungă Bogdan
-mea

şi aia

+semn

de ascultare. Ştefan

-Vin0....

fost

pururea

de când sunt în viaţă... Că voinţa
una...

trage pe Boizdan

sue-te....' așează-te....

pune

(Capetele boierilor 'se pleacă

în

spre tronul Moldovei), Bogdane.. a

coroana...

Bine. (ngenuchi).
2
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Doamne, bine cuvintează,....

(Dă să-i stirute mâna). Ah [... (Se rostogo-

- leşte depe treptele tronului în brațele Marici și
a doctorului Cesena).
In actul din urmă

legat de pat, cum
timpul

când

doctorii

fac operația pregătită.

se făcei cu' bolnavii

Ştefan nu primește: să fie

de obiceiu. El

Partea aceasta

este foarte

mișcătoare,

caracterizat în toată viața pe acest om

ea arată

tăria

se va mișcă şi în
«Tatăl nostru».

fizicii şi imorală cari au

minunat.

» Acum bolnavul aveă nevoe de linişte și odihnă
,

,

nu

doctorii îi sfredelese piciorul cu fierul ars,
el zice:

|

e

Dar se știe obiceiul vremii. Trebuia ca poporu
l adunat în piață să aclame
pe noul Domn. Această aclamaţie aveă sii
se facă atunci la 2 Iulie 1504. Din
"odaia bolnavului se puteau auzi zgomotele
din piaţă. Ele încep... Pe cine aclamă?
Cei mai „mulți zice «Bogdan!» Dar şi unii
strigă «Ștefăniță> Bătrânul Ștefan
se deșteaptă din amorteala în care ziăccă
ŞI... ca leul rănit de moarte care-şi
'sbârleşte coama şi se repede să sfâşie pe
vânător, zice și el:
În
a
.
Ștefan. — Îi
Fe
în. în.
ParcăFT un alt nume.
.. Nu$ . strigă
toţila fel... Cine să trăească ? (Se scoală po jumăta
te). Cine să
trăească ?.. Ştefan ?.. Eu ?.... Fiul cui ?.. Nepo
tul cui ?.. Mo”

“hilă
£
> vezi

ce

strigă
S ...

(Moghilă se duce la fereastră Şi se

întoarce schimL
bat la faţă). Spune-nii vorba care ar ucid
e pe oricare altul în
locul meu... Ce ?..
Da

Deşi doctorii spuseserii că orice

"sabia şi se repede în mijlocul

mişcare e moartea,

mulţimii.

el sc scoală

din. pat, ia

„.. Biefan. —"Oană ! sabia 1. sabia... Cam să judec 1...
- (Oanaîi
dă sabia). Ștefan; nu Stefiniţi... viu, viu, numai decât 10!
ho!
se

ho!.să

împlinească legea 1...

mai greu,. iese prin stânga.

(Ştefan

Peste câtva timp

pleacă repede

și, schiopătând

se întoarce),

Ștefan se. opreşte pe treptele intrării,
cu părul in neorândueală,; turburat
ca
» un halucinat.
De pe sabia, fără teacii, curge sânge.
Toţi fac câțiva paşi spre el
Și se oprese încremeniţi de „durere și de
spaimă.

Ștefan.— O! Cine

vrea pe Ștefăniță, nepotul răposatului

"Domnal Moldovei ?... Cine

a zis că sunt bătrân şi bolnav ?...

„Pe Ulea l-am măsurat cu “privirea... Muri
se

„izbi... Picăturile

astea sunt “calde... în

fiecare

înainte de a-l

ostaș este o
“Hară!.. Iată-l.... Pândeşte călare... Calu
l îi tremură și joacă...
- Bagă pintenii pân'la rădăcină. Chiue
de înfioară valea Raco-

“Yăţului.... Undee mai

greu, acolo

cade...

Un

leu în mijlocul
dihorilor..... Sboară capetele până nu
iai
simt
e mâna din
u
„ UMătuu. Când mă, văză
, își. coprins6 faţa cu amândouă
mâ"ele,

și eu cu

amândouă, o, învârtii și trecă prin
el ca prin-

-
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-

un

aluat ce se dospește..... Dumnezeu

să-l ierte... Dumne-

z&u?... Dar cine e de vină ?-Io Ştefan Voevod am suit pe
Pogdan pe tron... Io Ştefan Voevod i-am aşezat cu mâna
„mea, coroana - strămoșilor mei... EL fu de faţă şi văză ce
vreau eu, și tot sfatul, şi toată ostășimea.... Sufletu-mi
nu
"vrea,şi ca un scos din fire se aruncă în sabia mea... Cine
"e de vină ?.. Se cutremură. Moldova şi-o “prăpastie se des„chise..... Şi cu acest sfânt oţel -oprii cutremurul și umplui
prăpastia,!.... (Sraude: să trieaseă Domnul Bogdan!) Î... î.... î... Da...!
- Sa” împlinit legea ! (Scoboară treptele și aruncă sabia). Ţi-ai împlinit

menirea

ca și mine!

Maria... Oana...

țele lor şi-l due pe seannul cu stemă).

Răsuflarea.... (Cade pebra-

Deschideţi

geamurile...

(Oana îi dă apă în paharul de alabastru).
- Astfel se sfârşeşte Ştefan

în ziua de 2 Iulie 1504.

G. COȘBUC
Născut

în anul 1866 întrun

sat din

- Transilvania, Coşbuc și-a trecut copi-lăria în mijlocul sătenilor din a căror
viață s'a împărtășit și ale căror obiceiuri
le-a, cunoscut de aproape. A. făcut studii

secundare (în Năsăud)

şi superioare (în

Cluş), dar o bună parte din cultură şi-a
făcut-o mai târziu singur. După cea

lucrat: câţi-va

ani

la. ziarele

de peste

munţi, în deosebi la «Tribuna» din Sibiu,

-

a trecut în România în anul 1883. Ac),
- îu Bucureşti, a fost câtva timp profesor:
şi apoi. ziarist, colaborând la mai multe :
din cele mai: însemnate publicaţiuni de
acest fel şi întemeind apoi însuşi câte-va
xeviste, «dintre cari rom cită «Vatra»
(1894). Azi e funcționar superior la Casa

şcoalelor.
>

„Primul

volum

*

*

de poezii

cari i-au şi:

stabilit reputaţia, este“ Balade și idile,
(1893). A urmat apoi Fire dei turt (1896)

!
G.:Coşbuc

A pă.
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Ziarul unui pierde vară (1902), Cântece de zitejie (1904).
Pe 1 ângă poeziile sale,
a publicat traduceri din limbile clasice, precum Fneida
lui Virgil şi apoi din.
italieneşte Dirina Comedie a lui Dante. In timpul
din urmă se ocupă de folklore

şi în special de credințe şi su perstițiuni, asupra
cărora a dat la lumină cercetări
originale şi pline de interes.
In <idilele» sale Coşbuc ne înfățişază scene din
viaţa ţ ărănească în cari produce mare efect redând toată naivitatea
sufletelor tinere şi primitive. In cele
în cari zugrăvește frumuseţele naturii a unge
la o mare perfecțiune, întrece pe
j
Alecsandri.
Cele 'mai de valoare poezii ale lui se socotes
e di: cei mai mulţi critici că sunt
«baladele», poeziile în cari povestește fap
te din istoria neamului: co adevărată
reînvicre a istoriei țării».
Criticul Gherea, numindu-l «poetul ţ ă rănimii», îl
pune alături cu Alecsandri
şi Iminescu: «cei mai mari poeti ai noştriz,

NUNTA
Faco

parte din

IN

colecţia publicată

Ce mai chiu şi chef prin ramuri

CODRU
sub titlul «Balade

«Ce-i

Se ?ncinsese-atunci !
Numui fraţi şi veri şi neamuri

şi Idile».

tu, soro?»

«Nuntă

mare

—<Ce

să fie?

?n crâng!

- «N'ai văzut tu veselie
«Decând eşti şi porți un nume,

De-ar fi fost, umpleau o:țară!

Dar. așă, că sadunară

<Şi-am plecat, trimisă?n luine
«Oaspeţii să-i strâng».

Și “străini din lunci!

De mă întrebi, eu nu știu bine;

! —< Dar, pe mire cum îl chiamă,
Alţii poate ştiu,
_ «Cine-i cl și-al cui ?»'
Ce să "'ntrebi calici' ca mine?” —« N'auziși
de sturz, bag-samă!
Știu că lumea dinti”o' dată - , «Până şi ?m
păratu-l ştie».
Sa trezit că-i adunată
»
—<Şicibogat?»—<
Ce-i pe câmpie,
Și co
duce ?n

chiu;

<Tot

ce: vezi, a lui!

Că 'ntr'o zi, purtând în mână: «lar
mireasa!
Un

colac

ș-un

băț...

Prepelița cea bătrână

|

«Numai,

Din cosiţă

flori îi cad.

“ <Jlierla e. Și e -pestr
S'a porn
şi it
n deal
, şi n_vale ! <Şi gătitii ca o cruce:iţă,
Și chiemă ?ntâ
Lumea

lnind pe cale

la ospăț.

«Cisme galbene şi-aduce
<Tot din 'Ţarigrad».

,

.
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— <Fi,

* atunci. să știi,

<Cam
—

vecino,

să viu şi eu».

«Păi, de bună-seamă,

vino!»

Tot aşa, cu. voie bună

Prepeliţa, ?n sârg adună
Pe

nuntaşi mereu.

Și s'a strâns din zare-naltă
Neamu

'ntraripat,

Și din crâng și dela baltă

Drusce-aveau o cofofană
Şi-un cârsteiu bălțat.
Pitpalacul, nene, ?n strană!
Jar cădelniţa de aur

O ţinea jupânul grau
Dascălu "'nvăţat..

Dar

să

vezi!

la soecrul-mare”

Sgomote din. zori:
„ Piţigoiu *ntr'una sare,

Și din șesuri de prin grâne;
Ba și vrăâbii mai bătrâne,
Musafiri: din sat.

Steag>
pe casă șoimul
Glueunoaia bate cuie
Ca sanine flori.

Până

Jar prin cuhnii sfat și vorbă,
Asta so vedeţi!
Prepehţa face ciorbă,
Presurile fac friptură,
Vin sticleți şi le-o. fură,
Draeii de sticleți! i

?m noapte tot veniră

Și prin crengi au mas.
Iar în zori se răscoliră
Şin gorun aveau altarul...
Ia ?nchinaţi-mi cu paharul,

“Să-mi mai vie glas.
“Mă?ntr ebaţi denun? Ei, nunul,
Soare "ntradevăr:

Dumnealui, mă rog, păunul. :
Nună mare-a fost gâița,:
Stete-acasă păuniţa,
Că-i murise-un

văr, .

« Pop'aveau?»—
"Tu maică sfântă!
Stai

să mai vorbeşti?

Șoimii repezi

scot în ghiare

Carnea din căldări,
Corbul cel cu' ciocul tare
Dumicată ?n blide-o: lasă,

Și cu şorţ, de jupâneasă,

Rândunele

vin

Și deretică prin

Dumnezeu

Jar pe

A

?nvăţat trei veri psaltirea
La

Vlădici sârbești.

-

Cintaţoii duc la. masă .
Rânduri de mâncări.

Ştii pe ciocârlan cum cântă?
să-i ţie firea!

sue,,)

casă;

mese-aștern

prosoape

Şi dau laviţele-aproape,

“Cane-adue cu vin.
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Dar te miri tu, prin pahare.

Cinele turnă ?
Cucul sur, că-i meșter mare
La urat şi 'nchinăciune,

Numai

cioara

cu cimpoiul,

Tot izbind cu el,
Se bătea cu pifigoial,

Iar sitarul dup'o

|

ușă

E proroe şi-ţi știe spune

Se certă co găinușă
Pentr'un gândăcel.

Cântă

Vin de-ar fi, că ccarta, vine...
Altfel cum s'o zici?

Tot

ce-o fi și-o da...

?n cobz

acum

buhaiul

Cel cu gâtul strâmb. |
Jhierla. şueră cu naiul,
Cu cimpoiul cântă cioara,

Pitulicea

cu vioara,

Bufnița cun drâmb.

|

Codobaturi iuți ca. focul, Tot

bătând din

cozi,

Miturară ?n clipă locul
Şi făcu o bătătură,
Și ce horă mai făcură!
Ca la Voevozi!

Jucau
Că

sârba porumbeii,

e jocul lor,

|

Şi-au luat la joc cârsteii
Pe-o răfușed—vai de mine!-—
Graurul jucă, pe vine,
Barza 'ntrun picior.

Să

te superi

tu,

creștine,

„Pentru dinţii scoși din. gură?
Pentr'un ghiont şi-o *mbrâneitură
Cheful să. ţi-l strici?

Și țipai de-avalma, ?n ramuri
„Miile de guri !
N'alegeai străini și neamuri,
Și pe. plac cântă tot insul;
Clocotiă de chiu cuprinsul
Veselei păduri,

«Tu erai ?> Mă "ntrebi ca prostul!
Vorba din bătrâni:
Eu la chef ca ?n Marte postul.
Vinu-l beam din coji de-alună,
Și asvârliam de voe-bună,
Cu căciula în câni.

Ba, şi'n ciur le-adusei

apa,
“Ca “să fiu în rost!
"Lemne le-am tăiat. cu sapa,
Și sărind pe-o buturugă
Am venit la voi în fugă
Bă vă spun ce-a fost!

PAȘĂ
Face

Pe Vodă-l
Prin

șiruri,

parte

din

HASSAN
colecţia

«Fire

de

tort»

zărește călare trecând
cu

fulgeru“n

mână.

In lături s'asvârle oștirea păgână,

Căci Vodă o "mparte, cărare făcând
Și ?n urmă-i

se ”ndeasă, cu vuet curgând
|
Oştirea română.

Cu tropote roibii de spaimă pe mal
Rup frânele ?n sbucium şi saltă;

Turcimea ?nvrăjbită se rupe de-olaltă
Și cade 'n mocirlă, un val după val,
Tar fulgerul Sinan

izbit de pe cal

Se ?nchină prin baltă.
Hassan de sub poala pădurii

acum:

Lui Mihnea-i trimite-o poruncă:
In sputele-oștirii muntene s'aruncă
Urlând Ianicerii, prin flinte și fum, —
Dar pașa rămâne alături pe drum
o
Departe pe luncă.

Mihaiu îl zăreşte și-alege vro doi,
Se "ntoarce și pleacă spre gloată,
Ca

volbura

toamnei

se 'nvârte el roată

Și intră ?n urdie ca lupu-intre oi,
Şi-o frânge de grabi

şi-o bate "'napoi
Și-o

ântură

toată, !

Hassan de mirare e negru-pământ;
Nu știe de-i vis, ori aieve-i.
EI vede cum sboară flăcăii Sucevei,

El vede că Bogdan

e suflet de vânt

Și ?n faţă-i puterile Tureilor sunt

Tăriile plevei.
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Dar!

cată-l!

E

Vodă,

ghiaurul

Mihaiu;

Aleargă năvală nebună,
Imprăștie singur pe câţi îi aduni,
Cutrieră, câmpul, tăind de pe cai. —

EI

vine spre pașă:

e groază

şi vai,
Că vine furtună.

«Stai, pașă, o vorbă de-aproape să-ți „spun;
Că nu te-am găsit: nicăirea,»

Dar

pașa-şi

pierduse

și capul

şi firea!

Cu frâul'pe coamă cl fuge nebun,
Că ?n ghiară de fiară și ?n gură de tun
"Mai dulce-i pierirea.

Sălbaticul
Și zalele-i
Gigantică
Şi vorba-i
lar barda

Vodă e ?n zale şi ?n fier
zurue crunte,
poart o cupolă pe frunte,
e tunet, răsufletul ger,
din

stânga-i

|

ajunge la

cer,

Și Vodă-i

un munte.

«Stăi, pașă! Să piară azi unul din noi!»

Dar

pașa

mai

tare

zorește ;

Cu scările 'n coapse fugaru-și loveşte
Și gâtul i-l bate cu pumnii-amândoi;
Cu

ochii

de sânge,

cu

barba

“âlvoiu,

EI sboară şoimește.
Turbanul

îi cade

și-l lasă căzut;

Iși rupe cu mâna vestmântul,
Că ?m largile-i haine se "mpiedică vântul
Și lui i se pare că 'n loce ţinut;
Aleargă de groaza pieririi bătut,
Mănâncă pământul.

Şi-i dârdâe dinții şi-i galben-pierit !

Dar

Alah

din

ceruri

e mare!

Și Alah scurtează grozava-i

cărare,
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Căci „paşa-i de taberi

aproape

sosit !

Spahiii din corturi s6 'ndeasă eribit,
Săi „dee scăpare.

Şi ?n ceasul acela Hassan a “jurat
Să zacă de spaimă o lună,
Văzut-au şi Beii-că fuga e bună
Si

bietului

pașă

dreptate

i-au

|
'

|

dat,

.

Căci Vodă ghiaurul în toți a băgat
O groază

IN

MIEZUL

Poezia aceasta face parte din

nebună,

VERII

colecţia «Ziarul. unui pierde tară»

- Sub paltin aici e răcoare,
Saud rândunele pe sus
Cântândși jucându-se ?n soare.
TIN
pa
3
“cu
Tăcută e valea "nflorită

Şi-un nor ca o pânză'aurită
Se duce. „spre-ApusPădurea,

pe. culme, mai tace,

Mai cântă cu freamăt. încet;
Iar une-oriyvârfu-şi desface,

Dând vântului loc să colinde,
Un grangure puii-şi deprinde

Să cânte 'nn făget.!
PR

CI

Eu văd cum se urcă pe-o creastă,
Călare pe-o gloabă de cal,
Merinde

ducând

o nevastă.

EL merge prin iarbă cu botul,
“In urmă s opreşte cu totul
-Să

pască pe mal.
»
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„Nevasta .pe coamă s'apleacă,
Trăgând cu mânie de frâu,
Cu troscotu ?n gură el pleacă,

Și
ȘI

"nghite
nghite de-abi
de-abi
a a “mb
mbucucă
ăturtur
a a

Și îariș opreştecu gura!
Şă

rupă din. grâu.

Se: 'ntâmplă
“cu zgomot acestea

“:Ri-tot

cu măi

mare

necaz

Şi tot mai de râs e povestea;
Iar iepuri, din verdea stcară,
Scot veseli urechile-afară—
. Şireţii,. fac haz.
In urmă,

colina-i

ascunde.

-

Tu șuer o doină. Când tac,
Din crânguri o mierlă-mi răspunde,
Din vale vin doine de jale
Și roșu, câ focul, prin: vale:
Văd câmpul cu mac.
Slăbite, de-atâta căldură,
Şi leneșe apele curg ;

Iar pacea naturii te fură.

Şi deal şi câmpie-aromește

Visând cât de vesel doinește”

„„. Răcoarea ?n anhurg;

Sub paltin aici e răcoare,
Saud rândunele pe sus
Cântând şi jucându-se "A soâre:
Tăcută e valea mflorită::

-!

Și-un nor că o 'pânziaurită -„Se duce spre-Apus,
?

ot

ce

CÂNTEC
Face parte din colceţia publicată

sub titlul « Cântece de vitejie»

Ţi-ai mânat prin veacuri turmele pe plaiu,
Din stejarul Romei tu mlădiţă ruptă,
Şi-ţi cântai amorul din caval şi naiu.

Dar cumplit tu fost-ai când te-a dus în.luptă.
Ştefan

și Mihaiu.

Când ţi-or pune piedici dușmanii să cazi,
Spada ta să fie şi de-aci, Române,
Fulger care-aprinde, vânt. ce rupe brazi,

Și te *ncrede-apururi că vei fi şi mâne
„Tare

cum

ești azi.

Sus ridică fruntea, vigdnice popor!
Câţi vorbim
Toţi

o -limbă Și purtăm un nume

savem:o

Mândru

ţintă

și un

să se. ?nalţe

singur. dor:

.

--::

peste toate, "n. lume

„Steagul tricolor! _.

SPADA ŞI CREDINȚA
Face 'pârte din

colecţia

«Cântece

de vijelie».

Ce furtuni nau mai pornit Iar când brațul ne, cădeă
Pofta răilor și ura,
Ca să pieri tu, neam iubit!
Dar de toţi ne-a mântuit

Spada, noastră și scriptura.

Uneori fără putere,
“Nici atunci nu ne scădeă
Tnima; Cavem în ea

Seris Hristos ca mângâiere.

Bifântul steag ne-a ,fost altar: Ce de ură. sa pornit
Și supt el săriam griimadă
Căutând a ta pierzare!
Să ne batem

la hotar.

Dar

ai stat şi-ai biruit,

“Ghioagă dă orice stejar, - - "Căci prin spadă-ţi a erătit |
Orice coasă dă o spadă.
Domnul 'cel' cen veci e: tare.

CURENTUL

POPORAN

Influenţa literaturii poporane
autorilor români
de

pildă.la Jenăchiță

rică>

Văcărescu,

în «Țiganiada»
decenii

ale

XVIII,

a cărui

este desigur: direct inspirată dintro

târziu a publicat-o
mele

începe a se simți în scrierile

încă dela finele secolului

Alecsandri, "Asemenea

cum

< Amărită

este

'Turtu-

doină pe care mai
urme

se găsesc și

lui: Budai Deleanu şi în alți poeţi din
pri- |
secolului

nachi, ș. a.
“Toate acestea,

însă

AIĂ,

sunt

ca

Zancu

numai

semne

Văcărescu,

(o-

premergătoare

ale

unui eveniment ce se apropiă,: ridicarea
literaturii poporane
din uitarea în care zăiceă, Accastii literatu
ră — pe când literatura cultă eră abia la primele şi timi
dele ci manifestiiri—
aveă, o sumă de genuri și de specii de
producţiuni. Axă

poezii

lirice, doinele. plângăteare,

melancolice sau . înfuriate

Şi îndemnătoare la, luptă ; :aveă poezii
epice, „cântecele. bătrânești, cari povestiau viaţa: unor. eroi
necunoscuți, înfățișau

suferințele poporului: și credințele stră
vechi ale: lui ; aveă
poezie dramatică în vieleim - și corur
ile dela stea ; aveă po-

ezie didactică, fabule, aneedote, proverbe
; aveă basm
; e
aveă

cărți tipărite sau scrise .cari „cireulau
prin

din generaţie în. generaţie. .
Acest

tezaur

necunoscut fu
.

sate

şi. treceau

e
dat la

lumină,

cercetat,

stu-

oi

-]
1

diat și dintr însul se vărsară puteri nouă în producţiunea iromânească.

terară

Alecu
găseşie

Russo
nota

socotiă că numai în

specific

românească

au scris poeţii sunt
poezii și îndemnă și
Tueru. Din prietenia
de balade poporane,
în 1852.
" Mirarea publicului

numai

literatura

a poeziei,

poporană : se

pe când

tot co

imitații depe limbi streine. EL culese
pe amicul său Alecsandri să facă acelaș
lor ieşiri cele dintâiu
publicaţiuni
“date la lumină de Vasile Alecsandri
|
.
cititor fa mare : erau frumuseți nu

necunoscute, dar pe cari nu le binuiă nimeni. Erâ o

lume nouă care apăreă în faţa ;ochilor lor uimiţi.
Şi pe când Alecsandri înfăţișă această parte —— poezia,

epică, și lirică a poporului —
avea

păturei. sociale

ridicate,

o cultură europeană, „un alt scriitor zinton

care

Pann făcea

acelaș lucru pentru o altă, parte, pentru poezia didactică și
se adresă. piiturilor de jos, mai puţin instruite ?).
Astfel producțiunile poporane se făcură cunoscute și poeţii
se adresară lor ca. unui izvor

1) In

de inspiraţie.

afară de colecțiunile publicate de

aceşti
:

doi. scriitori, cum și de Iepi-

escu s'au publicat multe altele, dintre cari însemnăm:
I. C. Fundescu, Basme, 1867; $. FI. Marian, Poezii poporane din Bucuina,
“1869; Caranfil, Cântece pop. de pe valea Pr rutului, -1872; T, Burada, O călătorie
în Dobrogea, 1880; Iarnik și Bârscanu, Doine şi str igături din Ardeal, 1885;
“Teodorescu G. Dem., Poezii povulare române, 1835 ; D. Stiincescu, Basme, 1835;

3M." Canianu, Poezii “populare, 1888; IL. Sbiera, Colinde. cântece de stea și urări.
da nunți, 18S8; Frâncu şi Candrea, Românii din munţii apuseni, 18883; 1. Pop
“Reteganul, Trandafiri şi ziorele, :1891; I+ G. Bibicescu, Poezii populare din
Transilvania, 1893; G. Madan, Suspine (Bibl. p. toţi): I. A. Zanne, Procerbele
Românilor, 9 vol. 1895—1903; A. Gorovei, Cimiliturile Românilor, 1898; Gr.
G. "Tocilescu, Materialuri - folkloristice, 3 vol. 1900; P. Papahagi, Basme aro„nâne, Buc. 1905; T. Paniile, Cinalituri vomânești, Buc. 1908; 'T. Bud, Poezii

- populare

din

Maramureș,

Buc.

1908; I. Vasiliu, Cântece,

urături

„Buc. 1909; N. Păsculescu, IAteratură populară, Buc. 1910; S.
Hore.şi chiuituri din Bucorina, Buc. 1911; A. Viciu, Colinde

" Bue. 1914.

-

FI.
din

și bocete,
Marian,
Ardeal,
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Alecsandri

împrumută

forme,

imagini,

subiecte și dă poe-

ziei“o notă necunoscută : până atunci. Odobesciu. face studii
critice comparative asupra, obiceiurilor și poeziilor poporane

și se împotrivește curentului latinist, care: voiă să curețe:
limba de: “elementele : nelatine. “Vocabularul întrebuințat în

operele -sale arată :0- cunoștință adâncă şi o mare iubire pen-

tru producerile “poetice ale poporului. : ZZasdeu
- nu apropie
vocabulasău
rulde cel poporan, dar cercetiirile sale istorică
și filologice asupra; literaturii poporane scrise şi asupra celei

nescrise, încurajarea

și îndrumiările

ce dă

culegătorilor, toate.

acestea contribuese la liăiţirea. curentului poporan. ar piesa,
sa «Riisvan și Vidra» este o apologie: a vieţii. țărănești și a,
calităţilor sufletești ale păturii“ populare.
a
Slavici şi Delavrancea. aleg subiectele nuvelelor lor din
viaţa, oamenilor din straturile de. jos ale poporului și se silese:

să înfăţișeze

și felul de traiu şi felul

de graiu al. lor, în afară

de partea psihologică. Ei nu sunt "culegători,

rează materialul

cules

de. alţii

sau de ei

dar ci elabo-

înșiși şi se silese

să perfecţioneze. limba, românească vorbită de popor.:În
aceeaș
direcție — dar cu mai multă artă, lucrează Zminescu. Primele sale poezii au, pedeoparte un izvor de inspiraţie limitat, pedealta o limbi încărcată cu neologisme. Mai târziu
începe a studiă literatura poporană. Manuscrisele rămase
dela
el — publicate numai în parte — arată că el: nu- numai
adunase un material bogat de poezii și alte produceri
poporane,
dar le studiase, se silise a intră “în spiritul lor, astfel
izbu-

tește

a îmbrăcă

întro vorbire

românească

curată,

cele

mai

înalte și mai complicate cugetiri filozofice.
şi sociale.
Coșbuc în fine este un poet ieșit din pătura ţăriinea
scă.
Ne spune el însuș întrun arțicol că, dacă
n'ar fi mers la.

școli înalte, el ar fi rămas «poetul satului» ;
prin urmare el:
”
.
u
ae
.
na3 fost nevoit să, studieze poezia poporului,. .
.
ci a avut0
Oarecum în sângele său din cea mai frage
dă vârstă și de
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aceea a reușit să îmbine forma cea mai apropiată, de graiul
sătesc, cu cele mai serioase gândiri ce i-a inspirat cultura,
sa

clasică

de mai

târziu.

O

Un alt aspect al influenței curentului poporan îl arată
seriitorii cari publică bucăţi culese din popor însă trecute
prin personalitatea lor artistică. Astfel este Petre Ispirescu
și Creangă, care ajunge la o adevărată, perfecţiune în genul
său. Oreangă este mai talentat, povestirile sale sunt mai
pline de haz şi de spirit satiric; dar Ispirescu dă mai bine
decât el simplitatea frazei poporane. Acesta poate servi de

model

celor ce voese a.studiă stilul poporului.

Rezultatele curentului poporan

sunt foarte

însemnate.

'In

primul rând este transformarea pe care a, luat-o limba, literară, care.a ajuns acum să .poseadă o bogăţie de expresii și
de construcţii, necunoscută, cu 30 de ani înainte, şi să topească în sine și neologismele necesarii și vechile cuvinte

dispărute și uitate... Apoi prin alegerea subiectelor şi prin înfițișarea eroilor, literatura a dobândit un caracter mai particular, mai legat de trecutul şi de viaţa neamului și prin
aceasta tinde să unească toate piiturilo, poporului în vederea

idealului

naţional.

"CARACTERISTICĂ GENERALĂ
In a doua jumătate
este

frământată

de

a

secolului

o sumă de

XIX,

curente,

duc sunt numeroase, și multe din ele
astfel că, afară de seriitorii cei mari,

literatura

iar operele

română.
ce se pro--

deo valoare deosebită,
avem de înregistrat, și

alții de'0o-mai mică însemnătate, cari. totuș
sunt ' interesanți.
de cunoscut,
o
Cc.
a
|
„.O bună parte din această epocă. este ocupa
tă de activitatea.
revistei < Convorbiri. literare».In 1864
se întemeiază în Iaşi.
0 societate literară, de către mai mulţi tiner
i ce făcuse studii

în străinătate și cu deosebire în Germ
ania, şi are de
să, ţină conferinţe publice. Cei dintâiu
membri sunt:

scop
Zita:

Maiorescu, Petre Carp 1) și Vasile Pogo
r 2). Această, societate se numește <Junimea». Ea înfii
nțează în 1867 o revistă cu numele de «Convorbiri literare»,
destinată să răs-pândească și să 'susțină ideile membrilo
r”ei 2). Activitatea.

PI
:) Petre P.

Carp,

născut

în 1837, om

politie. Deput

at, senator, de mai multe:
ori ministru și prezident al consiliului
(1910). In tinereţe s'a ocupat de litera-tură. A publicat câteva articole critice
şi traduceri, între cari «Macbet», traged
ia
lui Shakespeare.

*) Vasile Pogor (1833—1906), om politic
, deputat în mai „multe rânduri, a
publicat poezii originale și tradus
e şi traduceri din Goethe,:din
Buckle, ș. a.
*) Revista « Conrorbiri Literare» apare
la 1'Mar
1867 ea foac lunară în.
Taşi, având ca redactor pe 7. Negruiai, care semneaztie
ă și primul articol. Cu anul:
XIX 1885—S6 revista apare în Bucureşti
, având ca director tot pe I.
Negruzzi.-
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sa a fost pe deoparte negativă prin
gătoare

ce a

îndreptat

în

potriva

publicaţiuni românești ; pe de alta,

Alexandru Sihleanu
(portret pub], în «Revista Nouă»)

la lumină a câtorva
„lucrări nouă

tineri

critica severă și distru_
unor

scriitori

pozitivi, prin.

sau

unor

scoaterea

N. Nicoleanu
(portret publicat în «Revista Noni»)

autori şi prin

publicarea

unor

datorite autorilor. mai. bătrâni.

La i „Aprilie 1893 directorul anunţă că și-a asociat câţiva tineri la conducerea.
* vevistei, iar în anul 1895 (ÎXXIX) se:retrage și anunţă pe cititori că lasă direcţiunea unui comitet compus din: Teohari Antonescu, I. Al. Brătescu- Voinâști,
M. Dragomirescu, D. FEcolceanu, IL. S. Floru, P. P. Negulescu, C. RăduleseuMotru, 1. A. Rădulescu, Fr. Robin. Acest comitet, la care se adaogă și N. Basilescu, conduce revista până în anul 1900 (XXXIV), când se alcătueşte astfel:
Gr. Antipa, TI. Antoneseu, Dr. Babeș, AN. Basilescu, D. Bengejiamiu AL. Dragomireseu, D. Ecoleeanu, IL. S. Floru, C. Lâtsjea, S. Mehedinţi, P. Missir, L.
Alrazee, A. Naum, P. P. Negulescu, D. Onciul, St, Orășeanu, E. Pangrati, ].
Pad, A. Philippide, I. A. Rădulescu, F. Robin, AI, Săulescu, D . Voinov, X.
Volenti.
|
Dela 1 Ianuarie 1902 (anul XXXVI) e director 7. Bogdan, păstrându-se
comitetul de redacție, cu mici schimbări, până în 1907, când trece revista sub

direcția lui S$. Mehedinţi.
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Astfel, Titu Maiorescu
eziei române,

plinească

arătând

începe printrun studiu asupra po-

condiţiunile

pe cari trebue si le. înde-

opera poetică și constatând

sese până atunci, în

că din tot ce se seri-

1867, nu se pot cită ca <poezii mai
bunâ»' decât 11 poezii lirice, 10
fabule'și 13 balade, dato- !
rite urmă
torilor

bntineanu,

autori :

ÎL.

Ge. Alexandrescu,

Corne D.G

Cvejeanu ?), A.

Alecsandri, Bo-

graizzi 9), N. VWicoleanu 9, 7. Șerbăn
escu 5 și A.
A. doua serie de articole sunt acelea
cari au
arate cât este de stricată. limba
română în
Austria.
a
e
Prin aceasta începe lupta împotriva
curentului

care 0 va urmă

teoriilor de limbă
PN

și cu chestiunea

Sihleanu %),
de scop să
ziarele "din
,

Jatinist, pe :

ortografiei, şi cu chestiunea

ale lui Cipariu, și cu chestiunea

II

|

teoriilor |
a

2) Afihail Cornă (18-14—1901) Sa
ocupat în tinereţe cu literatura ;
a publicat
un volum de poezii în 1869 ; cea
mai mare parte a vicții și-a consacrato baroului,
iind. unul din cei mai străluciți
advocaţi din București.
“
*) George Crejeanau (1829—1887),
om politic, jurisconsult, a fost puțin
ă vreme
ministru, mai mult timp magistrat.
Ca literat, a colaborat la diferite
reviste şi
ziare şi a publicat dou volume
de poezii: Afelodii întime (1855);
Patrie şi lidertat

e (1879)...

a

2) Iacob Aegruszi, născut în 1848,
fiul lui Costache Negruzzi, a învăţa
t în
Iaşi, apoi la Berlin. Profesor de
drept comereial la universitatea din
Iași (156),
a trecut apoi în București. unde.
a, profesat până în 1897, când
s'a retras la
pensie, A condus revista. «Convorbir
i Literare» în vreme de 28 de
ani. Membru

al Academiei din 1881,

deputat

în mai

multe

legislaturi,

el a publicat scrieri
numeroase: juridice, poetice, istori
ce, dramatice, critice; a tradus
mai multe
“drame ale lui Schillez, Cea mai
veche scriere: Poezii, 1872, Colecţ
ia operelor.
complete s'a publicat în editura Socce
în 6 volume (1891-—1896). Primul vol:
Copii de pe natură; al 2-lca Poezi
i; al 3-lea Mihai Vereanu roma
n ; al 4-lea
Și al 5-lea Teatru, piese originale
și traduse; al 6-lea traduceri din
Schiller,
|
*) Nicolae Nicoleanu (1833—1871)
a fost
foarte agitată. Avem dela el un mic volum profesor, funcţionar; a dus o viață
de poezii: (Ed. I-a, 1865; Ed. 2-a
Iaşi Bibl. Șaraga; Ed. 3-a Buc,
1888; Iu, 4-a Minerva (cu Cârlo
va şi Stamate).
5) Ttodor Șerbănescu (1837—1901),
fost ofițer, a ajuns până la gradul
de
colonel; apoi s'a retras din armat
ă. A lăsat un număr de poezii
bune, mai ales
intime, cari s'au "publicat

în volum în 1902,
|
*) Alezandru Sihleanu (1834—1857),
a studiat în țară și în Paris, A murit
tânăr. A rămas dela el un volum
de poezii: „Armonai întime, 1857.
Ed. 2-a
1871; idem în Bibl, p.
toţi.

|

Donici, I, Ne- Ş

|
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istorice şi juridice ale lui Simion Bărnuţ, și cu discuţia niodului de apreciere a scriitorilor. Deşi mare parte din atacurile acestei critice erau întemeiate, -totuș focul luptei sili pe

critic să. exagereze și să tăgăduească nu

numai

meritele li-

terare, dar și cele politice ale generaţiunii dela 1818 și să
desaprobe admirațiunea. ce tinerimea arătă pentru dânsa.
Direcţiunea din Iași întâmpină o contra-mișeare nu numai
în “Transilvania, dar și în Bucureşti - “în ziarele şi revistele
timpului : «Columna

lui 'Traian>1), «Revista contemporană>?)

«Revista științifică șI TTerar> 2): Acestea considerau ca ne“serioase atacurile <Convorbirilor» în contra direcţiunii în:
cultura română. şi cereau mai multă iubire de neam și mai

multă bunăvoință în privinţa
ținut ani întregi, ulune ând

icelor mai

violente

scriitorilor. vechi.
uneori

şi s'a potolit

Polemica a

pe terenul personalităţilor:

încet, fără ca vreuna din

taberi să se declare învinsă şi aceasta mulţumită în parte:
întâmplărilor politice cari au împrietenit oameni. aflaţi mai

nainte în câmpuri

|

literare deosebite.

Au fost erori şi întro parte și în alta, dar din lupta
un -mare câștig pentru literatura noastră
„aceasta. a rezultat
“și ideile cele bune ale « Convorbirilor» “şi-au făcut drum şi

au călăuzit toată mișcarea, literară până pe lu 1890. Sau
„modificat judecăţile entuziaste pentru „unii. seriitori din trecut
şi. li sa fixat mai

bine rolul în mișcarea culturală a vrernii

1) « Columna lui Traian» apare sub direcţia .lui B. P. Hasdeu ca continuare:
a ziarului «Traian», la 2 Martie 1870 şi urmează
rupere, anul ÎN și x apar în 1882 și 1883.

până

la 1877. După

o între-

*) « Recista Contemporană» apare în 1573 în Bucureşti cu Anghel Demetrieseu,
Pantazi Ghica, Petre Grădişteanu, D. A. Laurian, GQ. Marian, Stef, Mihăilescu,
G. Sion, V. A. Urechia, Ciru Economa, G. Creţianu, M. Zamfirescu, A. Seur.

deseu. Inceteazii în 1846.
B.P Hasdeu și Dr. Brâniă şși cu nn Tinitet de redacţie: GH. Creţianu; a. Den-:
sepia P. Grădişteanu, Ciru, Economu, D. Gusti, M. hugălniceanu, Quintescu,.
A. Seurteseu,D. Sturdza, X, Țineu. V..d. Urechia, AM. Zamfirescu, ș. a. iese

numai un an.

”
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"lor. Pentru scriitorii contemporani s'a cerut
o mai serioasi
valoare intrinsecă, socotindu-se ci nu e sufic
ientă numai intențiunea patriotică și naţională, pontru
a face o operă frumoasă. Exagerările stilistice, stilul bombasti
e au fost ridieulizate și astfel stilul a dobândit mai mult
ă simplitate și seriozitate. Sa

introdus,

înfine, un

spirit critic, care a devenit

uneori un spirit de critică, astfel încât
la „1874 Maiorescu
tipărind în volum eriticile sale, zice: «Iluz
ii pierdute — iată

Iacob Negruzzi

-

!
:

" Dimitrie Petrino
(portret publ.

în «Revista Nouă»)

semnul timpului. Numai deziluzionarea să
nu treacă în scepticism ». Această temere să îndeplinit pentru
unii seriitori și
pentru unele piituri din societatea noast
ră,
Mai interesantă decât partea negativă
sau distructivă
activităţii <Convorbirilor> este partea
cealaltă: scrierile ce
Sau dat la lumină prin această revistă și
prin colaboratorii ei.
In

«Convorbiri». publică

Bmineseu

poeziile

prin cari se

fica cunoscut. Singur T. Maiorescu,
în epoca în care poetul
.
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nu eră încă format, avă deplină -convingere despre talentul
lui şi avă curajul să- spună aceasta când. mulţi tăgiduiau

orice merit lui Eminescu

și-l

puneau

în rândul celor

din

urmă

începători medioeri,
|
Alecsandri îmbrățișează această mișcare cu toată inima:
şi în «Convorbiri» apar de acum înainte aproape toate producţiunile lui, precum Pastelurile, Legendele, Dramele, cari
sunt cele mai însemnate lucrări ale lui.
Publicând în aceeaș revistă, se face cunoscuţi: Iacob
Negruzei, fiul lui Constantin, care se deosibește prin nuvelele
sale satirice «Copii de pe natură»; Dimitrie Petrino, poetul.
din. Bucovina 1); Z. Slavici, ale cărui «Nuvele» se traduc
și se apreciază și în Germania; J.L. Caragiale. care însemnează o epocă nouă în istoria teatrului român; 7. Creangă,

marele “povestitor popular; nuvelistul X. Gane; poeţii X.
Volenti 1) și A. Naum); D. Olinescu (Ascanio) 2), iseusitul:
traducător
„al lui Horaţiu.
Ei
Revistele din București nu pot.să dea în vremea aceasta, |
scriitori:
de. un talent deosebit. Trebue

să

citim

pe

Jia

1) Dimitrie Petrino (1816-1878) a petrecut mare parte din viata ssa în Buco-vina, a pnblicat câteva volume de poezii: Flori de mormânt (1869), Lumine și

auubre (180), Raul (1875), La gura sobei (1876).

-

i) Nicolae: Volenti (mort 1910), fost magistrat, a trăit mai mau în ași.
Primul său volum: Ciiteza strofe (1875). Al doilea, Poezii, (1891).
2) Anton Naum, născut în 1835, a studiat în ţară şi la Paris; a fost pro-fesor la liceu si apoi la universitatea din Iaşi până cânda ieşit la pensie. In.

„1893 a fost ales membru al Academiei. A publicat

traduceri din diferiţi autori.

(1875) si poezii originale (Persuri, 1890) cum și o poemă satirică: Pozestea zulpi:"

(1903).
3) Dimâtrie
magistrat,

apoi

Olăneseu (1849—1908),
a intrat

în

a studiat în ţară și în streinătate; a fost,

diplomaţie, ajungând

să ocupe funcțiunea

de ministru.

plenipotenţiar. Comisar general al guvernului la expoziţia din Paris din 1900,.
- a publicat un preţios volum despre aetivitatea ţării (1901). A tradus mai multe:
piese din limba franceză, a publicat piese, poezii și nuvele originale: Pe malul”
gârlei; comedie,: 1870; Teatru, 1893; Satire, "1896; Poexzi, '1901. Cea mai însemnată lucrare e traducerea în versuri a operelor lui Horaţiu (arta poetică

1891;

Ode, epode, 1891),

5S6

Zamfirescu 1, pe G
mișcarea

eră susținută

Crefeanu, pe Wicolae Scurtescu ). Dar
de marele

polemist Hasdeu, care dete

multe lovituri spirituale criticului Junimei.
Acelaș

Hasdeu,

când

acțiunea

G. Creţeanu

(portret publ.

în <Revista

Nouă»)

revistei

ieșene” slăbește,

D. C. Olănescu

(portret publicat

de <Revista Nouăc)

dă, naștere unei mișcări literare de mare interes,
căci grupează, la Revista nouă» (1888) pe mulţi seriitori, între
cari
pe

tinerii

A.

bătrâni -pe Jon

Vlahuţă

și B. Delawancea, iar

Ghica 5).

din

cei

mai

1) Mihail Zamfirescu (1839—1878) a trăit în Bucure
ști; a fost funeționar:.
:a colaborat la diferite reviste. A publicat poezii, din
cari principala colecţie este
"Cântec
e și plângeri

(1881).

Lui i se datoreşte

şi o satiră

împotriva

Conrorb

i“rilor literare: Musa dela Borta rece (1873).
*) Nicolae Seurleseu (1844—1879) a fost --profesor în Bucureşti şi ziarist, A
publicat poezii, articole de critică şi piese
de teatru, între cari Rhea Syleia
(1873. Ed. 3-a 1877; idem Bibl. p. toți).
N
) «Herista Nouă» a apărut la 15 „Dee. 1887,
cu un articol program semnat
«de B. P. Hasdeu. Comitetul este format
din Barba St. dela Vrancea, Al. Vla-

„huţă, V. Bileiurescu, D. D. Racociţă,
Ionescu Gion, L. Bianu,
Jeşind odată pe lună, şi-a urmat
cursul până în 1894...

Th.: Speranţia.
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După ce «Convorbirile» se muti la Bucureşti, apare la.
Iași «Arhiva» (1889) 1), care nu se prezentă decât cn poetul.
N, Boldiceanu ?), iar cea mai mare parte a activități sale o.
consacră științelor naturale și cercetărilor istorice și filologice.

In toată această perioadă de 10 ani (1890—1900)

caraeTe
E

- Ii. Zamfirescu
(pertret publ, în «Revista Nouă)

terul principal

E

N. Scurtescu
(portret publicat în «Revista Nouă»)

al literaturii este. influența covârșitoarea, lui

Eminescu. Subiecte imitate, forme de versuri, rime căutate
cu Ja el: acestea se întâlnesc întrun mare număr de pro-

ducţiuni poetice mediocre și chiar la “scriitori mai de talent.
Eră așă de mare această pornire, încât Vlahuţă, el însuş un
elev de talent al «maestrului», ridică glasul şi. combate acest
_

1) e Arhiva socielății științifice şi literare din Inşi» a început să apară
în,

1889 sub direcția comitetului societăţii, al cărui prezident eră G
rigore Cobăl..
ceseu. Apare şi azi.
.
|
!
*) Nicolae Beldiceanu (1845—1896) a învățat în țară, a
fost profesor; S'a_
ocupat cu studii arheologice. A publicat Pasteluri şi un poem: Păndatul,
(Poezii, Iași 1893 ; ed. 2-a Minerva, 1914).
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„curent. pe care îl socotește ca o piedică peniru desvoltarea
literaturii.
a
|
|
Se așteptă de undeva o îndrumare nouă.
|

___

_____:

Aceasta

m'a putut să vină

nici dela aș numita: «poezie
socială», reprezentată prin Al
Macedonsehi 1), un veflex al
literaturii simboliste

și

deca-

dente din Franţa ; nici dela, activitatea partidului socialist, reprezentat în mişcarea, culturală

prin «Contemporanul» 2) și prin
*- «Literatură

sub

vistă

știință» 5), re-

și

criticului

direcţia

„ Dobrogeanu - Gherea

*).

Cel

- dintâiu aveă pe deoparte ceva
prea străin de spiritul culturii
alta

noastre, pe de
N.

Beldiceanu

(Portret publ. în «Figuri Contemporane»).

1), Alexandru

Macedonsehi,

născut

căută si

zugrăvească părțile josnice din |.
vieaţi. Dintre colaboratorii «Literatorului»5) s'a, distins Duiliu
în

1854,

a debutat ca poet în 1870;

colaborat la multe reviste şi a fundat «Literatorul», a fost funcţionar și ziarist.
A publicat nuvele, poezii, critici, piese de teatru, şi un volum de versuri
în

limba franceză (Prima verba, 1872; Excelsior, 1895).
;2) «Contemporanul» a apărut în Iaşi între 1691—1887

„4.

Xădejde şi V.

G. Morțun,

|

|
sub 'direcţia d-lor
.

„. 5) <Literatură şi ştiinţă» vublicaţie semestrială sub direcţia lui 0. Dobrogeanu- Gherea, 'apare în 1893 şi în 1894.
”
*) Gherea (0. Dobrogeanu) publicist, critie literar, a publicat. mai.
multe
scrieri, dintre

cari

(1890, 1891, 1897).

cele

mai

însemnate

sunt

cele 3 volume

de

Stadii

critice

5) «Lăteratorul» iese în Bucureşti la 29 Ianuarie 1850 cu 47. Macedonsehi
,
B. Florescu, Th. Stoenescu, Mai târziu vedem articole de G. Sion, St. Velescu,

Carol Serob, D. D. Racoriţă, Duiliu Zamfirescu. Din
anul 1883 vedem că ste
“director 47. Macedonsehi. In 1885 își modifică: titlul: «Revista
Literară (Lile-
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Zamfirescu 1), care l-a părăsit

pentru

a trece

mai târziu la

«Convorbiri». Cel de al doilea curent a pus ca principiu că
poezia trebue -să aibă tendinţa de a exprimă opinia politică,
sau socială a poetului şi a grupului din care face partă și,
deși a atras multe simpatii ale tinerimii, nu a dat cevă trainic
pentru literatură decât poeziile lui 0. Carp ?.)
Ridicarea literaturii și în special a poeziei s'a produs prin
reluarea unora din ideile generaţiei dela 1848. Acel care
reprezintă nota patriotică uită cu sinceritatea poeziei popo-

rane

este

GQ.

Coșbuc.

El

este

care se încheie secolul XIX.

centrul

unui curent nou cu

-

-

—

-ratorul)»,

revistă

sub

direcţia

«Literatorul»,

Si.

Velescu;

declarând

dar

Macedonsehz

că Revista

-Literatorului, -ci o altă revistă. De

atunci

literară nu

în

mai

este

Zamfirescu,

-diplomaţie ; azi e delegatul

născut

în

României

1586

-

1858, a

în

vechia

continuarea

Literatorul apare neregulat în anii:

1890, 92, 93, 94, 95, în 1899, în 1904.
5) Duiliu

m

scoate

fost

magistrat,

|

apoi a intrat

comisiunea danubiană. E

în

membru al

Academiei din 1900. A publicat mai multe volume de poezii şi muzele şi o serie
-de romane (Fără titlu, poeme şi nuvele, 1882; In fața vieții, roman, 1884;
Nuvele, 1833; Alte orizonturi, poezii, 1894; Laumea zeche şi lumea nouă, roman,

1895; Imnuri păgâne, poezii, 1897; Poezii nouă, 1899; Viaţa-la țară, roman;
„In războiu, roman, 1902; Tănase Seatiu, roman, 1907 ; Didreptări, roman, 1903;
Mirită, poem, 1910).
*) O. Carp este pseudonimul

sub

care a publicat

poeziile

sale doctoru

G.

„Proca, născut în 1867, E profesor la facultatea

de medicină din Bucureşti. A

:adunat poeziile sale întrun volum : «Rândunel»

(1906).
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Noţiuni de istoria limbii și literaturii române, București 1891
Crestomatie

pentru

istoria limbii

și literaturii. “București 1897.

Manual de poetică. București 1898.
Manual de Retorică. București 1899.
" Exerciţii de gramatică pentru el. 7. secundară, București 1899.

* Gramatica pentru clasa II sec. (Formele), București 1909.
Gramatica pentru clasa III sec. (Sintaxa), București 1901.
_ Modele de discursuri române și străine, Bibl. p. toţi 1895.
“Manual de limba română pentru cl. IV de seminar. Buc. 1909.
Manual de limba * română pentru cl.. VI de seminar. Buc. 1910.
Manual de limba română pentru cl. VII de seminar. Buc. 1912.
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