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de

DINITRIE BOLINTINEANU.

UPEPANT.
Nsmeae
niiopă

asi Boaintineans

inrs

de ksndă

ecte

Hănocistă

silepalăpa

Poms-

namiona4s

agea
enoxa ca. Hs dpentă nseentă ami
nstea detepmiia HD anea enoks aă $octă nbni
aa ansaă 1848.
Riemapea ca yea adeespate $scece
de a demtenta
cimuimenteae namionaze, a nponara
ideiae nporpeC5A8Ă,

a Nongaapica

41 ctpmomi1opă,
săiliBaziIă

wi

aimsi neo-aatine,
nauiona45

iperătăa

ctpiasuită

dap

ăitată

a apzia asmei ns aBemă

Cop»

dat

ni

mămr

0 aimBș

a vezopaaste

wi pn fine, ks mepitsmă o BIAN
G

uri noailit's

Jntpe

uezeaaate

nonoap

e Ezponeene.
Aueaci kiemape, ea nape E3 mi-a
Am
nainit'o; «pui ce Obceppeaze
K5 de aa data qnCcemnats

pnkoave ns numai nopaikeat
mi-a
entăciacmăa nenlpă
npodsepiae ditepape,

ckpiitopii ua

nepdată

apdoapea

de mai

nepdată
dap wi

nainte.

Dap nztemă ziue ks esenem
inteae noaitiue maj
măită de urlă opi ue a
Kontpissiiă „a ctanionapea
aite

patspei.
Apănrndă npiipea acănpa poas
ază aitepapă din Ileapa Pomsneaces,
kape epa donuaapiăaă

intezininmei

nanionaae,

ne

nătemă

ecniina ka= ăca Henlpă se de sa 1848
ankoaue ditepatspa ca
mbphinită nămai n tpadsuep
i de pomangspi caă
ckpiepi de mir Ba0pe.
Ebeneminiese ai sală
ta ckpiitopii cr ce apănie K5 tolăză pn Banspize
no-itiuei, mi de aucea: 5nii caă demopaaicată
cop in$.aăinna J0pă,
aagii
ii-aă nepdată iiăcisnide,
ai mi-as cuimpată oni
-

Fi

nisnize mi npinuiniize, mi vei mai mâini, nepzondă
eBminăaă
nbpinmeciă a4 uatpiei, a nepdată pnnpesn» 5% ea penaocsaă, zea545, ini rsctsaă nentpă
Aăp5pi

ditepape;

iap

atenmisnea

năBlinăiăi

k5

LOaim

răpiocitatea ca ca pntopcă Ebips miwtspie unoditiue, abipb pwesoaeae din Espona, nstps ecuocigisnize ve aă matepiazicaiă cnipiteze nonăsape,
abip» alpte aste
pmnpexsprpi ape aă npieilă

de
doi

adpenisa

ui
sui

ne Pomrni.

Dintpe cepiilopii npocnpiui ai wvpei Pomzneuiti,
epiani aă pemacă npedinomi giemspei 30pă:

Ictopizăă Bavecnă mi noelsa Bonintineans.
Avewlia cinrăpi, mspseindă intpigize nape aă c$umietă ne konfpagii 10p5 de ecciză, avcindă ue cea-

ma vexopaini emirpani asrppize mi manifecispize
efemepe aie noailiuei, pui ROnCceRpapr zi.ieae uede amsprle ae exciăată Mhtpă kăităpa aitepalăpei.

Tea mntpit depis5 de esnziate, zosilă aa inims de
acnpimea pmnpexspopinop ii măi aasecă de nociasnie (oaaa de dopsa uatpiei), aă azupată nsns aa
vea

de

ue

ăpms

momenlă

aa giegci

a

ictopia

48i

Mixaiă Biteazs, eposi de npedirennisne ax clsdii40pă case; pn aronia mopuei, ne nalsa de dapepe,
Bsperndă mn loale zizeze aste o napte din inima
ca npe$prste mn păbui de cinne, muli peadsna din
momentă

An

momeniă

nătepize

nentpă

a

cs

noalz

dikta căpopei case uese de ne spmr psndspi kape
ipesăea cr izăcipeze ailepatspa noaclpr. (1) Venă
(1)

&nă

amină

de a

Ilapis îmi srpie az foslsaă

domns

Aoadoaei Gp. Giza sapă fi îupexsesă ns fpatere
sată4zi istopixă snpe a linvpi r5 snesese
uesc nemspitoape aae istopinăazi.

aa

pono-

sase onepiae

Il

de a doiea, Kă toate cipmtopipire pienei, ape
adeceopi zsrpănre menisaă mi taentăaă, pui &pîheazb tă neosocipe napicpa ue aă anserală.
Ju
opt we nesazăpi, pn opi ue Sepiuipi efemepe
wi

ipenbloape,
nise

cane

eaă

tolă deasna

intakle

nentps

aă roncepBală

msma-natpie,

iaăcis-

wi măca

ca,

de mi aptatz din 20xă5 pn ouă ne Hbpmăpi clprîhe, a5 wliătă a pwmsnea Pomrneacii na cofaelsa
mi

îmima

ca.

assăitale
iee

Avea

ue aj uelilă

npodzuepise

cae

napte mn lami aa 19852 căs titas de: ns n-

mi

nasnanepi,

napte

pa

Bskspemti

aa

1554, deocesiteas crpiepi nzeaiate pn
Pombnia
sitepapz, c'aă năiălă konsinue de auectă adepspă.
Boaintineans a noelă, ka capiitopiă, na aitepală,
sa Hatpiotă, ns mai ape neBoe a i din noi pesomndală.— Cap litaspize avecte ex ecie de demăstă gsnociălă Pomsniiopă.
Maute din onepiue
cate de demăată a5 amsncă a fi nonsaape.
Dap
ve pici peomnenes nentps e4ă! upin ca.ioane ui

pin Bopdee Bepcăpize asi ce r'Bnl5, dap nămeae
35i ecte nerănocislă! niui auci ue ae E5niz,
niui
aiei ue „e ackăils, adece opi ns pnlpeast makap

de nămeze asi! Avgeacta ecle nam pn uenepe coapla
noepizopă.
&nă nessnă, snă Bsfonă, snă caatimgankă, ăn mapaalană, snă an$aponă, snt ameiniocă, 5nă Don-Atsan, pui $aue pensteuisnea ndats,
mi nămeie ces ecle penetată din rsp5 n răp5 ui,
diu aonă

mai

pn

pn

onă;

inăcishize

iap

noetăaă

$pămocăasi

napeze
mi

ae

tpremte

nă-

Biplsuei,

Ka-

peJe-ui nelpeve piaga pn Kănetspi wi degotamenlă,
apere a6sr fepiuipea nsmai pmnipă a Kznla mi a

IV

medita, tape.e-uti
carpiţir zizeze wi NOniize pn
-I5Rp51ă peuenepspei
omenipei
ui a natpiei, a
ie ecie pekomuencală pn zmea
aveacta? Jnnedentsaă pmnzpală agea KsBnlă aa petpensaă ces:

„„Demeptuisnea
demepteuisne! «
Eatz

pes

k%

K3 0 kaple noăz.
a5

atiaicală

demeptzsisniaopă,

ditepatspa

inai dec$visloape
Ilsptsndzce npin

nagionaas

Boaintineanz,

astpiepopize

toate

cae

pn

npin

ecte

ecciasuă

ockpiepe

emntă
dotat

ces,
nă ns-

dap ui inctpănliss totă odats.
Ilaxectina mi Eniată, bandă

" npecte mbmontspize ne znde c'aă uelper
zlă ue.e
mai pncemnate $ante axe ictopiei Beri,
ne deckpie
Sie-nape aokaditale ră Ratimnazpize npin
kape aă
ipekată, ne nsne câ ori ipexălsă mi
npezentsaă
ae0pă 40k3pi, mi, cepsinduce nă aslopiizui
nekonteclagize, kă o manieps innenioacz, ne
Samidiapiieazt Kk& R&nomtinia măalopă
aăkpsni cepioace rii

intepecante.

ts Xepodolă,

Bisaie,

uă Esanreaia

Mi Kă aate aspri Ancemnate JI m5n5,
kBăztopindă,
a CKpiv An Kaptea aueacta $oaocitoape
nenitpă auei

de

Ce

OR5I5

K5

Aerlăpa.

Na Bomă fuse xasda auectei onepe.
Vetitopisaă
deae-i npensipea ue pa conoti; dap dans
pa afaa

mă-1usmipe uelinds-o; dan Ba Abkpoiha
a vea ue
cnpie avecte pndspi aa namineae kOnca
npale nenip amopizaă natpiei, adsrbui aminte
de noetsnă

mi

de

kapeze

ua 1848

ce

ce aţa

nsmeute:

ne

Npmspi

Bosintineans !
G. Sion,
It

apese

cipsine

Le

pomsnă

PARTEA

PRIMA,

PALESTINA.

KAPTEA JANTBIĂ.

Ilopnipea aa Iepssaaim. Snslapi,
Kadinioi; inssaexe Ipin=
uiăop; lponontida; insssa de Mapmaâpa;
iussaa Kaaozimna;
Siaiepia, Xepanaia, Dapdaneneze.
Sscenipine “e peniamă avest ana.
Opamene cehi wi noi ve aă fost pn cekime
ne
mâsspize asi.— Apuinea84 sat mapea
Aa6o; fsptsna.
MitiJena; Smipna, Tspuii-opiyinea „10p. Iezidi
i saă sn Non0p ue
se pnhină aa Satana.
Toafsa Smipnei. Smipna, îstopia, nonsaauiea, msntexe Ilarss-ui aale A0hspi;
, psine eni.
Sonia
eialea

Esponeans

din Smipna-komnapats

ha auea din Tlepa.

Aa $ maplie, ne aa vinui ape seapa, mr
îmevpuaiă ne nas54 ks ranop Mepse, îmnpesnz ks ami doi
rOmualpiogi.
Skonsa nostps cpa ss Bizitsm lepăsasimăa
mi toate JO0KEpi4e
Ssnte.
Noantea se întindea assnpa sepaizpizop
mistepioase, nepdzle
npin apropii gpsdiniop desfziztoape axe
Bosfopz.azi. Kopnza

de axp, snde fsse anlz

dat

naaatsa Îmnspaui.rop,

asipzi

paisa Ssntanizop nsposit, psmase aa dpeant
a noastpz.

Iadiioi,

nepips

sn5a dans

ala

în 5mEpb

ui

sa-

Suatapi,

îndensptape;

insăzeac Ilpinuinizop, semnate în faga mzpei,
n»peai kv înoatz

585 ksnsnee

10p

de sesnlei,

în ans, în 3m5p5 ui în iyepe,

Sestapi sade în faur ns nanatsu Wesapi0p.
În Beime avest
Opaui se rema Xpisonoae sat uctatea
de a5p. Denis din Bizanga ziue rs asest opanu npiimise nsme
ae de azpit ui Iep-

—6 —

îmii Stpruneaă aiui tpiestăa de aa nonoaii săsxsgaui. Aiui epa
mopmsnlsa 45i Ăpisis, fisa azi Agamemnon mi aa Xpiseidei; snii rped ks de aişi îi Beni nsmeaze de Xpisonoae.
Danz Ksenofon, Atenienii se autezasep aiui us 30 de pase, ka s5 sănze
Ja kontpisăgie ne togi nagigatopii ape tpeueaă npin Bosfop,
Ilpomontopisa de aa Skătapi se ema în gerime Bos, mi se
edea aiui (Denis de Bizanq) o Kuazoans de mâpmăpz a45% ue
ape epa statăa azi Dos, femeia :4si Xapes, Menepa. Alenian.

Kadixioi se afs snpe ssdsa Sestapii, dinko.o de npomontopisi Dos.
Avuest opamse ema în gerime Xaaudonia; epa amezat ne ănă pizueg de aa ape opamăa îmi npimi nămeae.
Aini se afaa o msanime de monaminte m'spene; întpe anteae,
temnasa a5i Anoaon. Mai epa temnazi Binepei, aa eposaszi Es-

postes mi Bestila fontîns Xepmagopa.

|

Tavit, Ann. %. 12; Stpason, e. 7 Iloaie &. 4; Iainis e. 5.
sasn ks Megapienii fendapz aueasts uetate mi R& măat timn at
fost de pisăa euinizop 40p kape 42 detepr nume de opri, «ui
În ok s% sc ameze ne naptea Pizangă.si, se amezasep5 aa
0
napte pelpas's,

Iepmii de mai mate opi desnoieps aueastz velate; zidăpiae
ei se săpnaps de Bazens; Goyii o fspsmaps mi Kopneais Azits
o.pesiaziai; Sapazinii. o dspemaps ns totss. Aiui se zidise 0
pisepinz: Santa Esfemia în ape se uins s050p51 (Konuiai54
)
enepaă; dap asizzi nămai este.
Aini se ossndi

S-ls

Xpisostom

a

esia, nenips

5

Bopsise în

mi tpismis

în uontpa

dat npomontopiza

Xepesm;

kontpa Bigispizop femtizop mi în konlpa- Epedingii nenips
staisa Esdoasiei. Jin noplaa auestsi opaul, Dona fsk5 s5
nCapz
Maspis mi natpă fii ai szi.
Ile aiui Jimnzpatsa

Konstantin

se aănls

a5i iuinis, mi Mitpidat se sxt ks Pomanii.
Mai în săssa auestsi opaur smpe ssd, sa întinde o sims
nsimînt în mape

ue se nămea

astăzi Danap-sasue;

anl

de

Ilpokon ziue K» aiui cpa aats dat» sn na-

— 7 —
at

mbpey

mi si, zidite de Isstinian, nentp5

Mai în toate

'Teodopa.

nspyiae se afaaă ne aiui zidipi ue

meae Teodopei.
Annzpsteasa Teodopa epa fiixa snsi
om kape
maius-sa Bindă ne sani Bipistoa
ei, uij Teodopa

nsplaă

ns-

nsipea zile;
se npostits

NăB4ikă.1ăi. Dăse pinstz rviBa timn de sn Xanes
oa din Tip, kape
o goni în spms. De aiui mepse în Anesa
ndpia, anoi veni ta
Konstantinonoae ănde se onsns us tpista
ei mesepie.
fimns-

palsa Isstinian,

Bvzînds-0,

stpikznd „euea ue onpea
de mesepie înxositoape,

îi ASK5,

0 435

de

yiitoape,

ne îmnspagi ss se însoape
o 43%

ăn Biui& aa neamăasi omenese.

de souie.

Ilporon

anoi,

us femei

ziue n

fese

Mspi ne aa anza 565.

Insăne.e Ilpinuiniaop sint nalpă mai mapi wi
aoxzile; exe ce
afa5 Beuine n noasta Asiei. Ilainig ae nămeste
Îlponontide. A»
iui epa odats Aonsa de csia aa maplipizop
noaitiui mi tot de

odais aziiăa de nazuope ax răptezaniăop sizantini,
Dos, Ilpoti
ui Antigona, n sent msat aoksite; uezeaa.te dos, Xaari
mi Ilpin=
Fină, sînt mai poditoape, mai aonsite mi mai Bizitat
e de Kras-=

topi.

Aiui sant sii, gpzdini,

nsme în sekimo Xaanitis,
Bassa

nostps

desnika

sndene

siniste,

mnsstipi

gpeuemti.

nonyii mi ae

Xaari

se

Ilponontidei

în

Mupea Ilponontidz sas de Mapmapa, npiim
ea deosesite nămipi
dan» euinmtatea Wtpmspizop ei. Se afaz
înriss întpe maas.
Esponei mi aa Asiei, în 42p8; iap în azng,
întpe Papdane.e ui
Eosfopăa 'Tpauiei. Ipin Bosfop nomsnirs nu
mapea Neagpz; npia
Dapdaneze ns Apxineasa. Este din5,
mi naiueae nastesk 5
mndpie ne fapa ei. De ne Wtpmăa
Esponei, în msate a0-

ESpi, se gede ră orij Hepmsa Asiei.
De aa Bosfop non aa
Dapdanene, în AUIg, Se aaeaprr,
K5 BaSăA KB Banop în 12 oape.
Kionotsa Banopsazi ne siemz da
masr.
Aiui fiusiă Ksnos=

vina tatspop
giez,

nasagepi4op.

Întpe vei mai rspiosi epa

noskst în opient, în sîpsts
Hcînuetat, wi nenipz aueasta epa

sn en-

de 55 de ani. Auesta Bopeea
siait s snse mi 5ăne ui peae
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Ne

susse

o msăauiue

de anendote,

a4 K5pOp

€poă

epa

loidea-

ana ea însăui, Mai epa o damr ssipins ue se dsuea în [laAeslina, însouitz de sn sue.
Epa înkt sn nau l5pi K5 dOr
zeui de: mepri dens ea. Avesta n5 menka k noi Aa mas;
dap Benea ss ne Baze menksnd. Înss, epa mi epa, o xăns fa15, engezs, însouits de nspinte.re ssă, sn „opd svipîn. Qiiueae

Aasionsasi în genepe, niă sînt fpemoase:

gpauia,

genliaema, ei-

ouisnea, ae Ainsesk; naste mi peui ka nisue nozoane de mapm5p5; mapi în moni wi în niuoape; îns Roid, npintpe exe,
se
înismua's &neae fpămoase, aueste esengii sint fpsmoase ra
nisue

minăni. Astea epa aueasts msn engaez»; pioivanea sofetă=
A3i ssă se posfpengea ne faua ei asemenea pazeaop de soape

e se Bapst ne steae mi ne ape okii nostpi ns
ae noi Bedea,
afawndsse asnsnse.
Gieuine, tinepi ui srtpbni, din nasagepi,
ap fi dopit ss wie masa în toat giaua 10p: dap zeii
îmi pid
de xolspipize oamenizop, zine Omep, &ndesa; asfea
masa gin5
- mai nzgin dekst tpessi Ss Wie, Kzui aăziprm âfaps
0 mape gr-

„abgie. Adopatopii
emips
Oameni

mnis-/lici zitapz fapmeuee

penede

fpsmasenei ei, mi

afaps. "Amopăa Bieei se pede n este nentp
în menepe mai npesss de toate Bănspiae, de toate sin-

timenteae săsaime.
timent diin,

oamenii

Asfea, kend Menfpă o idee -înanis,

ra sin-

uei azemi iu sakpifiz

nă esie

de mipape sa măagimea

iama

A0p,

o0amenizop de pind mi ignopanni,

Kpeazz ne uci ue ss sakpifikz, nessni !
Opsmoasa mis Jia $5 dan aa o apte,

Kvasat5

ss

ne nivioape

de uei ue Boips ss cass! Sînt sigăp 3 das s'apfi
snapt Ba854, de am fi sasnat în spui ne mape, de am fi pzivuil
mai

'

“mate ziae însetagi ui firemznziui; de am fi
Xxolzpil în ame» geaza foamei, s» mwnubm ne sua din
noi mi Soapta ap fi
„ebzăt ne Ipsmoasa fesioaps, negpenit is avesti
adopalopi ap
Îi mnsat'o, fps niui o măstpape de răget, nsmai
s% n5 moap> ei. Basăa nostpă înlvanise sn xaik înkvpeat ună
mapfe ui
ks ipcisnpezeue oameni.
Îndatz ue în A08i, i4 păninse în dos:
În Bozsptrm uastind ăn minst ne ane, anoci se ksfendr
.
Ki
id

—
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a malcaoyi se dap mos din Banop Es o BApt>
s5 kasle ue
uci ue se încnag,
Aszipsm în stpigste.e 40p dspepoast, a-

10i o ibuepe de moapie se întinse neste snde. Dans
'tega
minăte sapa seni „a Banop uă tpei oameni sisnani din
aus:

zeve se încasepr.
întenepie.

Banopăa

5pm'e alănui

kzIDtopia

sa

Adoa zi ne afaapomn în stprmloapca Dapdaneacaop.
[lent a n5 axsnye'aiui „Izsap5m ue napica Espouci

măăte

ueteui

ve în

crime

aă fost seslile mi

asizi at

npin

mai
uiuat

să toli În nepaninz mi ditape. Asie sut Sinispia sa3
Sidimspia de snde înuenca zidsa ue psdikapb aositopii din Kon-

Slantinonoae na se se auepe în ontpa Bapeapi.lop
mi tape
mepyea nsnu a disea, ne mapea Neagp» foend 420 de
stase de aănmime; Bine în spm'b Xeperdia ue tspuii nămese
Peraia

zidit ne maasa

mspei,sa ans

aiui ăn amfiteatps

Pomci

153.

masate

ae

mi mai

mate

se als

înkt dos

se BYNOSE.
În aueaste

mape

Besnaziân
K5pOp

aBca

5pme întp

ins5ic mai mapi: zna Ka-

10dimna, ns denapte de goatsa Mondanici; asta insa de Mapmapa sa seca Ilpoonesa.
Itanaasa Dapdanencaop

sas Beriăa Xeaesnoni

nse în fp&mssege ns Bosfops.

'Tpauiei.

ns Moale 57 se

Na ape niui gpzdinc.re

toldeasna tepzi axe maaspia0p ueazi din pm;
niui kaseae mi
sapalăpiae 10p, tă destoivpiae mi dăpepine_
mistepioase; niui
lasaozpie bosfopăasi peniloape ue se Skin:55
ne fie ue mint, îspz s5 samene niui odalb SN54 R5 adlsa.
Ranasăa Dapdaneea0p. săpr ks maicstate întpe dos manspi,
ua aa Asiei,
ve aut a Esponci;
madspi.e swni svibălise
mi monotone.
Din tima în timu se Bede, n6 snsa din auccte
malspi, uble o

tăpm3 de oi, uvte au sat sas opam ns fisionomie
de n'spagin,

ape &muae

Dap, das
npin

inima

de desuasuepe.

n

fepmers orii

scop

fpsmssenea

asi matepia,

vea

ve în ard,
năuin

uentpă

ra Bostopăa
o scams

de

—
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oameni inteaigenui, auesi nanaa ape s5n mepit
mai npenios.
Adsue aminte de finte mapi mi gaopioase din tperzt:
ssngeae
Atenieninop, Jauedemoneniaop, Hepriop, Benegieriizop
mi MsSsăamani0p, nik wi se amesiit» odatz Kă aueste
snde.
Sipmtoapea ape 11 dege de a5nyime; spuimea
Sims
toape, înuene de aa 2—9 siz0metpe,
le Isimăa de aa dpeania, intpend, epa odalz
tpei uetvyi
estite: Ilantie astwzi Hatio-Ilatino; Kopdia,
ne gonfsa Me.as wi
Jizimaxia, fandats de Aizimax, snsa din
mostenitopii asi Amesandpă nea mape; aucasta din spms se afaa
întpe ueae dot
aieza!s,
|
„la dpeanta iap ne uspmsa Eăponei se Bede
Gaainoae.
0pamsa de astzi este rspouinil; dap nozigia
asi este eBantagi-

oasz: asfea topi
numi în Tpauia.
mepoasz.

În zieae

rsuepitopii se aurezapz aiui, mai nainle de a
Igstinian inea Aa Gaainoae 0 gapnizoanv nănoastpe,

aBvnd

esemnaz

tpexatsa,

Ppannezii

mi Engnezii, desrzpraps wi se amiezapr aiuj.
.
Pisa Pspga-ss wi Mgsanei-ss ape în perime
se niemaă, uea
din tzi5, Ilepnot, uea deandocaea, Ilpantiss,
sad ne oasta Asiei. Ile uspms din fans se afaz pis Aegos,
astzzi Kapa-

opa-să.
Ile masspize asi se întsmnas
monesăasi,
Mai în sss, ne kanay, este

nsmits Nagapa-săpns.

a Ileaonsmsnt,

Aiui se ziue us at fost în BEkime Fas-

teza asi Asidos. În fa,
454 Seslos,
Întpe Asidos
Iepwi.op Seprses apănks
sade ipsne, st. meapg sv
Kă ostipize azi Anesandps

vii înxz ne aiui

Bestita 5ztae
o aimer de

ne mepmăa Esponei, 2ă fost naste
zii Sestos, ziue Stpason, Îmuspatsa
5 nod a sz'uli tpearp nămepoascae
sănse ne Gpesi. Toi ne aiui ipenă
uea mape din Espona în Asia. Tăp-

Ipensp» în Espona

nentps

întzia

oape.

Boim

Bopsi în de Jeandps, 10pd bipon, mi
de sn msne eBpeă ue
ipexăpr asemenea, dap înnot, aueasts
slpimtoape ?
Xepo fiina „i Sestos, upetprss, „osia sn
astea ne mansa
auestăi. panaa.
Jleandps, amanta. ei, ipeuea înnot, noantea,
Xeaesnontsa, Ka, j$yîntbineasud ne x5na sa âmanis
; ne Ksnd a-

—
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veasta din spms, din Bspfsa snsi tspn, yinea sa

fanap

anpins,

dăn” a rzpzi
a5mins, se indpenta,
npin întanepix
amantea,
Întp'o noante ne and Jeandps ipeuea ana, se prdirs
o fspta"5: 4ămina se sirnse de vai ui xsneae înnol»top
se înexs.
Xepo atsnui, se apsnns în Ba18pi mi nepi.
O măanime de no-

eni aă «zntat aueast swen tpists, în Bepsăpi mi în npozs,
On

HPAblop ue wiaă srpis r'aslopia ne aiui, ziue ks,
adsrzndami
aminte de aueasts
întsmuaape, a5 napns de dspepe.
E însămi au fi Skpis ueBa assnga auestii nefepiaipi, saă
ue năyiu,

ami fi nabns, dap

ns fonsig niui sna nisi aata:

ne axea

epam ' ssnzpal

„leandnă, &bui aă uss în npantinr Hposepsaa:
»On w'a pas tant desprit quand on est amoureux.&
Dak tpevea ana inip'o sapn5, în 40 Ss ipears înnot,
ns
nămii nă S'ap fi încrat; Ba înrz ap fi axsns aa
iziita azi, mi
îngesiit ui neostenit.
Iloets. Bipgiais Ksntz aucast islopie în Geopgiue.re
asi, dap

uea mai fpămoast noemr epoirr este a asi Maze.
Aopd Bipon tpeks ana înnot ne alui, ăpmat de o saprs.
n

x5ne eepeă, issea 0 fate kpeslinz: ea 0 ep de
souie; nspingii
fetei, na sz pizv de ea, îi prSn&nsep E» i
BOp -da-0, izud ca

Ba ipeue wanaăa înnot. Enpea 155 aueasty xondigi
e de sepios, se apsnts în Baazpi, ui îpens dinko40
Sbnr5l0s, Se zive Kb nspinuii fetei, ns se pinspz de năoznt,
Negpeniit xz ui

auest epeă se apsnnt în mape sz suane
de wipelenia -omencasis.
]le amwndor Wopmăpine, lspuii a& amezat
Batepii mi
aă zidit foptifigaii ua ss ancpe înlnapea în
Mapmapa a Bpesnei fote stpeine; dap tpantateae dinipe nstepia
e Esponei, sint
mai tapi, ziue D. B.anei, de kt foptepene.re
ispuizop de aiui.

Moxamet IX
anăa 1659.
Yianak-aaesi

zidi ueze mai

este sn 55pg;
saă 3000 noszitopi.
Banopsa
iap noi, mepseptm mii msaui
Kslea ase Beri de demn, 4

maate din

auoste

foptifagii în

ne naptea Asiei ks Bpe ov 2000
nosipă se onpi aiui rbteBa oape:
s» Bizilum aeste piste gapaue.
ap k5 se nins Înaintea noastps

—
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ka sb ne ZiKt, Gine am axsns;
Sapaiă.1 găBepnopăasi, ue seamsns,

ape de gend sm ssoape în

KsleBa geamii psinale ni
aa. vea întziă Bznt tape re

mape 85 oamenii mi

răspaee

ue

BA A0ksesk, fopmeaz» avest sspg.
Bazapsa se romnsne de
lesa dăgene. Ns nstsprm îngeaege da» stenznii avestop
dsgene, sindeaă opi nămnzpaă, «ui mapfz nă se pedeu aiui:

Mepsepsm aa o safea, ne masa mspei.
Aiui afaupzm o
măaţime de tăpui us rinspi ga.ene mi nosomopile. Ei niui

se mimăaps,

niui

pzdixap»

orii st ne Bazv,

Aa Benipea 5nop rvastopi.

npekăm

fax aagii

ap fi.asat vinepa, Bvzindzi, nenips

e adsnape de mopui în minora mopminteaop npensm
se ziue în sasadeae fantastiue axe oruidenizazi.
Dans ue ne ameZăpbm ne 0 sant ui ipenăps îpei minsic, ci ne
saaslapr &n&1 dănt aatăa, năind mona aa an.
Aiui Bszsiă , . . saă mai sine nă Boiă mai ziue ucia
ue BDzăiă. Nă am velit înkz o naple de kzabtopie în opient, în kape aălopăi ss n& Bopeeasiz de ăn deppim us 5ap55, lpenue-

pos etc,

ua

Ilpetătindeni, adikz, în toate rwpuine aveslea, depi-

este tot aueaa,

mi Bopseae

asi, “ui

noptsa

ns

aă

niui o

dcosezipe.
Ea. ss ns nad în aueastp gpemaat, Bois nrsipa o
isuepe assnpa depaimsazi ue pvzsiă. aiui. Vidat neam, ncamsa
tpuesk!: totsa în Tapuia nape. în păinz: oameni mi A5Ep5pi;.
mi
aueasi sivdepe sr prsfpunge kiap osenpa gseepnimenigazi,
Sipvinsa ue nede aueste aspspi nentpă întzia dalz, pede
ns
Tzpuia moape. Ea este în axsnsa snei npeiavepi mi das
oa-

menii

we gsBepnr

BOp înue.tege

misia 40p,

n5 este îndoiasz5

Ba penasue, din psineae ei, mai fpsmoass mi mai fepiuits,
Name.re

de

ispui se da ant

„okăeai Tsprestanăa,
napie

a Srimizop.

dat»

Bnii aztopi

npetind ks

în pexime să5 năme de Mesageni.
sape

slpvssnii tăpuizop

mai m5Atop

dak

Sint pessoitopi;

tzpuii epaă

als ue sune

stpsnii

„Mesagenii se însesmznl» ua Sainii;
tot anesa.

nonsaaţii

ye

Aveste sominuii epaă Hănpinse în mapca

a0p

panoskayi

Xepodot de-

fsps - Mesageyi.

feasa Bienei

tpag sine ks szmeata

A0p

este

wi sint an

—.
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viepi digaui . . . se pat Kpape
meie;

nz loale auestea

mi ne x0s..

femei.re sint romsne

, 23 uple o fe-

întpe ci . . . vad

ăn Mesaget se îndprgeste de o femeie ue pede,

alspur apă

a kap mi se desfsteazt us dusa, îvp's temepe mi pămine,
Ei n5 seamtn» în usment; se xptnest tă piteae ui 43 newmte
din Apaks , . . se Însint „a soape, Kpsia-i sapifins kai, uzul
zin ei, ueasi mai iste din zei se nszine a i se Sakpifia ue. mai
iste din Bieysitoape.,
Mesngeyii „ousiaă sape Opientsa mpei Kasaiene, za niuoa-

peae Kasxazăasi.
Wipă K55it

sb-i sănăe

npin apme;

dap ns iseăti. Aueastr, asnts

este desrpist de Xepodot.
Ile aa ansa 722, Kaanifsa Bad [, ssuzse o mape
napte din
aueste seminyii mi ae dete pesinia msssamanz. În timnza pes-

FB4Bpei &nop găBepnopi în kontpa kadifinop

Apasi din Bagdat,

avene seminţii Benipt în axstopă.a kaailiiop; dap îndats înuenăpt st farb ueae mai mapi
nependseai npin Wapb Ii degenip5 apsitpi tponăaăi uri Biegei kauifizop.

De aa 955, Tspromanii

înuensps

St fak statspi neatspuate.

Ogszianii, sna din seminuiine 40p, saă lspuii de aslzzi, mai
pbmaseps în supe opieniza mzpei Kasniene; dap «end se apis llinyisxan, emigpaps de fpia avestaia,«x mefsa 10p Soaeiman, ii se sipsnsepr în nsmsp de 50 mii oameni aa Adepsegean; de snde, goniui de Mongoui, se apsnkapz în Apmenia.
Soaeiman, kanăa 40p, se încsase în Eslpat. Visa să Optogisa,

455 romanda ui intps în Asia-mikt, ande 45% nstepe, npin
kstponipi de wspi. Auest Oplogisa grsi aa luonism ne Aaae.-din, sn tsproman din uei Beniyi mai înainte snpe axslopăa
Kasifizop.
Avesta dete nsmznt fpauiop si mi nsmi ne 0ptogiăi wenepa.r -a4 apmiiop saze. Viisa ssă Osman, ue se afaa

în mape fazop ne.wngs mostenitopsa azi Aaa-ea-din, dete opdin ka lspromanii asi sz noapte nsmeze să, kemndsse

Osmanazi. Auesta fsnd 5n pegat, întspit Npin npoBinuiiae ue
â55 dea Gpoui, În ansa 1300 îmi dete nsme de Satan.

—
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Spmstopii 43i, mspips înnt îmuzpepia uea
nor npin uzstigapea anlop nposinşii.
Moxamet II 435 Konstantino noae,
ba-

iazid, fisa a3i Moxamet II, Senin |, rosligapr toate Asiamin,
Sipia, Epintsa, fopmend o nstepe snits assnpa fepzmalspi.r
op

tspRomeniop.

Tipinuinii Apasi din Bagdat,
de aa Kaip îns

se

detponaps

de Tziapi.

Kaaifii

Nikaseps.

Ns denapte de

emipea din Dapdaneae, se af

aonăa

ănde

se zise nt ap fi fost aalr datz pestita
yetale Tpoada, a rtpă
înrănmpape faqe ssxelsa Liiadei azi
Omep-mi sndc se afis

mopminteze

atstop epoi ue.zespi.

Snpe 'seapr
saă mapea

emiptm
Egee.

din

Dapdanene

ui intpapzm

în Apuinea

„ Apyuinea5a se întinde snpe nopă, întpe Mauedonia um
Pomaz
hia; snpe Best, r5ips Gpeuia; supe ssd, kztpw Kpela; supe Est,

sipe Asia-mixs.
Se mai niams mapea Aasr.
insse sint semznate ne faua Apuineasasi.
Asia

nic

emiprm

din spimtoape,

de azzp, avsindăne

mi seapa

ss edem

O măagime

se întinse

ueze mai

de

neste nsim-

fpumoase

etente

axe nalspei, uspuese înnapte din gpsmdipea nopiao
p ne spwe4e soapeasi anăs.
Dap aneasts măaysmipe ne năsts foapte,
Ebui timnăa se sipira.
Bantsa de aa Ssd, înuens d'odats se

ssf.ie us isuime.

Ksoilansa,

npebszind

o mape fsptsnz,

opdin na topi nasagepii ue se afuaă asănpa
55 se Kosoape în nimniga mspispizop rape

nodsazi
atsuui

Bsntsa se îndoi. O mie de wsepsispi, ne toate

dete

ganopsasi,
epa goas.

tonspize, fs-

veaă, npin fpingiize sanopsasi, niste ronvepie înfiops
toape wi
fantastiue, sipmine înk% aa perie noastpe.
Basza înuens sp

donusiasks. Toyi nasagepii de aa A0K84 dintziă, intpapz în
na-

Bineze 40p,

5nde

nisapz

Engaezăa uea aimest,
Nărase
mis-/lici,

sr-mi

soanasi

de p554

mrpei

kape înainte. d'a învene

sa5 de fpirz.

fsptana,

soiasiz
fapopileae
uexe Sie, ka
fs siait st intpe sr se nsaue în KZIDPSNA

ss a-

S5 naakz
457, K5 0

—
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fabopitv sis wi axta neagpo. ' Noi pemasepm
înn în sa40n,
În kstena minste, ssnui, skasne, mese sine
egale, se mimaps,
Se pslzpnaps; 5nexe se psmsep»; toate
amspsnte.se din sa.on,
Înuenzp5
dap

St sapă,

niui anoao

Ja 0 naple
epam

togi

ng

mi a

sr se Ssnapgr; oamenii

nătsp»

ueianty:

tpontiui

ne

%0S,

s3

afie

ageam
ne

nixap

ainiste.

Bpntăa

apănka,

ra

Aa

rom'ent;

Banopsa

se

în xoasts. Ks
ne

nisue

naesa

toate kz

osiexte,

de

Ja 0 napte „a ueianle a namepei. Ja o
mape înkainape ue
ÎKB Bas54, SN nasagep slpigs: ne am prslăpnat!
aa aveste

Bopse

nenaviăle,

nasanepii

ps npin sipigste de
op.

KzpiBa

tăpui, rpezind

SP NAbIgT E5
Din nopouipe,
în mape dart

ama

rezani în nasineae A0p, pesnsnse-

snaimz; dap ns
în adeBtp

Aakpimi mi st-mi ea

ustsp5 emi din

zisăpiae

5

înuensps

ne nepden,

adio de

aa

pădeze

a0p.

uvnitanăa pbseind aivi, ii ameninus wi
apănre
ns Bop înueta din izngsedize 40p uee
pidins.e.

tspr, kape minea Aa mape, ui x ape stam
A B0pB5

a-

mezayi gpeueute ne nanmete, ans nenoposila
ideie ss se sroaAe în uiuoape zisbnd £ e. noate sia.
Dap asie se prdius, mi
Kvză Ne 0 s05s-de fep, anoi de aiui ne
nianuiete, tpsgznd dă[5 dvusăa sosa în spage.
Mamina BânopăA5i 45Epa kă năuin
for.
Mapea ns nstea fi mai ispaăpals: Bapiae
ei, mai mapi
de ks Banopăa, tpeacaă snăi dsns aală.i,
4vseud întpe exe sn
asisă.
Adesea passa nspea ameninuat si se
îuBpaeast ss
5năa din auesti msnyi de am,

Tpensp5m

asfea toat» noantea.

Bonipea ziaei ns ainisti sndene, Bedepea
mpei, 5 admin
epă, mai msat însn'zimentotoape.
Alsnui Băzăpm K5 nă epam denapte
de insaaa Miti.tena, pesea „Jesus.
Augeaci insă imi adăse aminte de noeta
Safo
ve se nwskă aigi. Epa fpmoasz mi inteaimentz.
Gpeiii o ns=

MipD mi a zeuea măzy. Komnatpionii si ii
Ebtăsepz tinăa ne
medauie.
Bepsăpi.re ei se deosesest npin deniateus, dsaveanr,
apmonie, linepeur mi gpagie nemspuinili;
Din tot ue a

Komnăs,

a5 pwmas

de aa ea nămai

do»

noezii ue

se

afaz

li-

—
nzpite
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kă pepsspiste asi Anapeon.

Salo

se înamopr

de Vaon

de „a Jlessos kape n o izei, ui desnepalz, se apsnks în mape
de aa inssza „esradia. Salo fese mvpitats dsns sn Yeptaa din
insăsa

Andpos;

Kond

tpri ne aa 600

asnseptm

înainte

de Isss Xpisltos.

Ja înlpapea în goală

Smipnei,

îngpixipea

ofinepisop se îndui. svui ne uiui se afis sn npsnt de nssiu
săs faga anei uli ne kape adesea opi se sdposesr sopzsiiae.
Snpe seaps întpaprm în noplsa Smipnei.
Aiui Baăpize se mai
însabnzipb; nasauepii emipb toui ne nodsa BANOPăati.
Alănui

se aprtz wi fig&pa ongezsasi
mi aaa

neagpr,

ksm

se

uea imBsi,

tă o fanopit'z

afaase în minstsa

knd

înuenă

a16%
fsp-

ina,

Atsnui Bszspvm ne nodsa Ranopsasi sn nasagep de nape snii se mipaă, aauii se însupimantaă.
Kzpiga opeui, îrkăpr semasa epsuei, ssfaznd în acp. „late ziueat ei, nentpă ue am a-

gst fsptenz: diaBoasa epa ră noi.“ Snăa îmi snăse iz în magazing ănde

toni auesti nasanepi

rpestini mi mssăamani,

tpensps

noantea,

ziseps Ev avea om

nzyiBa

pios

fanaliui

epa

kasza

Bixemiei

mi aă fost nponss s'a apsnve în mape.
Adest om epa sn lezid sas înrinttop kstpr Satana.

tspr îmi sasse iv

lezidii

sont sn nonop

din

ns ksnoaste

sine din «e napte de 10k.

se e4, ped

mi se întins aa Satana, fiind ns fanteae

atst de peae, înkvt
40p.

nsmai

diagoa5a

Bn imam

îmnepzuic;

Avesli oameni,

noale

dap

mai zi-

aop snt

ss npiimeastz

înri-

Sinmep-dag

supe

nzusniie

Avesti lezidi se afaz
sălsa

Mapdinsasi

se mai fiams

ne abng

(genea

Mapda)

llinpistan saă papa

msnteae

în Mesonotamia.
Auea msnte
diaso.a5.asi. Ionopăa Iezid este

pecsoitop mi nsmenisa ve osseste, foapte poditop. Toats nonsaamiea se sprv aa 200,000 ssfaete. Se npede n sint o psmuligs din Bexii Mapdi ne ape Apsas, pese aa Ilepsiei, stpsmsts

în Mesonotamia

mi uape

dete

nsmene

40p

selsuci

Map-

da (astvzi Mapdin). Dsnr Stpanon mi Tlainis, îns de atsnui ei
se însinaă asi Apiman, venisa pzăasi. Nomese a0p de Iezid

—
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Je Bine de aa sn genepas Apas
ue se uiema lezid wi Kape =
vise ne Xasein, nenot a azi
Maxornet npofeis..
De aiui ine,
ziue d. Ilumsaat, spa Ai0p în nontpa
tăpuizop.
Adopaniea lezidi.zop nentpă Satana
este foaple mape.
Ei ns
npouănut niui odatz nsmeae îmn'vpatsazi
înlsnevimezop, nă dis=

apeu, kăm fak upestinii ui anii; din
xontpa, n mape pesnent.
Ile Satana ei în nsmesa Hleir-Mazan,
aditz mapeae mef. Amap

yeasi ue afatndăse

în Mapa

xontpa diaBo.ăazi! aeaa

„i0p, ap

zivue o Bopss

de

s'ap suide de vea întziă

p5ă în

lezid

ape

îi Ba aszi. ats ks mi Satana
ape noainie în asme!
În imapinaniea a0p, Satana se
înfonimazz sus îigspa de apXangea mpensm cpa înainte de
a se peBoaia.
Este fpsmos,
maiestos; nă aă nenpdst nimiu din
Benea sipv.Iăuipe; dap noapiz

în fisionomie
adenkz.

ueBa tpist mi genditop

Satana

mai este adonat

Ile fie kape an cdalv, ci aă sn
diaB0485.15i,

a

zeuea

noanle

din

ape

apatv

o ssfepinis

de Iezidi s*s fopma snzi

nrepne.

fe de szpsztoape în onoapea
azna

asi

Asgsst,

Din uoRspize ueae mai denzptate
ae W5pei a0ksite de Jezidi, se adsnm okzitopii în noantea
de Sbp5bloape anpoane de
su

mănte înant Asdsa-Azis, aa 13 Alege
denapte de Mapdin, ks

negesle.e

mi fele.e 10p. Ja

nidioapeae

msnteasi

Abdsa-

Azis,
este o nestepz foapte adznaz. Ei
Kped KE aueasip nestepz ape komsniragie ns ladsa. Kind sine
miezsx nonyei, ioui se
amaz»

ne mapgineae nestepii mi ap5nkt
în adrnuime dapspi,
adikz .Bepseui, soi, Kanpe, Bani,
Beslminie, nzne, ra sx far
mibuepe Satanei ape, ae adsns
ne toate.
Ile spmz, aa ss=

netă. măziuci, ei denuziesr nisue
dangspi

pbloape,

în

npexspăa

Qpei

nestepei.

szazaleue mi înfio-

Dsnz

aueste

danuspi,
măanimea lezidiop se dzue kzip5
anl nestep, nă denapte de
aueia a ladeazi. Oameni, femei,
fete se KOBOap3 âjui, Mrs
HPIKD, Beaă, 49 J5mina fokaiinop;
anoi aa sn timn xotspit sting
toate fokaiire.
Atanui opgiine gene mai snsimenistoape
îngen; fie ue om se desmeapds să
uea îniniă femeie ue'i nade
S55 monr.

—
Ei onoprt ne Moise, ue lsss,
ai

Domnsisi

mi Kped

15
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ne
ie

Maxomet
timnăa

Ka oameni

0dale

ga

axenui

auesti

sw'i npoteags.

tpei

Tipintpe ci se afa o seminuie rvpia este înupedingatz gapda
mopm'niasi azi lezid, fsndatopaa aseslii sente. lilefsa semingiei este aa4es toldeasna din uei ue se KOEOap% din neamăa
a3i lezid. Avuest mef “este npisit ra ăn sent; iap eu, ra toyiuei
aaui, Kped ue ape sn 40k în. paiă, însemnat maj dinainte. Ea
ape ne 4»ng5 ca 5n om păi se ds nsme de Komer. Auesta,
se upede ks npiimeste peBesauii de aa Sata Da, KE nămai
asi
se apats diaBoăa ui îi snsne Boingeae ue ape. Pzpr Boinga

avestsi Komer, nimeni ns faue nimira. &nii KEMISpI
saă n ante faBoape, de „a Komee, sn 40K în paiă.

k% Bani,

În pesBoaee spsuiagi.rop, lezidii a5ap5 o napte în xontpa
mi
se n&ptapt să mape Kpăzime.
Gantiep, istopiansu pesBoae.10op
Azi Antiox, îi nămeste Ilapti, Ilaptea auea ast
Mezonotamiei
a
esle
zokzils de măile nonoape «spioase. Dans lezidi, nonoaau
ii.e
veae mai kăpioase sint: Sekiissexii ue se înuinm aa kwui negpi;
Nesiopienii; Ianisii, Uliisii, Gespi sas înkinvtopii „ra for; Mani-

meenii ue su Înkinz aa soape; anoi adopatogii nspuei

desnpe
Dap
ne

nape

Bom

„vsapvm

Edsopipem

Bopsi

femeesti

mai tzpziă:

ne lezid mi ne Satana
în Smipna.

Smipna se afaz silsats

mi

în amfiteatps în

kemznd

fandsa

ve4si mape mi înxonyispalz, de tpei nspui,
slepui.
Ilonsaaniea Smipnei se 5pkE, dus

o BapKT,

go.afăazi ei

de mănui înaani ui
vea mai nor stalis-

tin a 150,000 aorsitopi, din ape 80,000 tspai; 40,000 gpeui;
15,000 espei; 10,000 apmeni mi 5,0009 fpanui saă stpeini
Exponei.
Goafza

de

aa

Smipnei

9 nenz

aa

este de
5

12 a. 48 rizometpi

de A%pqime.

Smipna

de aănuime

se nioma

ui

k5 âuest nă-

me mi în limnii antivi. Ea se fsprmz de mai msite opi mi
iap penvskă din uensma ei. Jorsitopii vei mai Berti, KBnosk5yi,

—

se npede
domniea
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sr ap fi fost xoaoni

Efesienj,

Eoaienii

o A5apy în

a0p de aa kape iperă s8s lonie
ni, mai în 5DM'E S&B5
„lidieni. “ Smipna epa sitaats aa
înuenst ne 1bh95 Skeza de asivzi de „a Bspnasat,
Smipna de aa doenea se zidi
de Aaze-

Sandpă mes

mape

ua

ss

pea.izeze

sn

sis

ue aB5,

end

adopmi

sna dato ne erpfsa msnteasi Iagss
.
În timuăa Asi Stpanon
Smipna de audoeaea, epa în
toat Sipbasuipea ei. Smipna
aipeia, a eBsazi de mixaor, se
amezz ne păineae ueaii de
aa
doeaea. Înanzpaşii Pomani ui Gpeui
o sisatnipr ănii dan aaxnii; anoi Benip'b Aalinii, kaBaepii
Podzazi, Ilenosezii, Tamepaan
o Sspnb; dap ea penzsks a
doazi din denăuz. 24 de ani
mai
în &pmr, adik ne na 1426, sgat
ansa Amspat Il 0 a în sign»unipe. De alsnui se afaz în nătepea
lspuinop.
Se ziue rs Smipna fese natpia
asi Omep mi rs ne Ma4ăa
pisa

eu54si Menes,

Kpitea nos

auest fă,

Se apats înkz

upe=

dăai.10p Kb4topi, o nesteps, nae
de o Caps de aa salza Bspnapat, ue se nămeste nestepa Nimf
eaop mi în xape Omep ap fi
Ssrpis

fpsmoaseae

sa.e

insnipanii.

Mai

în săs

de

Berea

uetate

este ăn mănte ne kape se ziue ny epa
zidit temnasa uca fai05 aJ VUisezei.
Aiui se apats înnz spmese aucas
i temnag.

Mai xos de auest msnte, KBIp5 skee
a de snde se ÎmBaprs
nentps Bspnasat, se pede an tsma
a snde, se npede uz ap fi

mopmeniza 45i Tantaa, Este,
dsnz romieae Iosif d'Estourmer,
de 300 niuoape
de pisp; de nialpr spal»; BEpfă
a azi ve ag
fost prdirat msat, as uzat de kătp
emăpo de nement, faageaze
fataxe aa rape este ssnăss Smip
na.
În temeaia aueslsi mape
mopment, sas grsiţ o Kâmepb
moplăapz ks 0 soats askăuilz,
În
pevuinvtale k5 Smipna, se mai
af în spmeae temn.ă4i
Gopty=

nei;

lemna5a

Ai

Joe;

psineae

snsi

teatpz

etc.

În dosăa uetzpei Smipna de astszi,
se prdit» an

se kiams5 [lagăs.
tot kpestetăa

optepega

manteazi

este ntprsils; se afaz

Abizpey

din

opdinăa

mănte ve
zidits ne

azi Aekaandpă vea

mape, nentpă înilzia oapv, saă
ne păineae snei mai sexi

nă se stie sigăp; dap

dn

ipadigie, se

ziue ks aa

Yelzni

NOapta

a-

—
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uesiii foptepeue epa amezatr statea amazoanei Smipna, făndaioapea uetzei uei Beni.
VUetatea psinats ue se pede astszi,
este zidit» din feprmstspiae ueaii Bes a azi
Aanesandps, de
loan Deta.

Am zis mai săs kt Smipna este sănas aa kălpemăpe de nsm'snt,

K5yi trpîmăă

este Băakanii.

pe o săpat, îzse uea din ansa

VYea

mai mape rstpersp Ra-

1778.

Jorăpize ese mai naste znde se adsns Aoksitopii, sont
NOdzA FapaBane.0p mi maaspiae pîsazi Menes. În peuintale
se
afav salsa Bupnasat, Băgea wi Sedienii,
znde szut naseae de
Maps

ae

Smipna,

oksilopii0p

uezop

aBsui.

,

înăntpăa

ei esto n opam ka toate opameae din Tspmia. Ilaptea aonsits de fpanui, e mai fpămoas mi întpese,
săs toate panopispiae, Ilepa din Konstantinonoae.
Sipada po-

zeaop, ve im'aă asat nsmeaze de aa fpsmoaseae femei sape 40-

săesk aiui ui ape se apai” în fepeste npinipe guastpeue ns
poze, este sna din uege mai fpsmoase.
Atst ne stpada pozeaop st mi ne axteae ue se afaz în peviniale, Bbzăpwm aa toate fepesteze o msanime
de rarele fe-

minine.

Îs este

ese din sinsa

sedepe

&ndeaop

mai numrsts

mi întps

mei, de feaspite nagii mi

neatps sn

aiui, na

Bedepea

peainii, apsiunds-se

KBADIOp
avuestop

aa

ue
fe-

fepeste, în

kosismă. 40p nitopesk mi exegant, Bisztoape wi MeAanroaiue;
K5 KANA NAekat ne msni.le 40p sase, ui apanksnd asăpa stpeiniaop Ebte o rvătape distpanir, năpues» din oxii uci mai fps-

moi kape not sp fie . ., se apatz aa fepeste wi aa

Sk ziue ks aveste fpsmoase kpeagii, osiunzite îns

nopui.

din RoniAs-

_pie sv se zite den fepeste mi Sb Se neue, zitendese,
sznt
toate maekate.
N mtim non aa ue unt uoate sz fie aâdeBtpat; dap mtiă Kz ueae mai fpsmoase femei din opient,
ones
aueasiz uetaie.
Souictatea Esponeans de aiui, este tot de o-

pivina souielvyei Esponeene din Konstaniinonoa: feazpimea
întpe
exe

este mit3;

dap ra sr o ksnoasiem

nede ideie desnpe uea din Ilepa.

mai sine, Bom

da o pe-

—
lopa
me

ii
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este o nap!e din Koustanlinon
oa silăalr ue o ÎnbAăgi =
desazpuile, Supe ssd, de Kons
tanţinonoa, npiu goaf mi

upin Gaaata. Este aonzits de

tpimimii

ustepiop stpuine mi de
&poslini, gpeui, apmeni ui
fpanui Kapo se iam Ieponi.
Heponii snt de Opiuint din
toate uopize Esponei, BGui
gi
aiuj, din deosesite limnspi
wi înuposnvlani saă npin
upbs
ia”
5a5 npin Benipea astopa.
tci mai ăi
sent negzuetopi; o
DiRE napie, îmniegaui nuc „a
amsasade.
la dinwii n esistu

Sintimentă.a de namionanitate:

de ue nauie
satositt

în

este,
me!

pesuănde:

Dar

natoaik,

Siutimentaa

întpesi

ne pe snăa

llape «

peainios

pine

ap fio
„a0kăa

din ci
nagie

nagiona-—

dilzuei.
În miz.ronăa măSă4maniaop
mi gpesi.10p; tot atzta de
fanativui, Mepogii ns usteaă
St pbmzie în 5pms us fana
tismsa.
Asfea este în toate aspăpiae:
akoao snde morsitopii mea
apmayi, pbaztopii înn se apme
az».
„la aueste azze se mai adaog înpispipea ue ape, asăn
pa snipităsi „op, Vponaganda
Iezăil5 Lianian mi fave din ci,
oamenii uci mai ne cpistopi
uz
ip uciaagi de aut pit. Hepo
nii npisesk na sn
mape uvrat
aJianga în &bsolopie nă o
nepsoanm d6 pilsa open
sat aataa.
În snitaaăpize 30p nspaiue
BO.inanii nă sent npiimini
dak n
sent Eatoaiui.

În Ppanua ratoainismaa Sag
nosi.at npin toaepangs: npexsdervui.e din Bean
sa de MiKAOR a5 nepil; dap
satomivismăa

în opient se af K5 mai moal
e Beanăpi în spma
nostps.
Ilepogii, în pexayii.re J0p
aminane, sont foapte peui:
pape
opi 8op faue ksnosuinua snsi
stpeiu, trps sn intepes mate
piaa.
Raseae a0p: sent nisue foptepeu
e în ape sipeinăa uzaztop,
E
veze mai Bine peto:nendaţii,
ns întpv niui odatz; dap npim
esk
totdeasna nz 1a'Byepe 0 însi
tape aa Mast, Ada Baa clc.
Din
fepiuipe, se afav înkz nise
papi esuenguii npintpeuei mai
uisidizayi, saă npintpe papiae
famiaii ue Wbsipeazs îns
osiucispi.e
Berei 10p
Beax5aăi

natpii. Pomsnij p5izuiui ne aiui,
de 30—40 de ani,
aă nepdst nsns mi aimsa 10p;
dap ns aă nălat nepde o siptate ue este a neamaazi 40p:
oSnilazitatea. Bstpsnsa pomznă
Isaiav,
este sn esemnas.

—
Nsmoze

de Ilepot nă ssnz
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nu natuepe aa sperie zonsitopi-

i0p. Dak sopsesti ns disnpeg de Ieponi rrtp» Hepoui, ei Bop
Bopsi K5 mai mape disupeu de uei ue noâptv auest năme mi

nivi sas
Haaton

din ci ns kpede kz faue napte din kopnsa
aă zis Rt Biplăgize

tpag în

smurn»

nepolesE.

de o notpiBr

ză aăpăa.
Aa nepoui Biptslea ns ape niui opesiatea ue îi da
finosofsa atenian; mepitsa nepsonaa nă însemneazs nimir,
A-

k040 ănde a5p54 singăp domneste, măzeaop de prmrne s5 se
snwnzspe.
Aveaste maksimr noate sz sc anzine aiui. Souietatea [lepei ns npodsse oameni de tazent, nigi în apte.e fpsmoase, hiui în ilepe.
zyiBa mementeni, apmeni saă gpeui, se
onănt de nikiăpb; dap mai nsuin nentps amopea aplei de ast
ka sv se ne în stape de a faue nopipetsa Ssutanăazi,
Ssatanăa npiimeste to! deasna ns naLuepe dedinagii În fex de lasAo03pi ue npodsue penisa apmenesr; dap în naste mai maat de
rzt tasaospi-te maistepi.op ueaop mapi.

În aitepatsp» aueiami sevelz: dap toate deraapagiize epotiue
ade linepi0p eaxegangi nvips d.iuineeae op, se skpiă în nepsspi: asicu este opiselă..
atv 0 deaapauie ue miaă rpzs! în
ms5ns ii no kape am tpadss'o în pomeneste Bop5E R5 B0p57.
Yetitopii sop îngeaege k5 amantă epa komepuant,

„Ta ue esti aura îpămous ua dărată'mnvpolesr
Hi ua aipa engaizeaskr, o roniar, te issesn!
Ka gimia înkvpuals ue anape'n denvptape,
IPopizonăi Biemei meae, că te prd Kă naanitape.
Aa i5ă năme ue'ntpe oameni fave-atsta mape sBon,
Ssnz'n gspa omenipei ka sn dzaue mizion.
“Te issesn kă înfoxape, mi psnit d'a la xsnie,
dit mi

Nsi

somnsa

menkape

mi mbnkapea

ui ms

dz'n

anoniesie,

mai nituire, nă e pis mai fepiuit,

Ka iseita piemei meae

ue atzla m'a

savpit.

Dap esti pădz .. . ka stema ue se slinye'n fipmament,
Biaua mea ks ani-mi linepi, ialz faue faniment.“

a

aim Că

caii

Die

—
Ilepogii nopsest toate
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aimsee

înene,

ne Kape e

înBaus

fps ss

Opi tape „OKsitop de aivi seam
snv 5 naste Kă
ganouiii în
Nisioape mi tă ăn fanap în mn,
dot antidote
nătepnive în
sontp

a tinei mi a întsnepensasi. Sipa
dee

Ilepei snt

slpimte,
nekspale.
A emi fop's ganoui în zize
de iapn5, este ks nenătinuv; tpăsspi.e Ainsesr; fana
psa este neanspat, din dos
kaăze, ăna aui asfe este opdi
nsa noaigiei; aata, mai sepi
oazs
,
5%, fvpz fanap, pisk& ami
fpwnne niuoapeae. Danapăa oame
nii0p de pwnd este de x*plic,
Kă o singsps 15min; uei BOga
gi
5m54% Kă ăn fanap de Stenax n
ipei aămini, ne kape îi noapte

ăn feuiop ve mepe
neazs

înainte.

Aueasia

«a Ilapis o tpussp» Kă doi kai.

nea fanap, onopasiaăa nasi

naala nosijime, rape în insa
Mai este sn mod de ipansnopt
1 noapi5 oamenii ne spaue.

Damese

ue pin

%0S, ii Boind s
kăpaz

ue mepye

de ROpI5A

se disting
înainte mi

este aiui ueia ue
Knd

înscm-

tpeue sn

ascme-

se di a o naple sr tpeanv îniprsăpinop, înoatz Apin tin.
npin opam: skasncae Înrise,
ue

din.somalit,

Siaite

si

de ueiaaui mspitopi, aă

zmae

rc

Este an

faue- ao, drnd ră toiagsa, ua
Moise end tpek& mapea Pomie; ande
ae NOnopăAzi se desniks îndas s55 namii „0p imi mai aes
ssp dopilspie toiagăasi, mi
se înxid
danv

ei.

Aneasta

s'a fsrat osiueiă asfe,

Ac Hepsoanc nă not st mai smea
e fps kaaz,

înkzt

aue-

Se ziue

ur o

dam» se n+znyea întp'o zi K»
toate KOnNSOAeseae mi aateae
de
pînd mai nik, se însogesr
de an KaBaz mi ka Ss deosezea
srn,
de asi înainte negina de gpis,
ap fi sine, fie ue nasaz S% noap
te

în sninape ăn stindapd x apme
ae
dam,

nstepei de ape

ine fie ve

Sanoaneac desrise stpeiniop
sint ayexea ane amBasadeaop.
Se rentziesk adesea opi ssme
mapi ka ss dea mese mi sază
pi
A0kzitopizop din Ile,a. Întpes
nd &na dat» ne n dinzomat
desnpe
yeassa auestop

5a45pi,

îmi pwsusnse

x»

tperze

sz-mi

—

fană Edakopi.
N
55 ae dea paaăpi,
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ap fi mai pine, fa SP &X5nQ% 2k0.10, În A0R
st at dea xauimă, năm fuca Bviponăa

măngiaop?
Ilpin saaspi se ede
magaziire de sneuiaailpui.

totdasna aueiami ame,

sa în

55 Bopsim do ustega famiaii ape fax nisue gpauioase esenWii, npin osiueispi mai dexirate. Sazonăa D-ei ..... Baatagi este snsa din ueae mai nazasie: aiui sipazuesk mai mate
înopi din gpvdineze Bosfopăasi ue, nepdzte în smspa kinapiii 10p, se dit» de amsasade.
Dap într de ap ainsi aveste
Kpeagii săase mi noctiue, amasinitatea, gpauia, desialepa D-ei
Baxtagi,

ap fane sr se site ue.e

În mea

înaals

fpomssegexe

ue ainsese.

seni papi mi aueasta

se înue-

ege foapte aesne, unui D-na ve ine suenlpsa fpămssenei opientaze de 20 de ani, nă a gssit înnt 0 pigaav în mina Ktpii st-a

dense.

Amopsa

în este na
inima

de măate

opi Bine în souietatea

Ilepei

de

oneste

din inimiae damezop; dap svgeyiae azi assnexs ne

A0p, mi atănui

măneae

ese

Ksnidon,

toale

Ii

paminat.

auestea, nend afsz vie o inimr s1a55, e.ră-imi pEss&nb nentpă
Mani aă srpis mi aă zis 5
toate înfpsntopiae ue aă npiimit.
iima opientă.jsi, ana, aepăa, soapeze, aă o mape înpispipe aoameni

aa spmspi

dap fiind

nenpeBvzele.

sv

rs snt siuit

tpessinuez tepmini de stiihuz ue ap ssnzpa denisatema
RL; Mb INPpyinesk a zise k5, săB auest panopi, uese ue
imn45 în toate zizeze aivi, sopeesk în konipa auci
oameni, femei, aiui ispeser, K5 Ranăy, iap nă E8 inima.
m de esemnaă feteae, fiingeae ueae mai date snpe

în-

estetis% înoninii:
S3 a5noezie.

knd o fatz izseste ne uinega, ksnoaste mai dinainte uifpa ensant» a sispei izpită.ssi ei. Dak sokoleasa se întzmnat gpcuite
să

amopăr

wi mai în ăpm»

afav Kb

se amrgise,

Eac

npefepz

ne stpeini pzui rped

mi S6oapr.

mai msat de kzt negsgelopi.

pămne îps

fie ueba

Asfea, nentpă eac opi ue engacz

a

ue

e

wi dsue

Ri

simuspi.iop

lous ss dosedesk din rontpa;

te

ssnpa

— 23 —
este sn a0pd, opi ue fpanuez, ape în sin eno.rete de

penepaa,

opi ue pomzn, sn npin de Moadosa sat de Banaxia
în nepsneklizz.
latd Rima opientăazi.
În toate dsminiueae mi spevlopiae, linepii ksptezani,
se adsng ne kanea vea mape din Ilepa, înaintea snei
pisepiui, xa

85 gaz

emind

femeie.

Gpanioasa tspms,

din naplei, Bzinds=

se osiektsa admipaniei tstsrop, sat în gpauia ei. [le
aveastr
ae nă mai nop: tpeue atsnui de măayimea kăptezani.rop.
“ Damene [lepote, în wonepaa, nă ai gest nentps mszin”, ns=
wine A0aRb ne kJagesin; în vene mai mute rase OnSA
K'bp-

is0p mine 4051

Se Astea este

Smipna

romBepsaţiii0p snipitsa.e.

ne siăpt

este tot

sonietatea

fpanuizop

aueia, afap» de nzgine

din Iepa,

uea din

deosesipi. Smipnioyii

sent mai osnitaniepi mi mai noaini: kă stpeinii mi aă 'maj “male

nopnipe snpe vipinizauie.. Vine goeste st aist.0 ideie mai întinsz asănpa Ilepei, ucteasuz inyenioasc.e ossepBagii ae D.D.
Panet
Aa

assnpa Ilepei.
Smipna afiaprm

este aiui, oksmat kă

E
n

xomnatpiot

pestepea

ue de mai msuni

xoniiaop sei.

Ea

ani tpr-

ne npiimi n

Băkspia kape simyea 5n pomzn în Napb Sipeinr, aa pedepea
aitop pomzni, atsnui end uisi.izagiea pă înpoaeass nă srim-

pase înkb osiueizpie azi,
Ador-zi xeSap'zin Smipna, mi înszpz ndene, nopniprm tot x
aveai Banop

înainte,

RAPTEA II.
Ilopnipea Qin Smipna. Inssaa Xio. Koasta Asiei. Sanda.
O anekdots snnsa de Xepodot. Suaaa Nsoea; Efessa. Iisuaa
Samos, nelpeuepi ne sanop. Opininea aicoksasi Illax. - Înssaa
Kos,

o noanie

met,

siana Asi,

aiui. - Inseaa

Podsa,

Podsisi,

Koazossa

naeha-

pea sa Mepsina, Axesandpeta, faiakeia, o 0ams Aaxeniana.
Tpimoai. Isiopia amopoass a kaeazepsasi 0e Pedea. Mopnipea
aa Beipst. Avest opau. Apadii, opiwinea, pezinia 40p. Hazo|

.

[le aa 8 oape scapa emipem din goafsa Smipnei.
Noantea ns ne mai epta s% npipim aokepize desfsizloape ue
ne tpeueat

sss okii nostpi.

Alsnyi ne

nem»

Aa mas

endene

astenta aneudoteze engiezsasi aimest.
[le qa miezaa nonei, asia ne Kăasepvm, Kbnd sn nasagep
stpigs ks snaims: ne înekzm !, Banopăa se onpi de odalz mi
a5&p5-1 Aisep 55 eass din npinsoapea snde
apsna» în aep uă sn sgomot snvimsntotop.

epa xonslpins, se
Întp'sn minăt toni

epam ne nod, pont înuensse ss ssfic; Basta se egzna, ne
xondăs de mikrapea maminei; întopesndase în toate n'bpuiae.
Mamina se sipiase. Sivispm aiui rasz 0 dpeagr: sipinzuzneînsemnalr.
Ns. denapte de 0x54

mea

epa

snde

mini. Epa insa Xio.
Aadastz ins54%, în pexime,

ne afiiam

înv

EI
atnui, Brzsiă nisue qă-

npelindea

ks

este

nalpia

—
Moelsazi

Omep.

Dans
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moapleu

avesizi noet,

mai

msate

utpi

se a'bădap» kb epaă nalpia ai. Ile nat ipvi, în
opi ue napte
a Gpeuiei se apzia, epa pă Bvzst, gonit saă desnpe
ugil, tpietz
mi dspepoas spsils este aueasia kape faue ne oameni
i vei map

s

fie izsipi mi avsdapi

nsmai

dan

ue aă mspit!

În Xio se afax Kvlega ăpme de edifiue sexi. Pzinen
e de aa
Kopdomiaa se kpede ss fi fost temnaza azi Nentsn
.
În sexime Xio epa nstepnik, dete o cats de KOpzei
i apma-=

ie, k5 natpăzeui

peseoiniui fie Kâpe,

axnianinop gpen:iîn npotisa

Ilepwiso0p, înmweaaui de snii din aniayi ue ns Boips sr
se satg.
soadauii dan» faota din Xio, se Aăntaps svpezteste; dap sareiyi
:
ci înssnii, se ssexsgap» de Xislia, lipansa de aa Miel,
dsii,
evdepta Miselsasi în mzna Vepiwui op. .
SE
Jorsitopii

de acizi

ai Xisasi,

degenepai

nipi stpeine, ge 'învepk» aveastz ins4d
Vezi, sximBapvud

tota

kapaktepsa

10p

de msuale

KOlpo-

de aa epui -nsnz a2s—
poseoinik.

. Astuzi . sînt

negagitopi-uei mai mapi komepsanui din Tapuia sent:Xioni. :

Înainte de penoazpiea de aa 1821, Xio asea 100,000

aons=

itopi; dap aa aveasiz enors, Xioyii, romnpomimi
de: Samioyi,
se mwueuspipt mi naple se 4zap» în posie de
îspui.
Astzzi

nonbiauiea este foaple mins. Kasenie de 1ap3
10p epaă axt» dal nisue najate; asizzi svnt
npodzue noptoxaxe, awmzi, saxaz elis. Însăaa
nins de fpsmoase mi nitopesui noziuii ne pape
pat «a întoapuepe,

a46' a0ksitopiîn “paine. Xio
este Bepde mi
ae-am admi-

.

a

"Maxina Banopsasi.se nsse din noă în mimkape. ep noi din
noă ne apsnsapbm în spagese azi. Mopfeă sine xăBentend a-.
measiz zeilate rape ne stepge osii de aakpimi wi me „faue
sr
silzm amrpoyisnee siepei, .
|
Dsnz

K»iepa oape

ne afaam

în dpentsa

inszaei

Samos.

ivi Mopfeă m» nvprsi mi s63p3..
Sa
Koasta Asiei ue ade în fauz us inssneae aueslea, n

mâi năyin intepesants de Kkwt insă.eae.
Ile akoio epa idia desnpe nape

sopseste

i
Xepodot,

A-

este

|
"Sapda
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anilaaa auestsi pigat a rvpia fendagie se nepde în noantea timnăpiop, f&se 5na din uetupi.e ec mai Bestite din „ăme. Ilepnik

în ms-

niae. asi Azesandps, a4e azi. Antiox ui aze- pomani.top

Ezipt

mii. 0 ssnăsep3 mi 0 frprmapr în: napte, ne spmr

XI.ae Bean tspuii degenipz strnsnii ei; sp Baiazid, kbză în
nstepea asi Tamepaan ape o săpuz K5 to0l5.1. Astvzi se ali

iap ss tăpui, mi este pedesz întp'sn sal misepazia.
ne

ue a$ nizitato,

snsn.

mai măate temnaspi,

K5

se

afaz

aiui pinene

spma

wi uz se pede îns»

znsi

Kzastopii
mi
tealps

pesti-

namatăazi

|
tsasi. Kpeses.
Xepodot, ne nsstpeazz, Bopeind de opiginea Jidieni 10p,0 anekdotz foapte năpioasr.
Kandasa sn pege a1 Jlidiei epa înamopat de souia sa, ne
kape o npisea ga ne sea mai fpymoass femeie. ABea sn ofiep atnrt densa nsmil Gizes me ape în iăpea măat, mi Krpsia'i Bopeeaneînuetut de fpsmăsegiae femeci sare. Odals îi
zise „15 n5 ms Kpezi kb femeia mea cste alst de fpsmoass
npe kut îgi snsi$, am s% (6 fax st o pezi desnoialz . . . te
Boit dzue mi

te goi; asrsnde

în ramepa

de răakape;

0 Bei Bo-

dea, Îvp st Slie ca.“ Gizes. nă.B0i s5 mpihneasi% acusiv
npousnepe; dap pemeae îi dee opdin st fans aweasla. la oapa
de .năarape, în dese în kramepa A5i ănde Beni îndatz mi penina.
Gizes asesns, o B»ză Aenrârndsmi pestminteae,. mi ne knd
întspna

snaleae

peyina

îa Bzză

sr se spue în nat, ea emi
emind.

Înuenese

Kb

Sousa

ramepr;

dap

ei î.1 adaszse

ak0-

din

40. Kă- toate auestea ns zise nimixa; dap în fândsa inimci nsstpr dopinua de aiui pesssna:
Adoszi tem ne Gizes mi îi zise: ls mai pozat desnoiult,
opi sei ăuide ne Kandas.: ui ms Bei aăa de souic, saă te noi$
„„Auesta npefepr sz tpziaske
suide ei.
ge.e; îi 25% tponăa ui femeea.

e€41, uli 5uise

ne

pe3

Ilepunii asaps Sapda de ua hpesss, tot Xepodot desrpie s1taea Jidienizop ks Ilepuii, mi aăapea auestii ueivpi.
Mai în-faus «5 insăa Samos se afaz Srcaa Nosa, Bexiba

—

29 —

Neanoae. 'Tpei oape, mai însnipă este Efessa uelate Bere, ue
dsnz fasăar, ap fi fost fsndalz de amazoane. Vaze.e istopii ei
fsp5 mai lot aueaca npin rape ipens Sepda.
Efessa roz Sunt
nătepea Ilepmizop, ne pm ss a azi Anesandps, Jizimak wi
penii Sipiei, anoi sss a pomaniaop kapii înfpsmăsomapz uetatea
+5 măailime de edifize nssaiue.
De aa Pomani kbză 58 îm=

ntpayi

Sapazini,

uapii

anoi o dap

gpeuiop

iap

a

1206,

iap mai în ăpm' 0 a5apr tăpuii.
!
„Dap s5- a3S%m Asia-mikz mi s% ne întspnbm aa Samos. Auoasiz insăa5 este de zeve nege de asngv mi uinui de "Aap87:

Ea i5R% 0 poss însemnats, alt în istopia Bexe, bt ui în uea
no. Jlorzitopii ei -snt spazi, dap szpaui mi- dani a tbsxpie
inai msat. din sasza aenei de Kst din îngpalitsdinea nsmrnls=
adi.
Auecasiz incăas

a

!
a
o nonstilegie deslsa de AiBepaa%

dostndil

ape dpenlsa de astonomie mi administpayie

nagionasr.

Se a-

î. să5 suzepanilatea Ilopyei ezpia-i napteste znipisst ne însemnstop.
Este nalpia mai msatop oameni înnsuayi wi k8 ta-

aente, Aii pe posts beslitea Ilitagopa îiz0sofșa; a$.onomsa
Ka
nos Kape, afasndsse în Egint mai în pm», NPORIADD KE
kosima Bepeniuei

ape se fps
E»

npintpe

se kiamz

peuinei dens

Aa temnasa

Benepci

zefipile mi

de axoao, se prdinase an vep ka sb siprasucus-

steae,

ne: Abhgs

Fonstenupica

Gepsa say nosiya Bepeniuci.

zidi temnasa

Beslit a

AC5Asi ve

astpzi

înr7

Teodop: apxitenlsa kap6

Isnei aa Samos:

Iistepsa Timai; noelsa Xapi. Tot aiui, Xepodot, fait din
Mapa 45, romnăse ucae dintzi esnteue 'a1e istopici ve ne'apzmas

de aa ea.

Zea

Isna

”

ue

abea aiui temuaă,

nvsksi5 aiuj.
Opamsa

uea

timnsa epa

înkpeyea

mai mape

(ogaindr)

săal

ziue în

fasă4%,

ke epa

Di

Adoszi
Mipazv

se

este Bali,

fpsmos.

sn Bsnt

gineze

sitat ne maasa

mzpei.

-Mapea ainv mi asui0asz "Ea 0

daaue

mi

5I9p,

ne

ivi

asi sspalspi săpfaga de azăpa

ne

KOA0,

sndei ui

—
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îuuea din aveste «peyilpi gpasioase, 'nisae imagine prnite ue'mi
Săimeaă fopma ue fie ue sensndz mi înotaă tot d'odatr să5 Baaspie

ckznteiioape

axe soape.zi

de npimtBapz.

Ozii nostpi, psnigi mi osteniyi de pie asminx, se întspnaă
Kă Bo4snlate as&npa ns4sepei de insănige ue nvpeaă nastind
iai koao ne faga mspei: sneze miui, îpz nzme, îspz x088itopi ii înpz Bepdeayr; sneze

mai mapi,

tond asănpa 40p niste msnyi aze pop

aoksile;

aateae,

nip-

bipfspi se înavaeaă în

sină4 &nsi nop . pzizuit în: aueastz uim» senins.
[le ivi ne
K010, ne maaăa auestop inssse, anzpeaă sate, ae spop kâse,

aaseas de denapte npintpe gpzdini pepzi ini îmsvaswmite.
Noi

max

tpeueam

o napte

«5 ofivepii sas

sipe auest x0K,

epa

din timn a npisi

nasagepii:
uea rnai

meslepz.

xape s» mensnue

mai măat lima ua

mok se inBents

Sesa,

de

xsebnd

Mis Jlia ue issea
N

xotsa

fisosof indian,

este

sat

a xsra

K& deosenisi

an oa

lilaxsasi.

Auest

mi iata kă ue - oaazie:

Apdaip pege aa Ilepsiei inzentase mok5A tpiostparăaăi mi epa
mndpă de. aueasta. Sxepam peye aa Indiiaop, epa ge.0s mi
rzăta s% fak ui ca o inBenyie. 'Toui Indienii se aN5kapt 8%
ingenteze

ste

ueBa,

ka ss naakt

domnaasi

40p.

Sesa,

snsa

din ei, deskonepi moxsa Illaxsasi mi înă apte pegeasi napeae
îi npomise, nentps pexomnenss, opi ue sa dopi. Qiasosofsa îi
nponsse s-i dea atztea soare de gpss kste okispi se afas în
fasaa de max, îndoind aa fie ape oxiă adint maizeui mi natpz de opi. Pegeae mai înlvis pise a aveasis wepepe; dap
nd înuenă a nămspa, dens dopinua fiizosofsasi, îndoind mepeă soasese de gpră, btzs K3 ns este în stape a nasii alila
mape

xsisuime,

«ui

îndatz ue agsnse

aa nzipapsa

nsmrpăasi

'0ki40p, mai 3pmsnd, nămspsa se fenă nemspyinit.
[le aa x*smstatea ziaci, asntsa de ssd înuens se sat din
n0ă: Ba4ăpize se pvdixapv ne faga anei: exe Beneaă deodatz,
K5 BEnts4: 4e Bzzspbm Îndensptape senind, sestindese apintpo

KOA0ape

întsnexoass.

Ilsn3 aa insăza

Podsasi apeam ss faiem

înk

mai

msate

—
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oape: năinai noantea nsteam axsnge akoao mi noplsa auei insăae ns este npalirasii. Aveste molise fssspz ne Bwnitansa
s% dea opdin ga ss ptmsnem

isa kspia ne afiam alsnui.
p5nkZ paza. .
Inssaa

în noplsa

inssaei Kos,

Banopsa stete.„a

Kos saă Stankei ne aimsa

în dpen-

adznost uri a|

tapui.10p, este mai mix» de

rst Podsa: ape 25 de miqe de asngime; fax napte din inssaeze Suopade. Este silsală aa intpapea
nanaasasi VWepania,
Stpason Bopseste desnpe podipea ei mi fpateae nazaste ue da
înkz din pexime, Ilonsaagiea ei este srvzsl3 „da 12 mii 40Ksitopi tspuii snt în maiopitate. Aisi sas nvsust Inorpat, Br=
pintee

mediuinei

mi Anees,

uea mai mape

sk54ntop

din gpe-

via în geime epa aiui temnasa 43i Inokpat mi stalza Binepei
emind din mape, aspals de Aneaes. Aiui S'a5 nzsaat noelsa
Teorpit,

azlps

ans

285

epa în faoapea

azi.

Astvzi este rzzals în mizepia în ape se afa, toate inssaeae Tspuiei, - În niaua opamsazi este sn.naalan a rtpsia mrpime este npodigioasr.
Îndats

ue ag5nsepm

aiui, gsBcpnopăa

inszaei tspe,

Beni st

ne sizite, însouit de nonssasa fpanuez de ak0o ue epa tot
întp'sn timn, onsăa aa tatszop nstepiz0p stpzine, Ei mnsap3 aiui. O sandz de măzikz ue se afaa ne panop, 553 loal
noantea apii de onepe ne «rd sinspize panuei fepseas În nnxapae konsinizop. Asfea, npin îneaenaisnea eiliițanăasi, în
a0x de a tpeue noantea, aegsnaui de fspisns, o tpesprm în
desmepdzpi

aa smspa

snei ins&.e.

Adowzi Bznisa nă înuetz; dap noi maenapom a
epam

anpoane

de aueasts

insă,

mapea

Pod.

Kond

s%7. ainisli. .

Niui o inssat din Apuinea ns ape o noziuie mai însnstoape.
Aneaze mvpei. Fiap, aiui seamsnb mai a4sastpe. Ap
ziue uinepa ks ee se fak fpsmoase ra 53 se noatt pipajiza K5
Podsa.

Wetatea

antiks, nz mai este; mea de astzzi ne

te de seaksa de miar.mi de

kaBazepii

ue

aă

aduue
domnit

aminaiui

—
mu în zioa send
ns 1522,
Îndats

Podza

ue înlpapsm
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kszs în mznize

în uetate,

azi Sodiman

Btzăprm

0 măauime

aa a=
de sase

de neatpz eri. VUea mai mape mi mai fpsmoass slpadr se
iam Stpada raBazepizop. Jinuene de aa noapla noptăasi, tpee npin uetale mi mepue aa Besia sisepikza S-asi loan. KaseJe, n6 aucasty xaze, stut înkz asfea npexsm epaă aa azapea
elegii de lspai: sneae noapis în ne famada a0p, data end
S'aă zidit; astene noapte nzmeae, apmeae KaBAEpi40p ue ae
avksiaă; iap sneae noapte înxs, kpăui ssnate. Mai-a5 tspeae,
SkosBpi,

găliepe

de neatpr.

astsnat fepesieze

Astsziae aorsesa

de Bpe

o zeue

„De ga avest opam,
mepeă

tape

aă

ks srendspi.

Inssua, în asngime, ape 36 de
denzptats

tspuii

mi fopmeazs,

miae

în asnga

mie imi în suime

de noasta

18, este

Asiei misi,

inșaii, n&minlăa

ne aa MIXA0K54

se Îna4y5

€i, &n mănte nămnit

Ap-

tamipa, segetayia ei este foapte cogats, Ebdăpize nă Ainsesk
aiui, Bzine sint ronepile uz assoase Bepdeni mi epsdini de ap-

5ăpi deainaui,

namiepii

înks podesk

aiui.

Iloptsa epa anvpat de:dos tăpnăpi nzipaie,
năa

Sonia

loân; mezaat' S-ts:Mixaia.

tspn nămit: Sola Nixoaae.

Ronossa Podsasi ue
N5s aa înlpapea

Mai

ue se

ziar,

este sn nopi

Astzzi sînţ în nbpagins.

se nămzpa întpe minăneae

nopisasi

ne

dor- Stsnui,

denaple

A5mei,
ana

de 17 metpi, întpe niuoapeae si, tpeueaă nopzsii.
de 50 niuoape; sstase doisnpezeue ani de srp.
msp

aa

de

nmrnt

în dete xos ui

672: de una Is8s, end

Kanifa

ueză

eăakat

MaoBias

900

Bsnds

de

Pods

mi

lanizăs. În /lindss

se zidi de Xinodams.

epa

-epa
auta

Epa înaat
En rstpede

ani

apama

să45i; &n5i ospeă ape înspr» 900 iemiae.
În aucasts insă”, în timnza Asi Omep, epaă tpei mapi
izui: Jlindss, Kamizăs
nepaei.

ă-

nd &n

temnasa

Se ziue kr n5MSpăa

nznz

Koa0-

ue-?
Mi -

stalseaop
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Ai cpa de o scamr n „al zoxsitopi70p;
înfaopeaă aiui,

Jorsitopii ci de asizzi snt
giea tpeue 30 de niii ssfaete.

atst Ipomoaseae
|

tspui,: gpeui mi espei,

apte

nonsaa=

De sa Pod nzns aa Mepsina Foxăpm do zine mii onzlate sat 60 de oape, Îsp5 se ne mai onpim în Bpesn ant nopt.

Koastee Kapamaniei, din Asia-miks, ne prnipz ră maistoaseae
Saze nozinii. Noi tpersprm zize mi nongi ne nodă4 Banops43i.. În timn de mai msate ziae a83pbm ss ori mânuii Kapamaniei, înrvpragi de ninsoape, fopmese aop se ssimeaă neînselat,

din ue în ne mai sizape ui mai swabaliue: „Bepzine dea-

aăp: ue se afaz întpe msngi mi mapea, fană sn rontpastă
nitop ne a»ng» auest mnte; tă o măagime de gancte,
Me, de gesspi, toate aase de ninsoepe,
|

Este limn a popsi desupe oape nape datine ue
noape.
mentps

p3=

de spa-

sint ne

Ba-

Ofiuepii desnpeusess ne loyi nasagepii ue ns 35 siaete
4on5a întriă. Ilasagepii de aa aonăa întois, desnpeys-

esk ne uei de ma a0x5a aa doeaca ui pape opi, Bop BOp5i Kă
ei, afazndăse ne nod, Voi de ma aa doeaca,; ÎI p5SE3N3 KD=
ipz uei de aa aa Epeiasa, etc.
Omsa a găsit MIK10K S% upanlie iepapxiea
iap în 'mixA05.a indeaop.
K5 toale aviestea

uei we se afaz tot întp'sn a0k, fak -1esne

ksnostingis întpe den-

mii, fspz miaovipea npesentagiiaop epzie îi sovielate,
als
„Henips ue.
Qie uine îm înninscste ns kătape mi uătape nasagcp

cste

uez

năin

sn

n pia

degsiz zat,

sn

ministpă.

De

lzie opi tposse s fi tpexst în oșii roabtopi-0p nenlps &n
mi-

Aionap!!

"

Ja Mepsina ne dapsm os, uă mape gpeztale ubui aivi nopt
îns

nă este,

Mepsina ns este niui opau niui sal-ui 0 sea snde se afas
mai mănte magazii în sape se densnă m'opfspize, asteniznd gcnipea panoape.op ss ae iea, JoRsa este Movipz0s, oamenii nă
not s5 tpeases aivi papa, din rasza fpigspiop.
Anesundpeta ue se af de ucial napte a goatsasi uea.i

„mape, este sn. sat misepasia, snde fpigspize ăuid ne. aonsitopi.
kbteBa Rase ue se afaz âiui, sîntîn mixA0KsA snsi Bbalvă. Tspaii

„o n&mesk Isendepsm,
De âiui spmaptm

este noptsa Aaensusi.

Kasea noastpz

nn

Aa

ataxea,

Aataea este perea /aodirea, noptsa ci ns noate adsnosti
Base mapi, ne fiind Kăpoit,
Opamusa este sităat ne sn kan de
rzm'snt . nsmit. Ziapet, îmnpex5psa A5i se înasut gprdini de
noptotazi pensmite. Jatanea, Brzsts de aa mape, esle sn54
din ueae mai fpzmoase opaue dent uvpmepize Sipiei. Ape
6009 aoksitopi.

Komepus.i

ses nonsiatz în tstsn mi fpeute mai

a4cs.
,
|
„De aa JUataea se îmsspkv ne Banopăa

nostps o dame A4e-

niant.
Ea mi se nzps ss este pestita doamna lopea
akvpii fpămsseue . topi kBAzlopii Bopsesr mi ne kape

desnpe
înssrui

Aamaptin as rzntato în Bepsspi gpavioase ne ea mi ne napgeAeaoa ei. Ka ss af.ră dans este ea, o întpesais de osimnsesle s7 fsme din napgeae ezui Jamaptin, în Bepsspiie azi o
desrpie femznd din aueaștz stixaz. Ea îmi prsnense kv isseste
măat napgezeaoa. De nd a; entato Jlamaptin sent msaui
ani. Oaoapea

Anenianx s'aă pestezit noetsa ei ipesse, ea înssmi,

35 fie aa6 news ii stip;
Bepsăpiae aă pmas tinepe
„tpeue; a noesiei niui odatr.
De a /lataxea mepsepsm

napgeaeoa s'aă fspsmat. Nsmai
mi. gpauioase, fpsmasenea femei
aa Tpinoai.

Tpinoai saă tpei uetzgi sm apats nsmeae ei, este sitsatr
S55 nivoapeae msnui.iop „lisanăa, ne 0 înzauime ue înainteazs

în mape.

Tpinoai

este o uetate

antins.

În

aptea

întzi$

a

Maraseinop,

se Bopseste de densa.
Ilopisa uea neriă se afar
Ja mapginea aimsei de nwmznt ue înainteazs în mape.
K5=
tega frpwmzlspi de neatps nzsinite ne iui ne K0.10, apalz spma

ekisop edifiue.
Tpinomi ape 16 mii sorsilopi, aepza nz este senztos.
Komiteae Josefs d'Estour mel ziue nb aă Kvatat
tot, în Tpinoui, su afac spmee rasei Temnasasi snde

neste
măpi

—
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KABa4epă4. de -Psdea a kvpsia istopi6. amopoas, se afav în
xponiueze pangei. atv aueastv istopie,
IN
Epa în Vpanga sn xsne uli fpsmos KaBa4ep K5 năme de
Geofeuoid

de Rudel,

Ea azzise de aa

Meaepinii

ue se

întsp-

assnpa

ei

na din Antioxia o măagime de aasde desnpe fpsmssenea mi
Biptapise xomitesei de Tpinoai. Imaginagiea asi se. anpinse;
f5p3 s3 0. Bazs,

se

înamops

de ea;

tomnsse

tot

feaza de Kvntene naine de gpanie wi de natima sea mai sssdim5; natima - azi mepse rpeskznd. - Timnsa ue stinge toate
sătăpiize mi dapepiae ominesti, ns nat ss Slingz din inima
45i adeastz faatvps, nisi imaginea issetei -saae. Hz. întp'o
advne meaanxoaie, Îndemept amisii sei uepaapz, npin toate mixA0aueie st komsats natima asi; de Padex se fus npauiat mi
nzekt în Sipia, În Aănga sa rvavtopie ne mape, se fîzk5 mi
mai mezankozik

mi întpistapea asi se mopea

uiea de Sipia: o getape

a

avt

se ' anpo-

dsaue mi tpistv tot d'odatz în ap&na

în amvpruzne; fisa ea issit? Dap întp'sna din zise, nikt înip'o 5oa45 gpea, me kopasie; oamenii sei Kpez3pr Kb 0 s5
moapr; dap, assnd srn!za fanopasiz, axsnsepr 4a Tpinoai K3

domne a0p înks Biz. Aiui în denăsep» întp'an snitau, bestea
amops45i stă, statopnivia, ssfepinua asi, Beni aa sperie kontesei.
Aeasla se dsse 1mng5 nalsa si de moaple sz-a Bazr
i St-a mvngrie. Ea se apsnat în spameae asi. De Psden,
afatnd.5 aueasts femee epa issila imaginagiei saae, se în-

tspn sape piayt, mi k5 aaspimi, măagsmi uepsasi ku a5 ipvil
N>n5 S» Bază ne dama sa.issit5.
Anoi măpi în Bpageae ue-

aii ae iseca. Komitesa în înmopmznte aa “Tpinoai În asa
Tema4343i. Adovzi ea 435 Bvasa mi de atanti tpesă iama în
Aakpimi kăgeisrd neînaetat aa apedinuiossa ei izsit.
Aa foptifiagiine uetspei Tpinoai, se afaa A5Epbnd, ra npizonep,

me timusa

fpanuiaop,

zestitsa

se nbsatse aa Sulipas, anitaza
Xpistos.

Qagi

Tlazestina, snde

din

nins

natpiea

noet

sa, segepats

în posie.

nepsan

Tepsiei, în ansa
de

tspui,

Ja aseasiz

en0r5

Saadi.

1193

EA

de aa

axsnse

€41

în

45Kp%

—
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Aa toptifitanii.ze uetsuei.
ăn negsgetop din Asen în pestmn»p5 mii dete de sosie ne fiisa ă kape ns fă fepiue,
" Seapa nopnipvm de âa Tpinoai stpo Baipst, npe ape epam

nepssdztop s%' ROSE.

Ado

ne de Hbpmsa

este

ne nape

zi Banop5A nos!pă se onpi anpoasituată auest opam.

În pexime Beipălăa se sema Bepit wi epa a doa uelate a Venivici. Se afis îns kzlea spme din anlisa uetate; uvte Ba
fspemslspi de nonoane. Kwiae aiui sent astepnste K5 neatpz
mplpal5.

-Au6st

nazimeni

este

din Bears

de

MIRO.

Afaps

din uetate, mi nă denapte, se apats noa snde Ssnisa Geopge,
dsns tpadipie, ap fi suie an Baaâ5p. Ilapneze nossea
singspa
fsntens ape adzaa ne topi aouzitopii uetouii.
ta, de aa sn timn, ne nimini ss Stoa ans din

DL BB rondigie sv'i

adskb, din tima în timn,

D'5p5, ra cs 0 monvnue.

'Nâi

msate

Ea

nămai

ep-

fanteny,

de-=

o: fouidapz î5-

feuioape

se

dap5

map-

ne.15i wi ae msnns. - Beni pondsa fiiuei snzi om mape. Gata fi
aegats

Aa g5pa

fantonii

wi

awterita

k5

snaims

s7

sie

BA418p54;

rsnd Sontza Geopge se aprts aiui rzdape iwi- apmală. Itapneze a ze psi gsstspi n epaă fspz oape nape nNoezie, sc ap5is îndals. Dap Srnisai Geopge se ăn! ns dons5a, în suide,
“SKanb

ne fodioaps

mi 0 dsue aa nspingii

se afas. mi în Opaando fspioss.
ge.e snt

szi.

Aueasis

aa asi Apiost;

dap

fants

nepsona-

srimsate. |

Din toate uotpuize

dsnz

noasta

Sipiei, Beipătaa mape ai

ăpsit s3 axsng odatv sna din ueae mai imnoptente uetzui
din Opient. „Ruima asi este srrstoasz mi dsuue.
De aa uelalea uea peke întinde dos apine, ne ma.Jăa m3pei, Kă Rase n05

mi gpsdini epzi
de

niatps,

„Mimsapea
de

Toate nasese aiu!

peigii

cesnt

zidite

|

este mapeîn beipst.

nostame,

din timnii

mi fpmoase

Kă tepaue,.
mi

uci peri nn

Aivi se

nanionaaitoui.

astszi,

Sipia

nonăagii

îngvnr
esie

stpeino'

o msanime
o gap

Benipe

ande

5na

dans aala's5 0 iznsiasks. Asipicnii de aa Niniea, Xaadeenii
din Barizon. Ilepuuii, Mavedonenii, Pomanii, Bizantinii, Apatii,

—
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Kpviapii, Tspxomanii, Mamenssii, Totapii, 'Tspuii, Egintenii ui
Espei, mai înainte aă “tpenst ne aiui mi aă azsat în spma 40p

fesspite biye ue sat amestenat, nepind sne.1e, iap antene prind
înkb în gensa n0p. Aseste din pm» aă nămipi.e spmstoape:
gpenii, ve se îmnapt în gpevi natodiui mi gpeui de sisepira 0pientzazi.

Apasi Katoaiui

wi apari de sisepira

Opients.szi.

Ma-

ponipi ue se pede a fi de opiginz gpears uri kape se min de
sexta risgzp515i Mapon ue s'a ani n pisepina Pomei. Msssamanii se îmnapt în Mstsayis, în
Abligz auestia gin Kspzii, Tspkowmanii,

mi

Dpszi, În Ansapieni.
Apasii, Bedsini.

Ile:

Noi som apsta ne esspl ape este găatăa auestop nonzaâgii
faze.re npintina.e axe istopiei „op, Bom înuene ks Apasii.

Întpe

Iepsia,

Sipia

mi Egintsa

se întinde o neninssuz. Aeast? nenins5a1 se îmnapte în ipei Nedged. suă Aparia dewapto: sn demept întins, ks stenui stepne m nwsinăpi apzstoape ue „snă.isept Bbntspiae zaigvivape, Samsa, nsmit mi îngeps mopuei.
Aisi, din tima în timn, ne madza Bpe sui pisaen prizuit, ipeste iapea nanidy mi tpistz ue atpage npin m5-

pinda ei
Apadia

Îp»gezime

Iletpee,

snpe

opamsa Iletpee,
esle

atpeia

ne

„orsitopii

xotapsa

demeplez0p.

Eginteni:

nsmeae

nsme ue ii dat gpeuii.

napte:

se

siamr

înv

Xedias,
îi ine

Apasia

sa
de aa.

fepiuil».

lemen, natpia anexop

daaui,

a fpsnle.op deaisate, a napfemeaop desfristoape. Joasitopii
auestop tpei uspi se riamr apaci. Snii din ei se xiamz llapaxiisni (Sapazini). Apasii dens isaie, se osop din Sem; dap
se săBimnant în

mai

Bige.

mate

nenot aa

onlan,

asi

Sem,

apă doi fii: nonopsa azi se rema loxtanid; din uei doi fi ai
sm, se osesips în Kaxnanidi mi Diopamidi. Axst neam se uosoapz

de aa

Aspaxam.

Ismaia,

fisa

asi

Aspaxam,

gonit

de:

tals-sză, fegi în nastie tă măms-sa Agap. Axoao Agap B%ză ne îngeps. Domnsasi xape îi zise: „„Avest konia Ba pidika
mna

ameza

în nolpiBa

tispop

koptepise azi în

mi toni în notpiBa

fapa

fpagiaop szi.*

azi Bop

fi mi

Din uci 12

eo:

fii

—

45i Ismaia s'a

nzenat

ismaiainii,

ivzi” să5 nsme de bedsini.
Aparii apeai
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gsst nenlps

fii devepteazi,

EBNOSEEţi

as-

noezie;

dap

npimilie

Sepsas genisa ănzi noet nserst înainte
dsueaă ne fie ue an aa Tpgsa

de aa

mi

simnA%.

de Moxame!. - Bi: se
Orad; aF040;

siimstad

mrpfspine op, penelat
ssrvui .de noezie mi enorsings.
Zeii apazi0p, în timnii seri ns sent sine HEnOSKBUi dap: se
kănosk kblesa Askpăpi desnpe xsatsa
40p.
Bekize tpadigii:

sasn K5. epa aa Mera 0 xass nsmitv Kasa :mi zidits de

ABpa-

xam sa Ismaiă; În aueastz: xasz se nssipa do» netpe: sna ne
xape epa tinvpil niuopea asi. Arpaxani; uei aa, o neatpr neaSp5 ue se nsmea simespine ue. înlzit aa cbmntaazi mi Fape
nepdsse ausenea sa din kazza nzszteaop
omenesti-neatpa iep

epa st se anseasit „a zioa sdenvnei. Aa sfzpiitsa asnei
fie Kvpsi an, opamsa mi Kata se smnaeas de nenepini, fie nine
se desnoea de sesminte, oxo.rea de mente opi hasa axepoznd;
sspăta de mente opi neatpa neagp%;
ipe în paxea Mixei; sizila de - mante

apsnka de mante opi neopi mangii Beuini mi aa

spms sarpilika- oj imi xzmi.e.
Togi aparii ns spmapr aveasts idosatpie de onoipiez.
Înii
din ei spmat Saseismaa azi Zopoastps, aegea: azi Moise mi
riap Epistianisms.,. 2.e rvpsi npesente

ei de S-sa Isd.
Aesandps Wea mape
fepivitz; dap

măpi

fps»

pesnwndite

npintpe

oi stii întemeieze “tponza în

Apasia

mai înainte de a nsne

în A5kpape

auest

npo-

ient, Pegee apasisop Apetas, fs evist de Homnei în ansa 63
înainte de Xpistos. 'Sss Tpaian, [laama genepaa poman, ssnsse Apasia (103). “ Atănti zegi.e Pomei se amezaps aiui în au
4-1e seo, Tosaxii de Aa lemen fswendase eBpei, nepsekstap»
ne rpestini. * Avesti 'din 5pms, tă axstopăa
Asisinieniz0p, îm:
izkspz

&n pege. rpestin Asiai, fisa auesteia, Boind s% s&pne is
doaatpia, nd isesti, aa Mâka.. lemenza peksnosEs s&npemayiea

Sasanidi.6p.

„Dsnz toate

|

aubste peni: Maxomet

fisa

asi. Andagax.

Ea se

a—

o

—_

—.
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nvwskă 4a Mexa în ansa 570. QDamivia asi epa din seminuiea
Kopeiskiiop. „a zpsta de 5 ani, Maxomet pzinase opfan,
ne aBwnd a4l5 agepe de kst uinyi mine, să enilponia ănuisazi stă Abs-Taer.. De aa 14 ani, se sg» meps ka 3 aste de «zmiene

&nei prdse

Bogals,

nsmil>

Kadixar,

us rape.

se mi Înssp5. Atsnui se nsse s» mediteze asanpa ABEpăpi-10p
omenesti mi s%wi înkinsiasz k» noate sz fie îmnbpalăa Apa=
siei, asmei întnegi, ini npofelsa a5i Dsmnezeă,
Yinuisnpezeve ani tpekă în singapotate, meditsni; „aa BbpSib
de 40 de ani, întp'o noante uznd se afaa în nesteps aa ps-

gbusne, în noantea asi A.adap, adixz a nopsnuei Dumneze-:
esti, Isaamsa sa; «pedinya se koropi din yep: apxangeasa GaBpiea i se apwis, piind o apte ui îi zise: uiteste. „„Ns siiă sz

uitesu.“

Pzsnsnse Maxomet. - Atănui îngepsa în ansro de n'3p

ai în ipenti ne nmznt

de tpei opi:

„Ja atpeia .02pr,

Maxo-

met se siăss5, mliind veti; iap Gaspie.r mai zise: '„Viteste
nămeie Domnăasi să ape aă înot totsi, rape aă forst
om

din nsyin sînge:

Yeteste, ubui

domnea

tă este

ns

în!
ne

Lotăa

mopit: e. aă îngswat ne Oameni s» sepie, wi tot-askps ue 0-:
ma nă slia!“ ]lpofela.i penets aueste Bopse wi, mepornd în
NiX10K54

mănte,isi,

aăzi 3n gas - xape-i

ziuea:

„Maxomet!

is

esti anostoasa asi Damnezeă i eă sent Gaspiea.€
Benind în Mera, snzse- famiaici same toate zile se întsmnaase.
(emeia -sa Kpeză uea mai întviă n» Maxomet epa npo-—
fet mi

s6

înxin?

sent măani

în Ismai,

atănui

sousa

păni; dap întpe femei

fixa asi Dapaon;

Mapia,

fixa asi

ci ziue:

„Întpe

nsmai naipă, adiur:
ABpam;

Kadixan

mi

oameni

Asia,
fatma-

sna femeia, uea din: spms fisa asi. Asi, Bsp aa npofetzază -.
spezs înxs; ani Zaid, poss a5i Maxomet; ânci Abs-Bexep;
anoi '234i N03

kape:

toni msplspisips

Kb

a5i Maxomet.
Den» -tpei ani upofetsa pvză ne îngep
vep

mi nsmint.

Ea

făgi xsipe

ip Domnza îi prsasnse „O tz ue

Îngepăi

stbnd în

se

applase”

tpon întpe

ai Szi, stpignd; „konepinimn!:

esti: xonepit: pvdiksle -. ete

— 40 —
„la n nponz ue dee dsns aueasta a toale psdexe azi, „e
zopsi de fopiuipiac nomentesti ui vepesti;. dap toni. zimsipr
K5 3n aep de îndoeaar; „Boiă fi naaif, uine din goi

gizipăa meg?

„toni imueag. Dap: Aai

Ba

s» fie

sipig5 „et Boiă faye

tot

ue l& soesti; vine se sa Înnotpizi mie, îi noi5 snapoc rani:
eă aoiă fi pizipăa tsă! „psdene npolets.i se petpaseps, pizind
de Maxomet,
o
Maxomet înfpsnta uni amenin ga Tre omnatpionii ai ido.ralpi

kB Bop

ssăfepi în

SnRiăA

npofetsasi,

„End

Bop

na în aata,
nea!

Beni

lad.

Auestii se navnsep» „asi

sape zixendsi
kdipb

însd nă
a

mine

m

Bop

de

aueste,

E5 Soapese

întp'o

faue s»

Ass-Tases,

npimi

pwsasnssa:

mznb

mM5 Aenzi

Bl

Ră 45-

de rpedioua

|

Kopeisriyii atsnui nposrpiseps | neamăa seg.

a

Ea zise npozeniniaop sti, feps faminie:: „posiniie ne fana
nremznte,rgi
amde în întpesapr ei. Ile
axo.o adzogs Npo-

felg., ap»twndaae Elionia.. — Ontzeni nopnips în Etionia; iap npofelsa ks npospiulii sei întps în
mes, &nde mezs pei ani înss.
în. nontpa npoletsasi, onpind ne
ea, mn» ue în pa npeda 10p.
Gaspie K5 0-s8' de kanetemi

pe se întindea;
»„Dămnezeă

ie

nasteaăa

snpizati st ABs-TaKopeiskiuii dapz sn pesrpint
toni de a asea ingeaegepe ks
Atsnui iap i se apte îngepăa
0 ssts de

aperi, de apini na-

de „a prspit aa anss, inp Gaspiea
sanals

mi în Besteste

npin

mine:

îi

zise:

o issilăa mes!

o ustepea mea! o gaopica mea! n'am fsnst înks nivi sn Npofel mai ssn de ast tine! nenipă ue teai ămut de temcpe ui
de snaims 7%
|
|
|
|
Din moaplea souiei saze mi a sniiădi Să, afasndsse ne
deaza A-Anara, se aprts ănop -A0kzitopi de aa la!pes mi ne
mai îi măagemi. npin Bopsene Asi.
Auostia snăseps ueaopaan.

Doisnpezeue

din avesti noi nposenigi ansapieni,

adik, a-

gisivtopi, senip aa Meka st se înine npofetsasi. Kopeiskipii
nepsekătap+ ne sueniuii
Axi Moxamet. Gaspiea iap se apsts npofetsA8i ui zişe Ai:

No te ns.ia

ast5 noante.

în nalsa

(vă

snde

—
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le uăaui aalz dals“ Aai se îmspbkt k& xaina uea Bepde
a npo-

felsazi mi se săakz în natea sr: iap npofelsaă
deskizend o
SU5 ASK5NSS, anspă În mixA0k54 kongăpanizop mi
aănd nsa-

pepe în m'nz, 0 apănks ne raneteae A0p.
Aiui înuene fsga
dop saă egipe (622). Epa sinepi: fsga npofelaasi at sînyit
a-

ueasis zi, ue în astzzi este o zi de Ssrpettoape
nentps msSăamani.
Ea
naens 5 ai si mi ne Ran€, temsndsse de pps
mami, întpz în nestepa Tsp snde mezsps îpei zine;
uei ape
în goneaă Benipr aisi mi afsapv aa gspa nestepei
dot :odsmse ue ÎsKăsept FăiBăI 40p, mi 0 nbnz» de naingene
ape as-

tsna întpapea.

„Das

ap fi întpat vinesa aiui denzpsnd,

snapt aueasts nsnz» de naingeae mi osae ROABIN5EA0p,
gonauii-zirznd asfea, n intpaps mi mepseps înainte.

ap îi
Zisep5

Dans mai măate nexazspi, axsnsepr aa lalpes ape din auea
minst se nsmi Medina (medinet, adins opamă. npofetsazi, iap
souii azi se nsmip Moxagepieni, adixs: pefsgiyi.) Aiui se zidi
0 geamie aa ape npofetza a5kp5 însmi. Aiui se înfpryuip'e
Moxagepienii ks Ansapienii, Aini Maxomet se înnztepniui
mi
psdi» steags.. Emi din Medina ks 313 oameni mi 70 tsm=

ae.

Ea înteani

ne Bptxmamii

sri, se

asntapr, mi epa se iea

fsga, nend npofeisa îi îmespests înrzaerznd ne Haa mi apăn=
nd nsasepe în Kopeisnigi, zinsnd:“ sz pi se înpsaeasz fa=
ma de amegeaaz!* lap zip ai szi: aopii din toate năiepize
Boastpe !* sprxmamii se îninseps. De aiui mepse aa Mea.
Mai tzpziă aBă înkv O A&nls n Kopeistinii, în ape npofetsa
fs psnit mi 10 de ai-ssi pemaseps ne nwmnăa de szlae. Mai

tzpziă Bvls semingia

Nadipiuinop;

ini ssnsse uea mai mape nap-

te din scmingiize dans aa Medina, anoi aB5 sn pessoi aa Medina kă zene mii apari, dap auesti din 3pm'5, aBrnd măaţi
mefi, se ueptapz întpe ei mi fogipz. Dănz ioate auestea fe
sn tpaktat de naue rs Yopeisuiuii; sis ne enpei aa Kaieap.
Maxomet se mai srlă în kontpa Pomanizop anoi 45% Mera,
De atsnwi înuens pzss0i54 în ronlpa idonalpiei; ssnsse seminpia Xonain mi înksnxsp5 de do opi npe apariide aa Taief.

—
Maxomet
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npiimi amsasadopi de aa ueae mai male

stalspi ae

asmei sa Medina (631), noz ani de aa anda Egipei.
Eu mspi, dn ue domni mai meste toalt Apasia.
Dap 35 'A5S5m ajui îpadipiea, mi s% Bopsim den
istopie.
Maxome! tănosrăse În. KDABIOpiLAE Sane, SN KDAYQTEP Oper e-

petin mi &n pasin.

Auesti doi oameni îi setipz, snă4

eeanme-

aiiae, ueaaat nantetens. Auestia fsp» îngepii rape îi însnipaps.
lipofetsa fer5 o romnapaţie întpe aueste dos Krpui K5 osiue-

ispise
Kond

Apaziaop:
se kpedea

mi

fsk5 o aege mai ssnz deszi

însnipal,

dinla

serpetapizop

sri

ne ste o foac de năpmaa. Aueste foi se adsnapr,
tea asi Moxamet

de

Asw-Bexep

wi fs

idoxatpia.
ape

spiaă

dsns moap-

o fapte

5

neme

de

Kopan, ra bisniea Espeiaop, ra Zend-Asesta Ilepminop.
Isaamăa este întemeiat ne dos npinuene fondamentase: ns este
aat Demneze de nzt Damnezeă mi Maxomet este npofetsa seă.
Mexamet deraapr p3ss0i5: ldoauipiei, mi Skim5z n&mai npeueniene kpestine.
|
|
Işuamăa r&ngaste de npofegi saă tpimimi de aa Dsmnezeă ne

Adam,

ne Noe, ne Aspaxam,

ne Xpistos; dap Maxomet

esicuea

din dpiu'5,
ui npin ăpmape ue mai Sig5p, nentps msssamani,
„Maxomet esţe auena ue eBangeaia rpestinz. npomite ss steapg

„aarpimeae aămei; ei nped ks kpestinii sop fi osindiui nentpsa'
„sped în Isăs ia întp'sn Dmnezeă, mi espeii ue wuă Boit s%
_PeRSNOASKD ne Îsss, îns se Bop ossndi în ueiaal, Beauz; E%
]sss, ea însămi ape sv-i nzpasks înaintea xsdennuei; nt, Dsmmezeă ue aă npiimil . fiinga de aa sine însăwi, nă semingeazs,
mpexăm n

este semingal,

ui ni sănoaste

nii

sn

soy.

Dsm-

mezeă, tot dsa ei, ape îngepi npe rapii tpimite în ame -npofeni, este nstepnir, dpent, nedenseste wi peromnensz; fae sr
„ipbiask5 săfaetsa, dsnb moaptemi însie nopnsa aa sizpulitsa
timaăpis0p.
End toui, dat
moapte, Bop pesnsnde nepips
„fanteae

10p,

Bop

tpeue

toni ne o nsnte îngssir

«e

pa fi neste

sn asisă; vei dpengi Bop ipeue aesne; uci ntestouli Bop
dus

nsnte în lad, mai ss

saă mai

os, “dem

fanteae

Kzdea
A0p,

—
ladsa

ape manfe

aate
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desnzpyuitspi, a mentea,

sa npiimi ne inokpiui; auiesea ne
a naipa

ne

espei;

a tpeia

ne

uea

mai

idoaatpi; a uinuea

npestini;

a doa

ne

maps,

ne

magi;

anoslaui

saă

peBoAuionapi; uea dintsi ne măsăamanii uei pri kape nsmai ei

not ss fie eplaui

de nmrate.

În paiă,

Maxomet

npomite

Kpe-

dinuiourizop szi K5 Bop fi insesliui în a5p, Kb BOp A0r5i
o
oprdins desfzivloape sa lemensa mi nains de mese stprasuitoape K& weae mai deaikate Băsate; ginăpi axese wi xspiiae kă
osii negpi, n6 faga a a m'pgtpitapsa opientsasi.
Kz ss noals întpa în paiă, msssamansa este datop ss «peaZ»b; Ss se taie înnpegizp Ea sr apale kz este aniat ks Dsmnezeă,
ss

nosteask5, s*se poage mi s5 dea
agănge 4a karea gsmztate uvtps
noapla uep54i, npin dapea kvlpe
Dsninezeă goeste fie ue rpedinuos
zi; dap

npofetăa

aă

mai de uinui opi.

mimaouit

aa sapaui, Ilpin pgwusne, e.
Dsmnezeă, npin nost nn aa
sapati, i se sa desxide noapta,
sz se înrine de 50 opi ne

rztp5

Mssăamansa

Dsmnezeă

sr

se înuine nN8=

se întspn'rs snpe Mera

rznd se

înkiaz, Binepea, zioa fsgei npofelsazi, măssamanii se întins
Jă şoamie Odalr în Biayt, das noate, tpessc s5 se der a

Mera.

Auest osiueiă

epa înks înainte

de

Moxamel.

se fzue în limnsa pamazansasi nentpă sepestoape

Iostsa

Baiepamsazi

în avest timn măsăamanii, o a5n7, nă msnkw zioa, n5 seăă,
n
fsm»; dap îndatv ue ansne soapeae, se distzteaze în tot fe454.
Spauiop tpessie s5 dee a zevea napte din „aBepea A0p

wi sine dz, si dea

Mai svni

în serpet;

ss

datopi s» se sneue (Bodia);

înnpsmste
Daks

fps
ns

ape

dosvnds.
ans,

K8

nssiu. Ns sînt aisepi s sea sin, nivi ails szătspb snipitoasz.
Auest opdin (dans tpadiuie) Beni din uep npofeteazi nînd auesta se afaa aa mass aa Nadipiui; gonspiae de nopor îns sînt
onpite, npexsm ui kapnea de nopi, de ienspe ui aate dositoa=
de s5gpsmale; dap sr iapiz ss aiss mai msate femei, de aa
4 —15. Aveasts rpedinus se imnsst kă apmeae. Ka ss far
ne om s% moapr fsps nspepe de pză, npiimi dogma npedesti-

—
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nagiei, adikv ueia ue este srpis s fie, Ba fi: aueasta este nasza uea mai însemnalt a mspipei apasiaop.
Dsne Kopan, Bine Ssna, ant apte srpis5 de aagii, în zpma
asi Moxamet &nde se sopseste de npofetsa mi de minăniae azi.

Ass5—Bepk, se fsus Kaaif, dsne Moxamet.

Ea epa sokpă npo=

fetzazi mi nzpinte Aiwei.
Aai ginepe-scă sep sz-a mosteneaSb; dap.în demept.
Souia azi mpi mi ea (Asi) f5 sinilă ss

peksnoasks ne Ass-Berep; tă toate auestea Azi însentz ăn sxisin.
Ssnegii pexsnosksps de aegilimi ne uci tpei naaifi ue fps înaintea asi Ani; ne d'aals napte Siiuii, aă adusgit aa Saam as
dans Maxomet este anostoa an asi Dsmnezeă, Azi
înkv este
Bizipăa seă.
Ss5 Asă-bepk învenă p5ssoiăa de sege ape nins23 deani
să5 tpei naaifi, Ass-serep, Omap, Olman.
Apazii A5apt Sipia,
Ilazestina, Iepsia mi Egin!sa.
Mai tspziă pzsoacae iap înue-

nsp

ss kaaifii omniadi (692) apmeae apasinop mepsep5 nu's

aa mapea Neagps, în Snania mi o napte din Dpanma.
Danr
domnia uauifizop kasei omniaziaop, Beni dinastia rasifizop Asa-

sidi xzipe neaxsa VIII Ass-Giafep,
auestei îmnvpsyii aa Bagdat

din

Aumenzap,
uoao

de

X0Ol5pi

Esfpat

în

skaănsa
Xaadea.

Domnia kanifiop gin mase seoai ui gsmwvlate anoi 468%
R5A. Tăpuiop.

10-

2

KRAPTEA

II.

Maponiuii.— Msisaais.— Dpszii, Ansapienii,
Tsphomanii,
Desnpe femei pn Beipst. Istopia ueaop dos kotezele. Bstonsa
sai Ge6a din Amen. Tipsa. stapea asi uea cere. Îndiskpe
uia
Sipieniz0p.

„Maponinii 4okziesr înipe Ansapieni mi întpe Ppszi în Sipia.

Ile aa ana

600

de aa nastepea

Domnsazi

Opontăasi, sn Sixastpă nsmit Mapon ue
foksse issit nonsaagiizop din sevinvtate.
nsp5 întpe ueae doz

sisepiui,

ex

455

Askaia

ne maaspize

npin măptapea sa se
În wepleze ue înuenaptea

onuidentaneaop.

Maagi îmazptemaă ideine asi. Dan ue MEpi, €uli BOp55
K%5
ne mopmtnlăn a5i se fsucaă minsni.
Kpestinii îi prditapr în
Xama o kaneas mi sn mopmnt.
Ile aa înxiepea sslei a 7
dans Xs: n ksasgsp din Sritsa Xama, nsmit loan Maponit
sa,

se dekaapr

nentpă sisepina

aalins.

Iaptizanii îmaspatsasi

din

Auesti

din

Bizany, fsueai npogpes în Jisan sonipa aatiniaop.

5pmv îpimisepz asoao ne loan Maponilsa, nămind
s-a enision.
Avesta sni naptizanii ssi, îi adanx mi se duse
us dinşii în Jisan &nde fopmz o souietate neatspnats să5 panopis
a stspei uisi-

ae mi peaigioase. Jloxzitopii Azap» nsme de Maponiui,
De atsnui ei

se apmaps, se opganizap5

sui se „ănlap5

kontpa

inemiks.zi KO -

msn; €i se fo5p5 sisnzni neste toni mânuii ntnz
aa
dim. Dap mai în spmz, înuensps s5 fie nepsenstagi.

IepssaIllefs.

—
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oameni oastea
aop se suise npin tpzdape; Je 45b zeve mii de
mi mueatpi
Xama
ue mepse ontpa 40p, fsptmr monsslipea
stea ue genism în kontpa A40p.
ei se aliapb

Ks epsuianii,

0a-

asi Isstinian, Maponiuii sbtspb

moaptea

Dsnt

me nsaăgtpi.

mepzind

szisp5,

mi se

pinstăpize

Maponiuii se aa0p, se tpasepv în „isan. [le aa ana 1215
t III tpimise
nponiapt mai măat de Poma. În ansa 1588, Amspa
în xontpa

ne

z0p

Ispaim

nana

mi

din Kaip

ssnzse

îi

„a

ăn

opma gstpisst ansaa ue esistt nsn» În zigeaze de astezi.
Nagia se îmnapte în
sepnsazi 10p este întemeia!s ne datine.
mai loui; a
nonoape wi în meiai saă ani. Ei sent nasgapi
în npanfie ape aste o femeie. Aegea tazionsasi este ayss
țis

npintpe

ei.

Mai

toui

sont

Nămspă4

apmaui.

în stape de a nspta apme, se ăpke

„a 40

mii

0ameni40p

ntn5

ssfaete,

astezi apa aep este sn tbpim de peBoasţii.
px a1es
Sss panoptsa peaigiei, ei denindă de Poma; a5 sn nalpia
însoape
se
s%
diutpe denwuii, Tipeouii 10p se însoapb;, dap tpesse

dintri femei,
«5 fete; iap n5 85 BrdsBe; dăns moaplea ueaei
ia în Jimsa
aelăpg
uitess
ei
nsmai noate s3 se însoape. Bnii din
nolip. Peîn
Ksmeniapea se faue să anafopz, ns»
Sipianz.
Antonie.
gsaese monsstipi.op 40p Sînt ue4e feste de S-ts

ui mepils st
„Den Maponigi, ăn nonop tape aokseste aueastr gap
Dp&zia0p
mapa
Avngt
se însemne, este nonopăA Matsaais.
Eu
Malaaais.
snpe ptstpit a0k5este 5n nNOn0p K5 n5me de

vine pezigia măs5amans; dap este de naptea asi
mii, ne end tăpuii se win de naptea asi Omap.
aa egipei, se

Îvk5 sxismsa-de

ak040

se

nssas

Aai na ÎlepJa ans 36
înipe

adesie

dos naptide o spr ne îmnsrats rape tpveste n5nt asizzi.
asi Omap se nsmest Sonigi;
[Iptizanii

ai.rzi Ai

Giiui; Malsaais

înseamn» iap sentatopi d'ai asi Ani.

naptiSextâtopii asi Asi îm mai daă nsme de Adăie, adik
de
nimika
zani ai dpentruii. Ei eped «b Demnezes n faue

nt

nămai

meneaart;

0npinuine de dpentate asemsnatt K5 mintea
se
n5
de
gv
Epedin
Dsmnezeă nă noate st opdiae o

apin

—
noate

ue

nparlisa,

oameni.

„a

niui

fante

Akpăpi

vind ssn&nepea nămai,
nemintăa; uepeueia ue
nă faye

pesnănzetop

we
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-nenslinuoase,

niui

ss

ssnt afaps din rase;

îndatopeze

dap aopsn-

denzpteaz» Kasza p554si, iaptv pezoeste esne iapn ueia ue este gpeă;
ne ăn om nenipă
nkatee
aatăia; ns

uedensemte o fantz sipein»; nă af.rs pă

în om ueia ue ca înssui

aă kpeat mi nă uepe s* întsmnine ueia ue zpsila
assnpa
45,
kbui,
dsnz
ei, ap fi o nedpentate

a dekpetat
mi o tipa-

nie de sape Dsmnezeă atolssn, ns este în stape sn fans.
Ile
Angst aueasts dontpinz, ei adaogz aata: saestems ne Omap
mi ne Moasia a ne nisle peseai; adoapv ne Azi mi ne Xasain
ra ne niste stnpi.
Se nped tineyi dar se ating de spe sn

sipein; nivi nă menu» niui nă seas din Base din ape aă msnral oamenii e ns sint de sexta a0p, niui ns med aa mas kă
denwuii; se sna4s

degeteaop, rm

înuenvnd

de aa koale;

iap ns

de

aa

Bbpfs4

fan tzpuii,

Dpszii saă Depezii sent sn nonop mi ue aokăesle Aisansa.
Ei seamsns foapte mat ks Maponiuii, se ipaseps în /lisan din
raze de ueple peaigioase.
Anoao ipriaă în anapxie, s55 komanda mai măatop meiui.
Epas desnzpuiui în dos, în Ksazini

wi în lamani, ne aa ansa 1588 Amspat III ssnsse npe auesti
peseai ueia ue sims mat konsiilăpiea aop: în 40x de mai
măi meiui, qi se dete nsmai n; dap auesta konuentpz nstepea 40p ini îi întzpi, în 10r săi saseeasnr.
Ss urefăa A0p
emipăa Qarap-ea-din, Dpszii se înnstepniuipr e totsa 53t3p5

ne spui; dap mai aa 5pm5' Amăpat
în xontpa asi Darap-ex-din, ape în
stantinonoae, snde fs auis. Dpszii
tea nopyei Otomane, în pezomsuiea
Înk3

X5kapr

O poat

însemnalz.

IV lpimisco mape apmie
sets miîa ipimise în Konpmasep» săs săzepanitaasi Aai-Beg mi Daxep, ei

De aiui istopia

op

este sn

mip de pessoae miui mi pegoate kontpa Tlopuei.
Ei ssnt mazgapi, KBAliBE listăn, EămMBaRăA, gpîne etc. n4vtesk pisat tăpui10p, not s dea nwns aa 40 mii oameni ap=
mani..

S$z enim aa peaigia -10p; dap mai înainte. sv apankwm

0 pe-

—
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Wepleze dintpe Azi
nede npisipe assnpa Sxismăasi Mssăaman.
ginepiae asi Maxomet mi Moasia, gsBepnopă- Sipiei, Kb5zapb
dogmeaop,
ideisop însz nă epa assnpa
Deoserzipea
sxismăa.
assnpa penpezentagiinop npofetsasi Mssăaman.
Sc zive rr a-

denpata

rasz» a Sxismsasi sine din spa ue femeia

npofetsasi

ns5mile Aima usea în kontpa asi Aqi.
Aucasta, în snipit de
pesssnape, pdirt assnpa 45i ne topi anii apazisop mi ne
Amps din Egint, ne Moasia din Sipia, uea din spmr se nporaams Kanif în Damask.
Aai îi deraapr pessoiă dap nepi aa

Kafa, suis, fiisa s»ă Xosein îi 45% 4084; naplizanii 48i Moazia
î1 ăuisep5

ui ue auesta,

De atsnui spa întpe naptizanii aves-

top npinui se fvks mai mape mi n5

se

mai

îngexeseps.

Din

uepteae peaigioase sr nzstăpe 0 măanime de idei: snii skoasepz mrlemusiroza, ueae do npinuine axe sinensi mi a4e pb5avi; însiepea
neste 6 mii de ani, den Zopoasips, fie uine se

fous anostou, anoi mef de sente. Ea-Marim sEpiitop apar ziwe: în ansa Egipei 386 (996 de aa lsss) se nsse ranif în
Egint, Xaxen ape sii ne măsăamani ss nă mai meapge în neaepinagă aa Mea.
Ilostsa, ueae uinui pagvusni fspo onpite
mi pp& ss tpearz
pie

ne

sn

dpent Dămnezeă

ea

pegisipă ne loyi aucia ue

înssmi.
Bop

Prusse

sz'4

adoape

se

s5sne ca

sa ne Dsmnnzeă, mi afis iwmaisnpezeuc mii de înxinztopi. 8n
npofet minuinos Moxamet-sen-lsmaia, îi Bine în axztop. Aesta nponagt K3 neaepinagăa Ja Mena, nostspiae, păg'vusnea,
tziepea

în npexsp,

srpstlopiaze,

epaă

toate de npisos;

Rr epa

assspdz onpipea de ase mona kapne de nopk mi d'ase rea
Bin; kb nnpize întpe fpapi mi săpopi nsteaă sm se fars etc.
Kzt nentps azi. auesta, ns epa nisi mai mat nisi mai n5min de ot sn Dsmnezeă. Dap auest Dsmnezeă se tuise înip'o pesoalz ui npofetsa sră mpi îns suis ne manteze Moxatan, îspr ss fi npepzzst aueastr înlemnape. Ei mspip?,
îns ideize 40p prmasepr înks: sn disainoa aa auesisi npolet
mindinos,

Sipiei nn

4e

pssnendi

aa Beipst.

în Egint, în Ilaaestina mi

Dpszii

npiimips

aveste

ne

idei.

xoasteze

Peaigia

— 49—
op este astozi întemeels ne oninii.e azi Moxamei-Ben-Ismaia,
npofete.a minuisnos. Asfe., Dpazii, n toale ez snt
Msssămâni,
nă ai tziepea *nnpegisp, niuins se poags, niui
nă nostesk; ns aă
szpeblopi, niui onpipi de sexe aărpăpi; senă
BIN, MEnwnR3 NOpK
mi fpalee se însoap» Kă sops-ca.
[lpintpe Dpszi se af4s o
seminyie ape ape daline peigioase însemnvloape.
Wei ve o
fopmeaz» îmi dai nume de Onauzi, adirv Snipitaaui.
Ei ag mai
mănie gpade de inipiagie în ueze snte; ue.
mai înant gpad
este feuopiea. Se usnosi dănz tăpsansa 248, SimB04
de nzpsenie..
Dakw gineza sea în Baseae 10p mi mznsnk5
din taae-

păa a0p, ei enapg aueste saide. Toate fantee 10p sunt xonepite de mistep. Antapene op ssnt singspateue. Anoo
se adsnb adesea în sekpet us femeise op.
Se pede
niste pepimonii ue înfvuimez» sn 50% saă Bica.

ks

npanliks

nii din ei aă nisue datine pexigioase ue pekiams metemnsikoza; aaţii adoapr

soapeae,

asna,

sleacae,

Ansapii saă Ansapienii sont îns mai xăpiomi 10ksesk ne aanu5a măngiop de a Aitakia nn aa piza Nap-Ea-Kesip.
0piginea

dete

a0p

înnz

Volney

este nspin kănosatr, dap

în

uei dintzi

ue as sipis foapte

noape săpioase, a5
ăpmslop

timai

nsmene

ai asi

Maxomet,

înde.ăngat

desnpe

gssit în

sibaiolina

ue

noapt

5n0p

se

nposeaini.

toate aueste no-

opientasz

doromenta.,

ne kape noi în uilwm aiai:

„În anza 891 de aa Isăs epa ne abng» Kafa,aa salsa Nasap,
sn 6vipon ne sape nostă mi păgvuisnea npexsm ui szpzuia
î fokăsepr

tizanii 4ăi,
înnpestie
de aueast»
linsz inima
diBeptatea.

s5

tpe:ro

de szut.

Mai măi

denaaprndase

nap-

ea axese întpe dznmii doisnpezeue inmi ka s%
doxtpina
sa.
Dap
znitansa
AOKSASI,
îngpigit
mirukape, înkise ne Bsipzn.
Slapea Bviprnsazi afetei gspdzilopaazi auei înisopi mi Xotrpi sr-i dea
Ile rsnd grpdsitopea se nă.nase, Beat, fata az nei-

Je înrisopei de săs nepina

latsasi s+5 mi doar

ue

JiBepTt

ne

sbipn, ae nsse aa.ukz1 acp, Ados zi Begietopăa n mai
afaz
ne npins mi K»ză aa mipape nm aă nslzt sp Skahne, roni
niai

—
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o zpms desnpe cmipea asi ns epa. Ea kpeză KG sviponăa fs
sisnal dă gpe sn îngep uepesk, sui ta ss skane ea înssui de
nedeanss,

deie

de seste

ns

îngepsa

aisepase

ne

npins-

Din

naptei, swtponăa npins snăse lat asfea snde se dese mi de atănui, mai mut de adi tot deasna înuenă sv nponage ideine asi.
Ea skpise o raple în sape se ueleste:
„Eă am pvzzt ne Xpistos rape esle' Bopsa asi Demnezeă, ape este Axmed fisa asi

Moxamed, fisa asi Xanafa, din Biga azi Axi, ue este mi Gaspica, mi mi aă zis: i esti aueaa rape
Bbp5A, ktmida ve npezepBv ne uei

uetesti, omsa ue ziue adepedinuomi de mwnie; lă

esti dositorsa ue noapts gpestvyiae; tă esti snipitsa mi esti loan
fi. asi Zaxapia. Mepgi mi snăne oamenizop s% se înkine de
natp5

opi nc zi, adixb

de dor

opi înaintea

podirzpii

soapeusi

mi aate do» dsuz ue ansne, întopeondeumi fepize snpe . lepăsaaim “wi zistnd de lpei opi: Doamne tot nztinte! Doamne npea

înaat! Doamne npea mape! . , Sr nsmai yie de aut a doa ini
a tpia szpe»loape; s% nosteases nămai dos zise ne an; s5 nă
"mi mai sneae memepii,
fapne 'de

site rapnenopeue,,

Maanimea

zat,

sr nea

sepe,

ui Bin; st nă menznve

muj. . .

îi-lpeză; dap, dsnb kvpi Ba ani, ex se fskă neBt-

o

Aorsitopii din auexe aokspi snde tpvia sviprnsi, sent Ansapienii.
Sznt îmnrpryigiin mai. măate pomspi sas seste. Ilpintpe dsnwii senl Semsienii,
saă uei ue adoapz sopeae; Kaasiii
ue adoaps ubnii mi Ksadmgzienii ue as ăn nsat păminos. Auemi
din spms, ea lezidii, a adsnzpi de noante rs femei snde se

fak opgii însuzimzutvloape.
Tspkomanii

snt

zu

nonop

nslop

ue

ăme.b

ne ii

ne 50.10,

îzp3 s3 als OK Xxotepot.
Ei se ipag din nonoapv taplape
saă noale aiap din Mesageui din sape se lpog tăpuii. Ei Benip» în Sipia în timnii Kasifiaop.

Bopsest aimsa

lăr's,

Namâ-

pa 10p se sp aa 35 mii ssfyele. Penigia aopuea Maxomelan»;
dap n npca îngpigesk de dznsa. Espzi îns se afav în Sipia. Ei sin
senigi de 250 de ani, din papa aop nponpie, de ne aa Mesonolamia.

Sent nvstopi mi nomazi. Nsmepsa a0p este mai mape de ut
a4 Tspromaniaop. „Lima „10p seamvns oape năm Kă uea Ilepsanv.

Ssal dai

a

npade.

legea

op

este uca Maxometans.

Asfea sent deosesilee nonsaagii ue se înginz în Sipia mi se
apalv în Beipat,
Pesspileae

noslsme

ae

aueslop

nonoape

ne

atpaseps

mai

Kă seamb mipapea; îÎnsb ucaă mai kspios kostsm este aa fememeiaop Dpsze.
Eue noaplv ne an, ss BbA, Întp'o napte, sn

Kopn Ag de zn kol anpoane.
Aisi, oii baztopizop ns mai sd

ne

stpade

lperznd

femeiue

îngsaite n Bvaspi tpansnapente
wi fpmoase, kosige Bo-snloase

npin kape se zvpeste feme aase
îmnelite ns nepae; oxii negpi
saă a.sustpi, asbpop Hvălape se Bapsă asănpa Sipeiniaop a
niste seznlei; aiui femeie sent însviite în mantie 3456; ne
fan noapls 5n Bba aas mi ue figspb sn aat Bea înkisă, des,

npin kape se Bd,
ezite

în

sp

mantireae

s3 [ie Bwzate. Ai ziue, Bvz5ndsae,

10p

ase,

niste

smepe

euuite

5 gidagi5a de moaple, wi privuind în aămea
op.
Kute din aveste femei sspnpinsepwm sn

din

în-

mopmiute

uc ns mai este a
minat fepa BTJ,

Bvzăle npiu nopyi.e sasenop a0p, ne dap sv
Beipstăa ape în sinsi uese mai pap
fpamsseni.

Înneaegem
În

Sipia

sk»
osii

fomeiaop stnl uapiea ue cae asiănd mai ns îngpigipe, ne «nd
sinăa prmue desBzuil; în 'T'spuia nponpie exe
mai K& îngpigipe;-aueasta se faue mi în Egint.

Noi Bvzspwin în Beipat
mai male
Mis Jia

măapime

de

înBbesk

femei

fp»

gspa,

Bzu,

ueae

kpestine.
prmase

aiui,

de

&nde

epa 81

se doit

„a

lepssa.im

ne ăsiat. [lzpiute.re ci ne înpitb st apenzim în npesnv aa o
a0kand5 snde ne apiiv ospepea azi de p3ă uz ns-i însopiam
în rvavtopia 0p ne ăsaat.
Tot ue este visdat mi pwneste

sperie,

ns se faue nsmai

ne

a noi. Die ue pap» ape aneei. Eatvue ne se întzmnas în Wopisa Beipstsasi,

Înninte de a se

nopni

ganopăa

din

nopt,

o femeie

mi

sn

—
serpelap de a ăn konsăa
nspla

&n

aston

de
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din

apgint,

Deipst,
nenipz

însouitde
aa

banop

sn
mi

nagaz

ue

peRsamapt,

giuipi ue? ne spe n pefăgil noaitir? ună, Bpe ăn: papsat ue-wi
asa femeia mi fsgea în asme? ns, ns! ki peneaă sipigmwnd din
denapte

ue!

sv stea Banop81,

ka s%

pekname

Konssasa zisese mruenapissi

dos

apaB

kotenele

de

sS5 i nvslpeze

gidos

roteaete

de nigea; mwuenapăa, afuvnd mpeg ma! sn, e
sndese aa Banop;
Ilenips aueastv ainss de napoav, Koncsaă se

săuvpv imi uepă de aa kbpmsipe s% alt ne mzueaap, ka su
înpeye ss fie de aiui înainte gentizom. Ile de aut napte tpiMist Aa Ban0p Ne B&KBIEpi4D f5 KABaZăA S1ă St petaame koteaeteae.
Aiyi prmase dama Auenian desape rape am Bopsit

mai mainle,

Ea se însvai în noplăa ei

gpauios

mi

noelin

ue

este aa lstspop femeizop din auecle okăpi, wi disuzpă în măauime,
Giind rw sitem în Bopsz de dame a.ieniane, gom ziue
kb toate aveste vulpi gpauioase sent însemnate în fas cuă

npin aate A0x5pi 85 ăpma usi

puop

saă a sslonsasi

Asen.

lat ue este auest sston: fie ue
osesipe din sipeini, ape aă mezat ut
15, ne faut, ne spaye sai ne sin, 0
năme de păton din Asen.
Auest săton
pans, dz îpigspi, dăpepi mi nepe, den»
este

sine

npodsr».

r5noskstz:

ana,

Dama Anenians

aepăa,

aa

sa femeie, frp»Ba limn în Anen, fanb6ponon Hănoskălt să
se faue ss», adesea
sn an, asind

amapv aueazia me ii Ba emi păsa în fax!
nă

de

om

0 ăpmr-

Haszaauestsi

Begeiaeae

pzion

noale

s7

o

esntaty de Jlamaplin asea spma si;

dap /Jamaplin ns ziue nimia, în noezia asi, desnpe aueasia.
Dap este limn sr avs5m aiui dameze Aneniane wi sstonsa din

Aen.

|

Întpe măapimea
K5 nabuepe

nasagepi.op

o snostinuys

O gazeav

tinspz,
saBalirs.

mis,

De aa Beipst aueraprm

aăaptm

din Ilepa.

sadz ue mepgea sz se fak
sa, o femeie

ue

dpent

aiui,

... ăn senpetap

xagiă! ,..
nani

de

BEpa

de giousne

nzipe

lafa

însouit

Bbzăpbm
de

amsa-

de

imi de gpanie

unde

souia
Ka

axănceprm

—
den

46 o"pe.

snă Beria

Tpenzpom,

Sidon,

Tips,
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fps 85 ne mai onpim ne

Apo,

ma

Said

Kaifa.

Sidonsa fese aue. opam ax Diniuiei age rspsi kopraii nv=
ipănsepr, see mai întzi, mwpize neuănosisle îns ne auti
timni,
Astvzi, danv tpei mii de aui este sn sat misepasia. Kastopii ue mas pizitat, snăn kb aă Byzat KOJOane, din mpeee a5i ediliue, apăniate ne nbmint.
Ile aini Isgs se întspnr
k»ipe mapea Gaaiacii, se ziue ko nozinia este nuimualz,
Ea epa în Bexime îmuspalăa mbpizop nene knd Tipăa ris i 485

AOK%d,
Tipa
nătem

mepite

st ne oxăne

da desnpe

nule pa minste. We idee mai c5nt

Besia asi slpz.ăuipe

de uzi aueste stpofe

aae

asi Ezerica,
„Tip, tă ai zis în line încsni: eă snt uea mai îpsmoasz npinipe îpsmsseni mi domnece

npeste

mrpi!

Katapteae ropesiinop tase sint de aemnă din redpi Jisansasi;
Aoneiae lase, din stexapii Bazanăasi, ana Egintsasi aă pesst
Bba5pine taze, lasomia mi nspnspa Apxineasasi da5 femc nasiaonsazi l»5. Sidonsa îi dv aonwtapii, k'pmasii sent îngagagii *

ui îngenengii (zi.
ui apkăi

/lidianăa, Ilepssa, Aisiansa s&nt în apmia ta

Digmoeisop „ăuecte

ne tspnzpize

tade

uese

npea

în-

ante.

Kaptagena srimrs ks tine motanăpie; Ionia mi Goopgia,

skims

posii 40p; Apmenia

kspsiepii szi.

Sipienii Bond

în tsp-

găpie taze stule wi nietpe npenioase; fii azi Ispaia mia ladeii,
Bbnd

miepea,

Ba4sam5a;,

Daraastsa,

Binăpize

aazese mi ara finr,

Mai mele insoae skimoi fă line cesensa mi isopisa.
Apasii
îui daă rana apomatike mi fepăa n5 gpauie noatil; anii KOBoapeae; iap „orsilopii demepisuxi, sepseuii mi mieii a0p. ABisinia

wi lemenăa

le

î:cogzyvst

Asipianza mi Xaadesa îi
iaagpize

mi manteae

tpimit

5

axpăa

apgintea

ui

wi

apomeae

stofeae sămne,

A0p.

Jonstapii tzi te aă nsplat ne anee adinsi; dap Bîntspize
înpbma!

în mimaorsa

40;

mspei

mapinapii

!zi,

oamenii

de

aă

pessoiă

ue funoaă nslepea wi sogvyia la! Tot Ba nepi în zioa nepdepei!
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vei ve

incas krpma, o Bop

nsprsi!

Irpmauii

B0p

pwmene

ne gtpmăpi kă oxii aa nsmsnt.
llonoiii mi îmnwpagii Bop fi
aszlăgi mi Bop stima fama, npisind, mi op nene fpăntea. în
p&ponr mi Bop ziue snii aatopa: snde se mai afua o uelate aseminea

Tipăasi!

Aveasts

wi astszi este mălz

npofegie sa

înuuinit.

în mi.10R51

Sipoazuipea

Anca0p h,

Tipăusi

ns mai

este.
Dap ss ne înlspnsm aa soviețatea noastps din Banop. O
măagime de Sipieni, în nostamene 40p ue ne adaueaă aminte
de xasdepapii din Bărspesti, în nesasepz: sasonăt encgaul 2.
Banopă.ăi ksnd ne kiamb Ja mass, €i se apsntb s» îa .10R%pie ne întpenste; se oBip» în Fauile, se ueplapz, se ameniupayb ES nămnii.
Jloxăpie dame.rop npenăm mi aonăpise Beriaop nasagepi, se azaps de ei. Komendantaa dete pndin sv se
năe 0 alb mas nentpă noi wi mentă dame.
O ăpsile nmptinitoape Boi st mez „sngr gpauioasa dam, souia serpelapsurzi
de amsasadr mi 1vngv ăn sipian, din a mea nefepiuipe. Auesta fs rasza st m» soi de „a mas ne mshrat.
Epam ons-

nat a konbopri k5 dama de avngr

mine

wi

ai

lspna

ans

în

naxap.
Kond grsiă sn minzt de pegaz, Bpsiă sv msntni; dap
n»ne ns ageam: Beuină4 meă Sipian, deus ue menkb napiea ata
de nene, 485 mi ne a me; tot asfea fekzse mis ana, 55 Binăa

meă. Bpsiă st sipig sv mi se dea nztne wi an; dap fpsmoasa mea peuint ms înlpesx penede dans Mis-/lia epa atmla de
Îpsmoass npexăm se ziuea. Posnansăa
met adsse aale Îuipesvpi: anoi konBopsipea noasipr se ks
mai intepesanis,
anoi. , . adio mrnsape!.
Epam aa sfspuilaa mesii.
Knd
mt întăpnais «zlpe noziligismăa piensipei, uepzit o pănats de
navuinie
d.e . , Beuina îmi uepe an. . Sipiansa „15b n'b-

vina wi o m'onrz nenipă wine, Din ae sok esti? îutpezaiă ue auest
Beuin—, De aa Nazipet, psnsnse ea ks ssonomie.
?

SAPTEA

IV.

jaga. suidepea
sozdauizop
An6anezi-Monasiipea
gpeuia0p Gin lafa.
Ersmensa auestii monăslivi.
Sovietatea ue afaapăm aiui ui Konâepsauiize ue aespom.
lamepa ue oksnapom.
hoasrspsi Iona Qin Moadosa. Disepira, miekapea-ue ni
se putâmnad aa noapia uetauei-rpagineae Iafei;-ea.sea Saponeasi.
Aszod;, Askanon; Lazapamaea.
Tspnsa uenop nalps-

zeui Qe mapiipi, gsstepii uei mapi. Sispla

istopie a Ilaaesti-

nei. Eepeii.

O capi

Beni ss ne ia de aa Bnnop wi st ne dos

Mapea epa Brntspoass.
Agisnsepm Aa
tul tpessi sr lpesim npinlp'o sipimloape

aa Iafa.

ma kă mape neraz,
foapte îngesiy înlpe

dov stonui aate me se pzdisaă mai avut în fama anei, ka s%
întpbm În micăa ui mizapasiaăa nopt, s5n nămai nenlps adsnostăa kopriiia0p.
Epam ameninuani s ne aogim de o napte
sa5de utinaulo a netpiaop; dap dănz 0 aapmv ue frkps, 40-

nstapii, dsnv evle sa statutăpi axe Bbpuei mi aoBilspi
nă

ei de netpe,

îpexspem

ssnstomi,

E5

Ea-

însz uzi de aus.

lufa se af sitaat» ne o învagime, ne masa mwpei Medetepane, de aa 13—14 nege denapte de lepssaaim, întpe Apa
mi Asnaon.
Aueasts setate este pestii» în mitoaogie, în. tpadigiine

peaigioase

mi în istopie. [luinis ziue uz ne limaza

se apvla înk» întp'o

sisu”,

anpoane

ssă

de lafa spmeac aanuspi0p

Andpomedei ue fsese „egale acoae de Nepeide. (1) S-is

Ie-

—
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ponim Înr» msptspiseste us ai pzzat aueasir Siznkv.
(9) De
aiui s'a îmesprat npofetsa Ioana, ape, înenbndsse,
meză tpei

zine în nenleveae snei saaene.

Gpeuii o nmesk

Ione, nsmiae

ei de astwzi îi sine de aa apagi.
În perime Iafa epa singăps. nopt aa Enpeinop. Ss5
npinuinii
Marasei, fs asatv us asaat de aa Sipieni.
Vestiă, genepaa po-

man înks 0 13%, 0 apse mi tpekă s55 sabie
Epei.

Mai tzpziă Besnasian

o 5tlă,

0 45»

ont

mii

aousitoţii

uli 0 ayse

anoi fsns în Joxzi &n astea în ape A»s%

0

dinroă;

Şâpnizoan»

pa-

manz.
Ss5 Konstantin ue mape, se afaa aiui o Mitponouie
kpestinz ape pin nn ne limnăa
Kpzuianinop.
Badsin II

foptifinz aveasts uelate; dap în ansa

1188 se ax

de Saaadin,

De alsnui lafa înuens a se pina wi kbip5 a1 17
sexoa epa
nămai n kastea dzpsmat mi niste noaise de neskapi.
Yetatea
de astzzi înuens a se fopma de 120 de ani nsmai.
Noa uelate ssfepi în spms din naptea Mameasuisop Eginteni apii
muiabpipt ne Eginteni.
Sss Nanoaeon uea Mape Înkr $% 15% E%
asaat de kztpr Ppanuezi.
Noi uitrm aiai k»te Ba pbndapi de D. S. Msnr asănpa
auestei

Bestite înrzngispopi,
„În ee întși ziae a me azi feBpsapie 1799, apmia Gpanuez5, komnăsz din dipiziire a5i Kleber, Regnier, Aannes,
Bon
mi Murat, în nămwp de 13 mii oameni, n.rekb supe
Eu-Apiur.

Ea agsnse aiui ne aa 17 fespsapie.
Gapnizoana, Komnssz de
1300 oameni, se npedete dsav o Skăplt anspape ..
Bsonanaple 435 ks aueeami înuesnipe Gaza, de snde apinia
se îndpents
Kbps

lafa.

Aqeastz

-yetate

kape

aBea

o gapnizoans

s5, dete, uea dintriă esemnas de sie anpape
de.

Atakals aa 4 Maplie,

se antpb

nn

sa

nămepoa-

ue yină do» zi6

a

ae

aveaii

A5ni, knd se 455 K& asaat mi se dete sos soadagizop
sr npade în liman de 30 oape.
Bsononapte tpimise adiotanyii s+i>
Beauharnais mi Croisier sz astsmnepe Îzpia soadaginop.
Avesti doi ofinepi, npimips uepepine de nave a 4000
sodaui
aasanezi kapii, petpami în niste mapi zidspi, stpigaps din
fe-

—
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ŞĂ

peste ue ei se npedag, dans îi BOp Aasa Ss
lpziasus; i70
Ada
fea, se sop sale nzn3 Aa uea din 5pmr.
Bsonanapte iile e $
ue SE fard K5 €i, und se adseps în
lasupz Ha posi: st-i
tpimiy> în Egint, ns astea, rvui ns anea destai
Oameni st-i konds»; n8 nătea niui ss-i disepe, de fpiz
s5 nă sc ds
ua
Akpa nde se afia nawa.
Dans ipei ziue de deaisepagii, se

dete opdin sv-i suigv ne togi.“

D. de Bouri6nne în memopandene saxe . IL.
n. 226 ziue
desnpe aueasiz suens, aa kape se afaa fans.
„Mai maini din
auesti nefepiuiui srvnapv înotend nn aa niste
netpe
snde

goanmene

nă

năleaă

ss-i

aXăng5.

Alănui

sordagii

nOSipi

13-

ueae

mai

sa& nămuee
ne uvsin mi ka sb-i fand a se întspna, ae fsueaă niste semne de înmvusipe, dens datina eginte
nia0p.
AuBanezii se întapnaă alsnui; dap îndatz ue se
anponiaă, îi suidea; mi se înexaă în an3 ... &
În Iata soadagii asi Nanoaeon konvlap seming
a de uism'.
Ilonsaayiea lafei noate sr se spue aa 10 mii
ssfaete. Vei
mai magi Aokăitopi sănt apasi mssăzmani,
Sent agil de pi154 fatoai mi de pitsa opienlaa.
Mai swni gpevi ăpaui, enpei,

apmeni mi eăponei.

sine

mate fopmate
uei trpimă.zi;

uetzyei snl Sipimte mi

din szpi de nialpr, din npiuina nepegsaapilvKaseue sent toate de neatpr, wi Sseamtut
nă
niste mapi înkisopi: niui Oapts,
nivi sn gest nă 4e rapante-

pizeaz».
Komepusa npinuina aa lafei
topii se pin mai msut &s Banii ue as
invtopii

st în Îpănte,
Aosaiaiai ne.epinii sa în-

«pestii.

[le masă

m'wpei anpoane

sna a gpeuiz0p

&na

de skeae se af

a natoaiui.0p

mi aaa

lpei

monastipi,

a apmeniaop.

Alo-

nuslipea katoziuizop se afis năs întpe uenenaate dos,
aueasta

25 fost

ne Rbiagrpii

matii

sr zu

nb

Isăs

epa

isaxapi prstignit mi is sea din dpeanta Sag mantait
,

gpeui.op

ade

aa stunga

Avueste sritapi

întpe

doi

(Sfitsa

si.)

szut lot d'odalt

osnsivpii nentpă

înkinztopii

—
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ue tper, ne aiui at lepăsarim; îns” osnitanilatea sv nuuteste
mai suămn de avi aa 0 A0xande.
Epam xolvpiui ss ipagem aa srilsa saliniaop ănde se npiimesk r'bawtopi de loale pitese mi &nde, dan ksm nise sasgest, epa sv fim foapte sine tpatani; dap Boiprm a s&noasie
sn aokaa desnpe kape niui au avivtop năak sapis, mi a Bidea
tot Modatz nm npiimesa gpeuii ne pombui ape a% înzestpat
ayeste monrstipi
vestii dopinui.

uk Benilăpi

stii de mapi:

Astea

&pmaprm

a-

Stitza gpeui.1op este o gprmad mape de neitpu ziditz înpt apte, fpv gssi, fpv niui o intr, nă 55pui măale mi mapi;
ga.zepii, tepaxge, mi soaui. Ni se '5p5 ED întpam înlp'o înri_soape.

Întpapem

întpo

kăple,

săipbm

0 skapr,

lpenzprm

npin-

ip'o ga.epie, mai ăpkaprm dor sibpi RENE aK5NSCpEm Ja n
40R X0tvpil.
Toate kăpui.e, gauepiine, sazpiie, tepage.re epaă
îneppraie de oameni, femei, onii, îninvtopi de pită.u nosipă
din ape uea mai mape naple se romnsnea de gpeui de aa
Kinps.
Mi se nxpă se B:d o ase de jigani în rvaztopie,
&n meps aa srilăuzi ne dsse îndalt Aa egemensa
monsstipei.
Auest kbazgvp epa năasat în nat, fiind sosnag de muni
ani de gălv
de

mai

suă dupepe

aces

rsasgrpii

aa

ue gine „a înreitapize

niuoape.

din aneste 4okăpi,

Aueasiv

din

Boa.

rasza

oaseaop

prnlse

&mezeaei

mai

mi Râne

togi

netpinop.

Ils-

pinteae Stefan, egsmensa auestii monwstipi epa sn om de aa
60-65 de ani; agea o fag uasidv mi pestedy de ani mi de
esfepinue; dap seătoispai ate mi intexigeni”, îi prmrssse Înts.
Aa egmensa se afai mai măani gpeii mi apasi de pita
nosipă, Beniyi în Bizil».
Auesti oameni ne întpesap» de nosIvyi.
Noi „e snăseprm 5 aă măpit îmnpalsa Nixoaae. Tprs-

netă

de ap fi nina aiui, nd ap fi npodes

aueast5 'peste!

znii din ei nă poip»

s» ne

efestsa ue

npodese

Kpeazi;

Înk3 &-

Ba

nă. De Întpes» dans am uclil aueast+ peste în gazetere fpaneze.
noi.

Piind ss pesnsnsăa ai epa kim îi Bideţi,
livpinteare Slefan 4e apea esnepienma mei,

piseprm

wi

ae tie Bop-
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să, zikrnd:

„Se moale

foapte sine, rii

îmnarpalăa epa om mi

omăa este îpenvlop sa fuoapea «emnzaăi.“
On apas nă BOi-:s%
înme.ieagt aveasit marsimt KonsoAvloape mi în dapepea azi
Sipiga ka sn lăpral.
Ape ss ne
lie mssăamaniil “0 aănt

dăn» aueasla am Întbanii ne avea om kă kansa lol'ne amepe,
mi sped ks nivi asivzi nsiaa idiat înuv nimeni; afipr dans uă
aa 89is Bpe sn om.
Dănv

ne ne dete daazeazt

mi safe.re, nspinteze

Stefan

din s5 ne dărt înlp'o kamapr ne se ntstpa nenlpă
Simandinoase,
dans sm se esnpima egămenza.
ue ni se deszise, să lot nămene de simandioas, nă
Slisze
a: fepeste, niui astepnst în nalăpi; dap epa
0 mape de nsisepe în kape înolaă în lo:iiz fepiuipea

op-

nepeoane
Kamepa
apea nisi
uneste tot
op, mi-

aioane de nspiui spasgvpesti.
În kasa snde se afis o mur,
ax0.10 &nde

aiui sops::

made

o femeie,

lă o femeie

nă seafa

moapiui. Astea uri

ns sînt nzpiui: Ns

rped

ns faui năpiui! dop

sv

Bie de

femeia

în npi-

ginga năpiuii0p este ka miga în npipinga moapiuerop.
Jorăpie aonsile ntmai de svpragi, sin! gestile nenipă auesie in-

sexe; asfea sint

nuzapmiite mi monrslipeze de

snde

mi Bine

„BOp5ă; „hăpiui ebasgupesti.
Noi na niste Ezaziopi înge.senui,
nă Jăapwm în seamb aueasiv năpisrpie, cuoi Bedepea desfetloape ue asea ne mipe gamepa noasipr, ne fă s» iltm
toate

ssfepinue.rc.

Atui atiapm,

-

edunostii,

lona, aat6 dat Iuidop.
Eu
mut mi ptubsese ue aiui,
l5pna

în natpia

sptprnă

azi.

Îndatz

sn

|

nbisgtp

din

Moudoga

ansme

genise sv se înnine Ja S-ts
ne afatnd mixuoaue a se
ue aszi

Em a% sosit tpei

Moppeîn-

pomzni,

lona Beni st ne Bazn.

Swntem pekanosavtopi aucstai rrasgrp prtbuit, fiind ri» în
tot timnăa medepei noastpe întp'aseste zidapi piste, ea ne desfutB upin -măziă:

Ea

isa

de minsne

sliă mixionăi $» sroaz

ns fiastsa doine

din Orii noetpi asiaui

mosduBene.

de

stpei-

—
rvtate, o aakpimb de dop
niui odaiz sitatp.
Îndats se use 0 mass
Ilpin &pmape fasonea epa
zepom mai măaini Oameni
Fate

ne
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nentpă

geapa

noastpr

nvprsilr;

dap

uentpă noi. Epam în nosis. IMastiaop.
npimadona pskaterop.
Ja masz Bsue ne sepeeaă, de usi feaspi de B5-

mass.

În auest sit Bizilaptm sisepina uea nov, a
gede kv aă fost nvpinteae Stefan saă ks este

tvpii apxilert se
sn nuan ak0.10

dăns ape se zidesk loale sisepiuie 40p: sui

wvle

am Bvzăt,

seamrnv &nede nă aateze,
în nsnlpăa gisepiuei stnl dos pndspi de noxoane mspene; dap indat ue ae atingi «5 mvna,
Bezi

i

sent

de

semn

de mapmspr.
Veace mai fpsmoase
aa Pămi,

skosit,

inoane

tenuzile

mi

ra

dapspi

s

ae

imite

pisepiuei,

soaoanese

Bin

de

Întp'sn on snde astezi se afa Bbize, se pede us aă fost
în Bekime sisepika Ssnlg.isi Iletps, zidite ne tspemăa kasei asi
Simon kăpepapă.
Aiui npinueneae Anostosiaop a5 aBst 0 Bedenie în nape i s'a zis:, Sroaamle! guide mi menznrs! -»
Ados zi de dimmineaus meps5ptm s% ne am
Bsnvzioa de
aa nvpintene Slefan.
Ea uelea ne Agatangea, npofetsa, dens
Is5s, mi axe kspai npofenii ns S'aă înnainit în.
Aueastr tap-

te sipiss saă linvpits, opi de ppe în [Jpaae: gpeaesr, saă de
nponaganda noailit, gioaxs o mape poa npintpe oamenii ignopenui wi simaui dănv aiqi.
Noi Boiprm
ini, dens ăm este maplăa; dap nvpinteze

s» +vstm
Stefan se

tape au aueasta.

nomeneasa

Daprm

anii sa

sr

ne

yeBo aînnpoliBi

aa

pisepite,
Aiui toyi ne â3apb de păui, ksi nentps agesii oemeni xămstaie szisaliui, Pomsnii mi Psmi smut na.
&nii se apănnaă
s% ne suple mniae; ajyii ne ziueat înuet: Sr tp»easir Niko
dac! în deuwept „e snăneam n se înma.5; ci nă BOipb S% îneeags.
Asfe-, fsp»m sinini a ne anvpi R5 6ivisa.

Ilzesapzm de aa skit ne a

amiazs zi,
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la

noapta

uetsuei ne snde

tpei săte de oameni,

femei,

epa

s5

emim,

afaapom

konii din mai msate nagii,

spe

o

“xă 5n

nămsp mai tot atzt de mape de rai, arie, mzgapi mi maae
(Ritipii).
Astentaă s» se desridt noapla s5 ias.
Iloptapăa
epa dăs st mnznue.
Dan 30 de minste de astentape, auest
sent Iletp aa Iafei, sosi n faga Beseam mi măagbmil» ue ne

snănea de denapte «e aă nprnzit de minsne. De uea aatr napte a nopuei, ne din afapz, se afuat, astentend na noi, mai
atepi oameni, s+ întpe în uetate, rond se desnise noapia,

tot

afapbm

aă

în fuga geaop ue Boeaă st întpe ka doz apmii ue

ne

sv se ante.
Iledestpimea 40p, sipongendsmi apineae, se apănat asănprne kă spie.
Noi îns nă nepdspom limasa mi
nophiprm Kvipt ei. Demeize mi konii stpigaă: sananepia enimiFP, SOSI, Bp5 s% ne înBeavaskz; din nopouipe, invgapii nă
Hoipb s» se sănse; ci întvanipz ne ai nostpi mi se onpip» s%
se Stpăle.
Aueasta oupi bi kaii mi rămiaeae.
Dans o anti
A5ng%, Eulipbm de să noapiv.
Ei asupt 0 măauime de nepdepi;

iap

noi

sn

nanep

n

noptoraae

Bvpsat,

Kend ms sszăiă afaps din uetate, uenviaiă din

noă

Bănapia

inimii ue nepdssem întp' aveste mopminte aosile de fiinye
sieuăitonpe.
O pedepe fepmerstoape ne prni: ne afaaprm în

miXA0R54 gpbdininop ue înuăngzps lafa desnpe
gp»dini

sat.

Adeste

sent

de apsopi noptoa.ri, avm'5i, kilpi wi aqgii ue în
uspize noasipe asia sînt kănosaăui în fopzpiize oamenizop de
găst.
Kaxea ue dsue aa Pamaa, în limn de o oapz ui xsms-

tate,

pese

mepnzind

npintpe

aueste

ne

nsmspate

gps=

dini mi fopmeaz» niste a.ee pvnitoape, nepdate înlpe doz sapixade dese mi Bepzi de apsopi de uantăs, Okii se înrontz neînuelat aa gedepea noptoraqiaop, sanii înfaopiui, aagii înkzpeaui
de nensmrpale fpsnte de asp.
Ja o mape denzptape de a-

dese gpodini aepsa este svastmit de mpofsmăa faopi.10p
40p.
Kanea aueasta ne skoase în pazea nsmil, în pexime Basea
Caponsasi mi a spii fpsmssege epa Bestit> în ame.
[lsns
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aa Pamaa
pinop

ună 5ezspbm

Exponieni,

nimist

Bopscsk

însemnlop.

de o dsmspaBs

Mangimea
de. masaini

nzavloS1di!z de

rpouiagi ni ape s'a înnposnvltat nrnv asteză; npexăm wi de 0
gitepn» vest din opdinsa azi Konstuntin:. Bszspsm aveast»
demspaBs:

sont

«vi

Ba mbsaini

papi mi

năsepagi

ue secamrnt

soanazi de ofiins. Yitepna îns» n5 mepits a 0 desipie.
De na lata snpe “Egint, în asngi maizusi mepei se
niste Beki- uelzgi dest

popBim întpeakst.

Întviă este Aszdod.

mon aweasi» uctate
A45apb înanoi;
dap

Dsne Xepodot

de însemnate

epa
&sia,

aus

-Ile

datv,

ka

limasa

azi

af.:s
s%

ună

Saao-

sss

espei.
Mai lupziă Viaislenii o
pedsvnduo, săpnv
foptifixagii.re ei.

(K. II. ran. 157) Ilsamelis, pege

aa Egintsazi, o

întongisp» în tima de 29 de ani nui dat ue o 185;
să lotsa.
lăda Marases fsprm' mai tspziă, aauape.te

0 - Săpnb
ei idoaa-

ipe.
Ppagii asestsia, swlend ne Anoaoniă, genepaa Sipian
0 apsep» înnpesnv kă temnst „iși Dagon.
Genepazza poman
Gasiniă, o pezidi.
Astezi este sn sat în misepie, sestit nămai
pin măauimea stopuii.1op. saae.
Mai denapte, ne masă mvpei se Bvd păineae uetzyei As-

na.ou,

Berii sti 4okăitopi epaă înkiustopi de idoui.
Seminuia
asi lăda 45» uetatea; dap airs iap în nstepea Ginisteni.op u-

nt în timasa epinuinizop Maxasei. Aiui Sa nwsest
nb Semejamis.

se zise ub

Msma

aueastv

ei epa adopals

femeie

estita

aiui săs fopma

păminsndase

rkuui

pegi-

snzi neste:

agusese

peaanii

să dn iăne Sipian, a.1 ktpop pod aă fost Semepamis,
se apsnkase întp'5n a anpoaue de Asnaaon, dens ue as
auis ne amâniăă ei. (Diodop din Siainia) Temnaza. ei (Ăcepodob
s'a
desnoeat de nripr Ssiyii ue 1onseaă
nbpuize de aa nopd ae

mbpei Negpe mi frrăps o inBazie în aueste A0Răpi. Ss5
Askazon se nămea Apss-Ea-lllam, saă mipeasa. Sipiei.
Askason săfepi măat ne timnsa Kpăuiapisop. la ans
se săpn» Kk5 lolza de msssamani mi de rpestini.
roză! în psine.
Komiteae de Popsin, în K5.IPlonia
ziue ama:

apasi
|
119f

Astzzi este
sa nilopests

—
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„Aueasi» uetate kape ns mai ape astrzi niui sn 4ossitop, este
amezats ne 0 koasis înlinsv ue faue sn semivepr.
Desnpe
ăSkat, s5iulă. este esniu0os; iap desnpe mape gpeă este koBopis. Kape, aiui, faue noapda snsi apr de szgeais.
Zidapize,
nopyi.le, staă înv în niuoape: tspnaa mape ne asleani» 8% sie
sentineaa
Begictoape; stpadeae le dăk ne niegeae uelvuii, wi

gaze.a sbisalekă se ăpkb ne skbpise uaalspisop: exo aa sise=
piainop

întoapue

nămai

sipigstsa

aueste jigioane,
se adn
ne
sent . siugăpii, siensni ai auestei

maraasasi:

nicţite
uctoui.

tspme

Întpegi

năsdiue mi
Apazii de

de

astezi
astwzi,

ve o nămesr Dgepax, uvipănmi de adenra ei tpisteut, nped
«o aigi esle nokamsu snipilezop pese, mi asigspt Kv noanles,
aueăsis uelale se isămind; 5 se ad sgomoleae &nop gaasspi
nenăinspute, negezbpi de al, osipi de apme ui gsavgia ănleaop.
N desaple de aueste monămente gotiae, se afis mapize înpemvlăpi a.ie teran.sasi Binepei. [latpăzeui de Kkoaoane
de gpanil poms, foapte înaate, anitoue, fpize de mapmupx

[psmoas», se Înaipb mai me săs de 0 Boat adinrt

mi

înipe-

destis; su năy sosoapz în &ntpăpire avmnlsasi. Smokinii, kăpmaJii, sitomopii, însesenesu, ue ivi ne KOA0, aueastt întinse

rolponipe . . . We sonlpust uitopesr un firosofik este auema aa
pzinea0p gpeue ue disnsts eseganya k5 OgiBăa mi EO.r0ancae
îmunetite

ape

snpixine

so.uta 5nsi

aatap au feuioapei!

Aueasi

aneab apedomneste
assnpa wbpmălsi.
Adesea -rvavtopii de
mape, în mixorsa nepipei auestop oaste feplănouse, a5 înBokai auest aatap. He azspza 6omgei se ueleste înuz aueste
Eopec În napaktep goli: „Stella matulina, advocata, navigantium, ora pronobis.“
Jla 5 nege

denapte

de Aska.ron este

Gaza,

uea din spm5

ue-

tate desnpe Egint.
Kaptea xsderbtopi.10p snsne n3 aiui Samson prstzpue temnaza mi măpi tă Viaistenii ue se afaaă aoa0,
Gaza se 15% de seminnia asi lzda mi se dete înanoi Qiais-

eniop. În mapiuăa să în Egint, Axesandpă uen mape 0 13%
uă asaut, dans uinvi asni de înxengăpape. lonatan Maareă o

-

—
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155 În 5pmv wi apse o niple din tunsa,
Pegeae espeiaop,
Anesandp loanne, o îzprmr; dap se pezidi de Gasiniss Pomanăa.
Mesăainanii nssep5 msna ne densa ne aa 634.
Sas
Baudouin Îi se pezidi de npsuiagi.
la 1152 se dete 'Tem-

naiepi0p, iap Sa.adin ne aa ansa 1187 o ass înanoi.
Voaney ziue ko Gaza se romnsne de pei sate din nape 5n54, S55 n5me de astea, este awmezat întpe ueae ante doz ne
0 moBi45.
Kaima aiui se skimEr; poa Bade ua ne ma.15piae

Niaăasi.

Ile ivi ne oo

pe dosedesk

se Bzd înks săe»yi de mapmăpt

nb aiui fzse aat5

datz aokamă

45săasi.

ka-

Ilvm'en=

isa este negps mi poditop naai Egintsasi, în Beunvivui. Gprdinene ei sîni adate de niste pizege
mi Npodur
noptonaai,
podii, Kspma.ii, de aa natsp» mai măal.
Îndăstpia a 2000 a0iilopi
ve se af
înkv ani,
sir în faspikamiea
6smaksazi

(Volney).
Dans

o kae

de ipei oape

de aa Iafa, axsnseprm aa Pamaa.

lIsn» a nă întpa înks în uetate aBsprm limnăa 55 npiim toate
gpwdineae ve însăngioap» uetatea. Ile razea lafei izitapzm
lsphăă

We40op

nalpzeui

maplipi,

keptea

ape

în înnpesoaps

este

Aapg5.
Aiui se af.» moi mate pendspi de xizii pzinate wi 0
mape mitepnv Sătepans. Tspnsa este silsat snpe oxuident.
Avest edifiiyiă „ue alis înrv în niuoape, se zius 1» sat zidit
în limnăa Kpăniani.op; dănt aagii, ap fi zidit de îmnspsteasa
Emena.
Noi Bbzăprm asănpa nopuii npin uape înlpi în tpen554, O insipiagie apa.
Din Bvpfăa asi, Bedepea Bei Sapon645i, a mbpei îndenvptape, ne fepmenr orii.

Ilpin toate nietpize npexsm mi npin apropii de masaini din
aveste a0k5pi Btzăptm 0 măanime de găstepi ns o fopmz not
nentpă

noi mi de o mwpime

ne

snosnalz.

Moise,

(aesit. K.

2. B. 29 mi 30) nopseste desnpe ont fenzpi de pentiae în Naaestina.
Din aveste, mease sînt din faminia gsstepiaop.
Kt
desape mepni, aiui ns se afaz din uei Beninaui. (Seetzen.)

Auesti mapi gsstepi seamzus ră rponodizii. Ei ns fax pră
mi Oamenii îi aasz în naue. En3. din anesti gestepi, îmi întp»

în Sîn-întyo zi mi cmi ne ibneka

ubineiii;

afabndsm»

mat Aa ăinăpa ănăi raasuin; ea ns
ms NET.
Ilvn3 a ns mepue mai denapie,
este de tpeBsinus, s%
o pwnede ideie desnpe istopia Ilaae
stinei,

peze=
dim

Iaxestina faue napte ostwzi din Sipia
mi din namaainăa Apei
mi a4 Damasisaăi. Se întinde întpe
31-33 gpade de aa. n,
ui întpe 32 wi 35 de asng. E ne
v întindepe de 1300 Acge.

ivipale.

-

Aat5 dalt epa A0kuilv de ispae
aiui.
qexst. În pexime îi zimea însz
Kanaan,

Bine de ua Kam, fisa asi Abpaxam.

:

Eapeii o nsmeat Ilansme ue se Kpede rs-i

De „a

Benipea

egpeiz0p

ea se mai nămi
papa usi Ispaia.. Dans esiasa
Basiaon5.si
„Se nsmi mapa a+8i Isda de snde
îmi 15% năme de Idea, anoi
-gapa Senlz; nsmontsa fvgsdăinpei
etc.

Ea se întindea (dens Kaptea Dauepei)

ne koasta m'pei Medite-

pane, de aa Sidon nun» aa. Gază
wi nun» aa lopdan mi mapea Moapi», desnpe skat.
Kg toate auestea nstepea espeiop
“se dsuea dinuv.o de lopdan wi
mapea Moaptr mi o napte,
„555 Sasomon, non aa [laaimipa,

Wei iai Beni

aositopi

lsnosusuiai Ilaaeslinei aş fost Pafaimii (spiamii) kape se “sssimn'epyeaă
în deosesite pamspi ks
maj măate
nsmipi.

a
o
|
Ionopsa Kananean senise în Ilaae
stina înainte de Apaxam.

Avest neam, înnbpuit în 11 semin
yii, Kk3 feazpite -n3mipi, se
„eiezase ne păineae neams„zi
Efpuimesk,
Kananeenii zidipv

uei înti Sidonsa,

nponpie.

În aveasts

Apa

Wap?

wi ate uetmgi,
se amezapz

afapz

din - Iaaestina

Kananeenii

ue

năpta

ă
„nămipize de Xegiui, leszsisti, napii
aorsică în Sasem (lepăsa4im); Emopiui, Gipgasiui wi XeBigii.
Se mai Bopbeste de dor
pamă
pi

axe

aucsli

neam:

Kananigii

wi

Dopizigii.

Toate

aveste nonoape se ssnăsepr de eBpei
ui uci mai msaui din
neamăA Kananeeni.op sp duimi
de Ispaezigi în pesaoaeze
40p exe aingi we asspr; aapii emig
paps în yspi stptine; a4-

—
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mii iap pemasepr în Ilaestina. lln

„ia înlăpnapea enpei.op din

esi.a Basizonăasi însr se Bopeeste de Kananecni.
Înainte de
penipea enpeiop în auesle
aonăpi (1800 ani înainte de Iszs)

Benisep» Pinistenii de aa insăua lipitsasi mi se
mata
vinui

mwpei

de a

npinuinale.

lufa nun

aa Gaza,

JIsnteae dinipe

Espei

amezasep

ne

ănde vă fosl îulomeiat
ui Vinisleni

sn!

srpise

în BiBuie,

Asma

role Ba pondspi înrr desnpe

Espei.

Aspaxain din!pa

fumiaie din Xaadea, Beni mi se amezy în papa Kanaan.
Duminia Asi rpeskă wii se dase în Egint.
too logi Kbui năpuesep» din auest neam, sc înmsunipr ss limnăa mi fopmapz
ăn nonop mape.
Moise se nsse în fpsntea azi, îi skoase din
Egiat, mi stprevivnd

us ea demepispize,

Moise moape, dsuv ue di aegi.

agisnse

lozse,

în Ilanestinia.

ăpmrlopăa

5i

Aloise,

slig npin apme o mape naple din Ilanestina.
Ani spmstopi ai auestop”, ăpmap5 sz kăuepeasrv instităpiie, doxlpina

peigia azi Moise, se anponie de a op
ping

slatăz

eBpeitop.

n

aezit

nrdepe;

Samoia,

anapxia

faue

s

ume-

înainteze

dokipina Mosais, dap n5 noale st adăkb nonopăa aa Bpinuin5a năpat teokpalik. Samoia azege dap pege ne Susa.
Awesla pate ne GViaisteni.
Sasa îns» nă noate st măAytmiask'
pe Samoia.
Auest din spmz n&ne oxii ne Danid.
De alstiui
Saza rade aa mesanroie mi se ăuide în peseoiă.
DaBid şe
asniu

Kă săues, se faue pege.

Sis

Danid

statsa Esperă

se fuue

mape mi tape. Saomon bine dens Dasid „a tpon; dap Saomon Kade în amopăa 45s5.1%i mi a femeiaop, dor Bipiăpi ue
idouatpia tape adsse sxismăa mi sxismăa sibsiuisnea. S55
Pexoroam, &pm»topăa Asi Sazomon, zeue scminuii azeg aa lpage

adssepr

în napte. Semingia Isda mi beniamin pemsn s55 mostenitopii azi Danid. Statsa ue.1op zeuc seminyii se denvpleaze de
rpedinga

azi Moise.

Aueste

do»

state savsipt

npin

tpe exe în limn de doi senoui ui msmulate. Salsa

Ante sîn-

ueaop zeue

seminuii roză săs Asipieni; aa ai Isda pin în» Aegi.le mi
Asipienii
dortpina azi Moise mi se peîntemeiaz» de Bzerias.
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nău

poti

sănsne.

Dana moapiea

„si

Eze

xias, &pmotopii azi
fueopaps idonatpia; dup
însinwi se Xaadeeni,
se iag în posie
da BaBiaon.
Auest stat ag tpoit 130
de ani mai n5at de
az
avea aa azi
Ispaia.

Ilepuii adssept
pa Xaadceni.op.

în auoi ne eBpeii esidaui,
dsu

ue A5ap3 Mas

Ss Aacsandps ue. map
e, ebpeii ssfepips Îup
izpipea gpeuiaop.
Mai tupzis, da iemapea
ănei famiaii de npeot
(npinuinii MaraBei), expei Skătăpap»
gixgs..
Domnia Makarei..0p este
g40pi0as5, Însemnaly pin
epoismă.a ui nalpiolismăa
etp
eiz
op.
Isda Maaseă, nzse îns
Ianestina sss npolerpia
Pomaniiop.
la
loale npoteryii.e, npoten
yia Pomanz se srimsu
în
siz
uvn
ipe
.
Dn
pesiaapea eBpeisop, Pom
anii Ssăpnap% lepăsaaimăa
uri în4c.spipz
mii de epei,
k3 loale avesiea, seg
Po:nani, espeii fopmap
z o sovietate
Pesigioasz. Vii epaă
esBepuagi de Naunii sag
Bat
piapxi ai aop;
aBeaă sinagoage mi mo
i ui
Mi neaă SepEvlopize 10p
în nşB.lEK,
De aa Konstantin, Epe
stianismsa az mai inap
e intindepe în
âveasit apr.
EBpeii se mănipr, se
âps:pv sii de K'Dlp%
Speslini, ne atnui fana
tiui ui Sapbapi,
Din avea timn Înveng
Hed

epinigăpie „a lepesa it,

În aa 7 Seko4, pegene
Ilepsiei Rospoe Ii Ipim
ise în Ilaaestina apmie.
Ilepuii, ănini
ag eBpeii, „1ăap mai
măate uetzyi
wi măi

kpestini ăuisepr.
SKPN'5 papa,

Dap Xepanais

sulă

ne

Ilepiui

mi

Ile atsnui Is4amismsg
pPdinase

Stindapdsa sg.
Omap sosi
kă oslie saue în Hanestina
, 3 lepssaimsa; dap
fs
mapiniIN0S Kă rpestinii: ae dete
dpents. s aibs Bisepiuiz
e
a0p.
Ile
Aa 638 toat Ila
uestina

întps în mapea

îmnspruie a Apasi.10p,
De msat timu nabngepize
«pestinizop psăna în
toaln Espona

în nontpa

Msssamaniaop.

Pegii Esponei,

mea Îmuzpvyuiei Apare, se
fozosips de

temzndes:

fanatismaa

de

mpi

Donoapeaop
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ka S% Je SROAE, ss; npelenst penigios, în ontpa
Aaesandps Komnen tpimise aa Ilana amsasadopi cs
gistop.
la sonsisisa din Knepmont,
Permite,
înfavrrpapb
adsnapea.

Ăpasi.rop.
uoapt a-

Ilana Bpsan Il wi Pierre
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Este ns enziinyt s% paz vinena aueasi: uetale
nentpă înimia 0apr, fepb ss Simus o dspepe serpel nentpă
Aănge.e ci

stfepinne mi sr n fie nzipsns de
&n noet espeă, ua Bedepea auestop

sn sentiment de pesnent!
aosăpi de dspepe mi de

m»pipe, aă întonat spmsloapeae stpole ue se dim
lpadse:
„Ai sitat te, o Sion! ne fii tsi esizaşi ne faua
nzmontsasi?
esli îs nesimgilop aa svpsiznize ve-pi îndpeanis îxpemslspiae

tspmeaop

taae pzerendile

npin ame?

Din

toate

nEpiize

esi-

aată.a îndpeantz kipz line 0 nrătslspz maine
de SNepany7, K5
ipisslsa de Aanpimi ue-i este dalop. Aueste marpimi
niz ua

—
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poa Xepmonsasi! Ax! [lentpx ue ns not
exe ss kăpe

ne

dea-

Aăpize tase demapte! und nabng
a la dspepe, NAngepiae
meie sznt aăgăspe ua gemelsa Maâka1
5.13i; dap Ksnd Bisez întoapuepea în natpie, aueste Nitngepi
se indsauesk Ra sasnineae

xapnei ue aats dal insogea uzntspi.e
taxe disine! inima mea
s50ap» in 10kamă. Dsmnezesazi meă!
Ak0.10 Se aleakr înaiun-

lea ăi: ak010 se deskid

nopui.ie

uepzzi;

akO,I0 maiestatea

azi

lopa inlsnenz 5na, soapeae, steeae.
Ax! de ue ns novă Bspsa sălaelsa meă ao snde snipilăa
domnsusi se KOBOapr ne

aiemii szi! Tg epai, o Sion!

oxausa

pegi.0p

vuea

etepn

astvz Bvz posii wezsndg ne tponz. îmn's
pani.l0p tsi!

wi

llentpă ue safielă. mezi ns noate se
Nisteask5 assnpa 10K5=
piiop snde disinitatea se aprt5 npofe
niz0p ivi? Dr-mi mie apine mi Bois npta ne paineae tae,
fspumwtăpize inimei meae!

soiă mepge sv szpat nietpexe lase ueae
mate
Îpăntea mea ne a ta ns.unepe snt.
[livoapee
tinge inopmznlăa stpsăni0p; noit pedea
aa
mopmsnt! Boiă npipi msnte.e Asapim,
măntee

BC.esk yzptna

digini0p

tii domni,

ue.e

mi Boi3 întina
mec sop aXespon swntăa
Xop, kape în-

dor azmini

a

me

asi

Ispaia. În aepăa iză boiă pesnipa ssfaapea
Bienei, în nsacepea
ta, npefsmăa uea de mip5; în ana pispizop
taze, Boiă gusta uepeasra miepe! Kzt de dsme sa fi
<ş 5mME.I3 K8 niuoapexe

goaae ue păineae aatapăusi ră în
uunsa snde nwmonlsa se
desridea ka s% npimeasrr în Sinsi
apkăa de aiangr mi Xeps=

simii zi!

poi smaage din nansa meg aveasts
deiuapts nodoa-

5E Ii B0i5 B.estema

ăpsita

napeaă

apanrat

mi pdirsnd

în aep

radagpeae

ne

adopatopii

ne
nsmsntza npofan. Ksm Boiă nastea
ei s m5 da sănăpiiop
avestei sieni ksnd Bz uznii <fsunind
aeămopii tri ! ozii mei n
not ss ssfepe aăimnina zinii, koui asmia
a zici 5 faue st Brz

kopsii sfzmiind

akBizia0p taae!,.

onpeste, săns de ssfepinge! nasz-mi
sn minat de penaos: toate
ginene îmi snt naine de ambpbuznia€
lare! sn minzt nămai,
s5 mb gendesk aa Oxoza (Samapia)
wi anoi BOiE uzpma B5ă=
tspa ta amapr!.. În o penede
adsuepe aminte de Oxoaisa

—
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Clepesa.imsa), anoi te Bois sera uns în find.
„Sion, snsna fpsmsseniop! adi aminte de amopăa
uca
tenzp a. fiizop tsi ne xape fepiuipea la îi smnaca de ssespie

wi ne ape săfepingene taae îi răfenda în dspepe! Din fendsa
esi.1543i 10p, ci îmi desrid inima wi în păgvusne se naeaks Ksips nopuize tae: tspme.re A0p, pisinite ne faga mănuizop, ns
aă sitat îns natpia.
Vii tmi se simi îns alpami &zlpe înauimiae taxe, sa mpa nazmiepi.rop tii: Sineap 'wi Îlatpos, în demapteze a0p mrpipi, not oape a se msne 5 line ? Ye snt

npofeyii aop minuinomi ne asng
m55itopăa

xape noale s

8pim

se n5Soape

ui fsnim?

kă npingii

ii, aepigii wi rzniztopii toi uepesti?

Toate

snde

toi, nă

este
npofe-

îmnzpegiize

B0p

nepi în neg&pr: iap i Bei prmonca min we se BOp Eăpma se=
ROAii, abui domnsa pa aege întpă line onamăa seă ue d'anspăpea.
Depiue mspitopăa ue Ba sta aa zmsepa deniepteaop ta=

„e! Auea
sbpsztopiae
daze.

Ba Bedca fepiuipea aeminop
tare.

lap is peifi

tri mi

fpsmos

ua

Ba
în

fi fag
timnăa

Noi întpapsm în lepssaaim ne noapta Belaexemsusi.
aimăa

ape mente

nopyi.

jimsa apass) ea dăue
(Bep-ea-zaxepi) este
aa însa asi Si.oe
Eui-Nasi Dad) ue Ba

Noapta

Dainasksasi

aa

xsniei

lepssa-

(Bar-B.1- Amsd

ne

a Nansza. — Iloapta a3i Ipod suă Efpaim
înxisw, Iloapta nersp'oyenii10p ape dsue
(Bas-Ea- -Mogaper.) Iloapta Sionsazi (Basss zins: noapta npofetzazi Dasid.
Mai

este înkz noapta ssntă.isi Stefan snde aues! sut se suise ră
ne!pe, dsnzt tpadigia npeslins: Bas Silti Mapian) noaplo Betac-

xems.si (Bas-E1-Kaaia) 0 noapl
Kăm

vii înks

&na

deosesiis,

snt

ue

am

astănate,

nămii
nzui

mai s5s npenonopăs

pede

5 rpestinii mpi aueste dos nopţi aă s întpe odats în Iepssanim.
Zidăpie uetzyei sint fsnăle din opdinsa Ssalansai Szieiman no „a 1534: sent de 40 „nioape de înaate mi de 3 niuoape de gpoase. Iloapla, ne ivi ne soao în fpsntea op niste
tapnăpi de 120 niuoape
de înwsamime.

4
Kviae
Kaseue

a

—
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din velate sont sipimte;
sent na în vuose aate

Sipiei, ks tepage,

--năgine sint sonepite n netpe.
uptipi a ae Iaxzeslinei ui

soani fepeste miui, uz nafasc, mi tpiste.

Aa noapta uelspei întzaniprm 0 măauime de oameni mi femei apase, epestine, espee ui de aste neamspi, penini ss npiseask, demipsnd apmia neaepini0p nedestpi mi rzAzpi, în mape nsmsp.
Ei uzat în prs ne toyi aueia ue aB5p'b ideia sr în-

ra.eve ne azini. Tpistr idee ne dete îndatz desnpe gpadsa de
sigi.izapie a- adestop aonsitopi!
|
Am

zis x

nvpinteae

Gpigopi

ne

dase

tunazsa

sză

s5

ne

dau de „a Pamaa aa lepăsazim, c. dase opdin aneasi kaBaz sb
ne ds aa nalpiapxia gpeuiaop de aiui mi srpisese tot d'odat5
uezop

mai: mapi

Nemsagzmiui

&pasgzpi

nenipă

-de osavtapea

noi.
ue BOipD

KDi5grpii

so

mepsepzm aa o a0kandr, ănde fsprm destsa de sine.
naple -Boi5 istopisi ueia ue ni se îniomnaz să aucsti

ne

dea

În aats,
KDA5gzpI

poi.

Îndats ue ne amezapsm a A0xandv, ne dăseprm s% Bizilsm
siscpina sontsasi mopmsnt.
Aueasiz zisepinz este zidite de îmuvpatsa Konstantin wi EJena, kape, singspz în nepsoans, Beni în lepssanim: 's: fie faBD a A5rpapea ci.
„la Benipea nepiuianp, ss Kospoe (514
dans ss), auest peg» dele opdinsa sapsap de a apde sisepira
sentsasi Mopmrnt.
Ernd nepmii 'smi n5p'ISip'5 lepssa.imsa,
A5ap5 mi kpuaea ne ape se prslignisz
patăa Konstantinono.asazi Xepatziă ssts

Isăs; însz
ne

K5nd

îmnz-

Iepuri, mi în spms

fus nase 5 ăpmolopăa 45i Kospoe, amsndoi npinuinii mepsepb În Iepăsasim Kă rpszea ue swnls ua de alănui se rpede a%
se dete sisepiuei înanoi.
Sss Omap, kpestinii ueteaă în aueastz pisepirs. Ile aa ans
1008 Moez-Aedin-Aaax, raaif din dinastia Qatiminiop, dete
opdin s5 se săpac

us totăa pisepika

s-a5i Mopmznt,

nui

i se

enăsese us npeogii pestini de alănsi, în agisnsa Ilasteaop, f=
ueuă se st sosoape din sep foxsa snt npih mixaovipea snop
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Îsnii &nse

ns

matepii

înfaerspstoape,

3
feasnd

K5

aueasia

s

ipeazb K» A5mina Benea din uep.
Bisepika se Săpn5 o napte
mămai; zidspize prmaseps în în niuoape.
Sss înnspatea gper
Ronstantia Monomars, Bisepixa se dpese mi se dete
goe sz se

wie aitspgie însntps.

Monomak

Kznulz auest dpent de ua

xa-

ditsa Aa Monstazap Binax, ns ondipie st-i întoapr
z 5000 apasi we asase pori Monoma întp'sn peszoiă.
Aveastt pisepinr
este, ne din afaps înnenalz de manie
de ase mi papaue
“we se peazsmv de nspeyii ei. Ape fopma snei kpăui,
ks 120
nami de Asngime mi 70 de arpime.
Întpapea vea mape este

sape miaz» zi Ang»
sn tăpn dsprmal.
«domneste în apxitentăpa ei. Psp5 nepistia.
Sent dozsnpezese

1.

Opdins.

Kopintian

stayii în pisepikr,

Stagia angepei.

Aiui se densse

Eopn3a

45i

Isăs,

dsnr

ge în dap gios dan «psue de losil din Apimat
ea. (Pama) Aiui se afaz o neatp de mapmspz a18%, kă
Basăstpade de fep,
mase mapi kandeaaspe se afis în npegsp.
Dsns Deshayes,
diatpa este de ont nisoape, mai năpin tpei
degete de usngr,

mi dos niuoape, îzpr ăn deget, de atp.

din isi e

bezi, întpend

ne

noapta

Auest „10

sisepiugi.

esle

uea

-

2 Slayia snde Isst se nssene apăue.
Este RaaBeps sa
Goagola aiui este 9 aneas, aa kape te spui: ne
jinui snpezeue
ipenie. Szniga 'Enifar ape usnznt nond. ziue
up KaaBepsa ns
este sn msnte: :În aueasti nazieas se afis
tpei axtape.
Jla

miza0R &n stsan xiatpat &npintins soata. Ja mona

dpeantz

at

fost stat ueae ipei Mapii în timuăa psstignipei
ne end Isăs ziwea mămesei,. „Demeie ist fisa tă 1, apbie
ndsi ne ue mai
issit disuinza.
lap azi: iats msms-la.

„Este mape ueapta în ipe îneruaui desnpe aonga
Goagolei mi
despe senlsa Mopmsnt.
nii, assnd de maptepi srpiitopii
seri npetind ks Goagota wi mopminlsa epaă
aatv. dati afapz

-din setate, mi astpzi se af? În miRAORSA
uetzugei (1) Aani srpiitopi
îi xomsaţ
1)

2)

mi

Coet.—

îi nămesk

D'Anville

Quaressanius.—

etc.

epeliui

Scholtz.

(2),

—
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lats ue ziue D. de Chateaubriand

astopsa pestin.

„Konstantin, dans ue a5 pudiat peaig
ia

azi

Kpist

ne

tpon,

skpisese azi Makapie, mitponoaita.
lepăsaaimăazi, dndzi opdin
s5 fakz 0 pisepir» fpămoass ne
mopmenisa asi Isss.
Eacna,
măma îinntpatsazi mepse în nepsoanz
în [laneslina mi ca în-

sămi ktăls Sinlăa Mopmznt.

— Auest

monsmeni

se

asksnsese

să5 edifiuispi.re „si Adpian.
&n. eBpeă kâpe stiea de aa stprsăni auest 405, apriv tvp'smsa gude
cpa mopmenlsa, mi sbsipnd, se afag.
|
3. Stapia snde se înfinse kpăuea,
se af
tot în aucasti
HANC1T, aiui Înks este sn aalap.
Sas aatapsa konepit ss o ts-

BJiNt de mapmsp» mi Snpixinit de kozoa
ne, în miaonsa snei
nibsi potsnde de apgint, se sede
gaspa snde se ziue uz ap fi
fost înfiniz pguea-în dpeanta mi în
stehga se mai sede axe
doz „oxspi ande ap fi fost Bpăuise qeop
doi taxapi.
4 Stania, aoxsa

de

svlae se af.

anpoane

de

noapte

sităpa aatzpamsasi este întp'sn zid
mi înxis de niste gpine.

5 Staie, snde prmase
nenipă nănepea ne rpuue.

ne struni.

Is5s, ne knd
Este o Boat

se fzucaă npenapauii
nacualz mi snpixinits

|

|

6 Stanie, 0854 snde se imnpuips
7 Stauie,

de: a „1054 îmnspuipei

0 Skaps de 28 ipente
KOBOpi ne aul

întp'o nanea

Este însemnat

sape sant sonate tpei Hpăui,
8 Slamie, Kanexa

Bosminiee Mintsilopuazi.
gesminteaoy,

fzuats de C-ta Enena;

„staps

sa aluat upăuea.

svntei

9 Stanie,

aoxăa

însănanapy.
10 Stapie, aorsa

snde

ne

sălepans,

Aa

E.menei-soapiae

A0K54

Isss se înkănăub

de

Isss se apsts

în

ne

ogise;

gpanit. . Ilani-

k& Saiti, se

Mapiei

&nde

mapmsps

ei ssnt

ape Icăs ap fi mezat und

snde

te Koeopi ne

ne spms te mai

ns 0 uealp» de

HOl0ane.e zne.e snt de mapmspb; aatea
e
menlăa este fznst din fesspite malepiaae.
5ătal» de pooany

SKO-

apalr

o

soadagii în

Magdaainci

ui

—
ande

ascasta, amndsa

podinat,

snsnemi
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a

dpent gpodinapea,

snde

mai năs, ka s-a

îi zise;

dap

Isăs,

d5nt

polsnd

ne aa

11. Stagie, aoxsa snde Maisa-Domnsasi bzză ne
ingie pe.
|
|
în pisepint

mopmznt

1% Senlsa

este

15 Azi

ca?“

sn

140

|
mieisnpe-

miataouz.i auestsi ao se afis &n uenolaf sas rana,

zese kooane de mapmspe snpixins, desrpiind 17 aprade, o
ga.epie înauls komnssz iap5 de 16 noaoane mi î7 apade mai
miui, niste nime ue kopesnsnd ră apnadeae, se înaagr mai
npesss de îpiza usi din ăpmr ganepii, soia îndeno din aptăa
auestop nime.
Nimeae, ziue D. de
Chataubriand, epaă aats
dat» denopate ss mosaiue, înfvnimind ne ei 12 anostoai. Mai
epaă S-ta Eena, Konstantin mi. aie tpei nopipete.
Kaneaa este desisy de înaalv; toat» este în nialpz,

ape dos

x5mbpăne.

Wea dinizi înseamn» A0k54 snde

Sa ap5-

tat femeisop.

mi tea

dat siipe

desupe

îngeps.

înniepe.

Auen

iam» aneaa îngepăazi, aiui este o nealpz 55 fopmo
desta.5 mi înseamns okga snde 2ă mezsi îngepăa.

408 se

de nioDin uca

dintzi ramepr întpi ne o 5uiz .nilic mi stpzmiz în kamepa
S-a5i mopmoni.
Aueasls ramepr este 4apg» de mese niuoape
mi Out demete; asia not în«vnea ipei oameni.
„la dpeanta, în-

este

de mapmspz

mopmnlsa
a157,

asi

a5ngr

Isse.

Veatpa

mopmznigasi

de 6 niuoape, aatz

de tpei

este

niuoape

mi adpni de dor nivoape. Assnpa auestai mopment apd kandoze de apițint mi de asp. Wwpegii sint nonepişi Ră mapmp5
sonals ne dinsntps ui ne din atape, Ileatpa dăm mopmsnt
este npunats în dos. Întpessnd ne noasgzpii gpeui de ue
mialpa

aueasta

epa

uprra!z,

îmi prsnănsep

ki ăn

t5pk

4

ip»ud,

mape

zisese unsi uatpiapx n Bocste so se fak rpeslin, dan ui
isăs sa apsia nătepea sa npintp'o nos iminb. Halpiapxsr îi

sepz în uanesa
gomot

mine,

tpeakz o noaate în senlsa
Aueasta se fonă-lspuza mi

mopmontsasi,
ani

o a5minv

Mopment mi Ba penatpiapxsa se înkri-

ne aa miezăi nonnei, se azi 5n
emi

din

mopmsnt,

Wei doi Be-

:

zise atsnui so
dea minsnea.

83
getopi

nisapz £ă faga aa

nato,

lăpaaa

se

Îzră

—

nbmont,

alsnyi

kpestin,

adovzi

afaaps

aat

KbA5g5p

ncalpa
mai

ne snăse ks 0 date apazii uepznd aueasts fpsmoass

EDDmintos,

mapmsp5

s 0 întpeszinuvze în fo.os5a 10p, kDA5g5pii de atsnui, de îpiHD S3 nă 0 ea apipii, O kptnapz.
Aueasii mzpepe se nape

mai nposasiaz.

Asănpa

aueslii kaneae se

înaaus

polsnda-de

assnpa ne &nde sine amina,
ns este ronepit, mi ks aămina
ziei, nade mi nioaea ne nanesa mopmwntsazi.
K'sasompii, na

sp anepe Kanesa
opt

ue înuene

mopm'ntăazi
npin snzizime

de navae, a5 întins sn
saxe

sss mi

net, gpeuii aă uepst ss dpeagz aueasta;

sfupmeste

fea de
me

ka-

dap natoaiuii înus a5

gepăt st o fan ci, nenlpă aueia ns o faue nimeni.
În sisepinz iogi kpeslinii de opi ue pit aă aste sn aatap. În
timaspize ne end oslilsa Deshayes rzaziopi în lepasaain,
ont nagii aseay o nmapte de dpent în auvastv sisepits.
Asiszi
îns atoaiuii, gpenii mi apmenii a% mai mapi nhiBidege.
Konnii mi Sipienii a5 rwte sn astzpanu.
VWexe dintzi tpei omăniieui aă în sisepinz, fie ape, rsisgbpii
30p ue x0Eăest în
sntps, npin deosesite anaptamente, . npeonii natoziui sant topi
Hauieni mi Snanioui.
Ei se srimsz a fie ue tpei ssni, gueuii

ad aiui &n egămen ui seyiBa K5A5g5pi ue nă se siimsv:
haneaa gpevi0p din aqeastr sisepind este ueu mai mape
ni Wea mai fpăihoasr.
Kaneaa aatiniaop este mikt mi întsNEROaST; a „apmeni0p
se af aa etansa de se.
itapgia se
faue de toni, sănii dănT aipgii, Aa aatapese ucuc
Romsne.
KaI0aiuii a$ întzitatea, dens ei gpeuii, anoi apmenii,
- Rsaăgrpii gpeui ne mai apbtapz 0 sinus ue se desniip
«ohd se pzsligni Isăs wi ne ziscps. nb tpei oape gin întsnepet

ue

.„iăme;

kaianeteasma

sisepiuei

se

sspnase,

nomsntăa

se

kăipemăpase, netpise s'aă fost deeninat mi animă a Stpigat în
Jimsa aatins- deoit-abissus vocem suam!
Dap und se desni
55 sirnhra, în sporvlspa ei sc april d'odalz anăa A5i Adam.
Aueasla lot uuizgrpii ne o Snsscpv, iap eă pene! ue am aszit,

RAPTEA

Vi.

ilsnteae MăSaini40p.- — Ipsgina masaininop,— Lensimania,
Jopinăntsa maiuei Domnsasi.
Aohsa sn0e aopmips anostoaii,

tohsa săpatapei asi Is0a.
Mopminteae Eepeinop aA a8i A6e30405, aa Asi Zazapia mi aa asi lozoful.
antena Mapiei.
Xonea-Duma.— Panea Xinomsasi; nestepa asi lepimia— Aafe mopminte
Heamia asi

Mama

de ecpei.
Omap.

Qin lepssazim.

meni10p.

Jeamia

O anelkdota ussnpa
Temnasa vea sestit

Ilalpiapesa

zidila

sei asi lozofat.
aa asi Sasomon-

katoaih.

ne mopmânisa

asi

Monsstipea
Daci.

Ap-

Iatpiap-

zta Tpeuitop.
Ye ni se pnlsmnas aiui. Benilspixe naipiapmiei ui cate ashpspi ue npiseshk aa a ae monastipei Ipeuesti.

„Emind ne noapta sentsasi Siefan, snpe prsspit, ne adsseprm
aminte i» ne aiui se gyise as netpe szntăa Stefan; tot ne aisi
se dete asaatăa

de npăuiani în ans1

1099.

De aiui te

nosopi,

anvi te spui în mănteae mrsziniaop ue sis în fauz k8 lepssadimă.a.
Ayest mente ape tpei sipfspi.
Ile Brpfsa ue din
mia10s, îmnbpbicasa

Enena

zidise isepira

Însa'bpei,

Ezui, ds=

nb lpadinie, de aiui s'a înzauat Iss5s.
În timnsa peBoasniei 45i Asesaon,
în. esi4, emi din lepssaxim kă năpini
nivoape.le în pvpfăa auestsi mute.

îmavpatsa Danid, nseend
oameni wi se 5pr3 E%
Akoao îngensnia uni p58%,

anoi se KOEOpi de uci at; napte us okii naini de Aaupimi.
„la nivoapeae anestzi msnle, din Boaue, se pede gpwdina

mosiiniop

saă

—
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Gensimania

(leas

gpudinv este asivzi oxoailz ks zid
nbpinginop

suităazi

s-(5

de

sndezemn).

wi se

Saapadop.

afas

— Aiui

Aueasts

nponpictate

BIz&Dtm

Hui

a
Ba

masaini svipsni ne ape nzpinteae itazian uape eăaliBa gptdina
ne zise rs stat lot auei mzsaini ve ipziaă în limnsa
Ka

loale

KD

este

de 200 de ani.

nănosast

iv

mosiinii

aiui

ns

În toatx gpsdina sss apsopi

de faopi de tot feasa
dsaue simuspiae.

De aiui nsexapem

ue Es koaopize

wi

asi

ipvese

se

afis

naplămăa

10p

ss.

mui mat

naplepe
gidiss

K5 nzpinteae Atanaia, pomrn din Mauedo-

nia sape nă mi assndea
aa Gensimania maetapsm

nayionanitatea sa; mi atsnui egsmen
s» sizitm saneaa Maiuei domuăasi.

Aveasts ianeas sslepanv se afaz snpe nopdsa sprdinei.
Ne xosopipsm aiui ne 6 Skap> de niatps de mapmăy't de
47 de tpente. Ile aa mixA0s4 SKBpei, Etzăpwm aa 0 naple,
în zid, o SKOSi0pv snde este sn mix aatap. Aiui sc ziue uz.
este mopm”sntsa azi loarim mi aa Anei, nbpingii Mariei: în
faNb KE auest mopm'snt, este mopmbnlsa asi losif. be za-na-1151 d.e gios a Srepei, aa mbna dpeanir, se desuide o. nare.
În asest edifiuiă
Atoao se aie sn monsment de neatpb.
mtpi ne o noapte imiks, nierndăte, întp'o azmrpsu
se Bede o esnede de mapmspr uimezal» să5 aueasts

se ziue ns este mopmrnisi
mai măate ikoane, iandeze

în rape
.esnede

maiuei Domns.si.
Aiui vzăpem
mi uandexiepe mapi, de apgint ui

de apams ks snt de acmn mi ră fzpaii, apzbnd ncinuetat,
Auestea sint a ae natoaiuizop, speuiaop ii apmenirop ue a5
aivi dpentspi egaze.
Mai Bzăpm aa dpeanta, afapz din auest:
monăment, în zid o suopilsps snde este sn fe de on sent
|
mi &nde tspuii pin se se înine ei înssiui.
magsa Ismen,
Anponoziio de mopmwnlsa miiuci Domnsazi,
zise tipansasi din lepăsadim emind de aivi, aa stsnga, întpi în

aie
n'6 aă
ți

nesteps, a Agoniei snde ssfnetsa azi Isss se întpisi nrmoapte

mi zise: ng se moale,

aa mine nexapăa avesta?

o nvpinle,

se

ipears

de

„„Aiui sn îngep Beni ss-4 întzpeas=

—
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lk' mi Îsăs adoga psga sa, mi nszend în agonie, assda
ge, wi ninstspize năpaă ne nbmoni.f

ssn-

Diind kz sintem într Aa gprdina m'saini10p, s5 ne aducem
aminte n5 aiui Isăs genca adese opi s% se naimee „mi emind
se dsse dsnz daiina sa dintozo de pisa kidponsasi, srpe msn-

iese masdiniop

snde epa o eprdinv.ii

Toi ne aiui ne apviz

ne o siznis,

afapr din zidspize

gp3di-

neji, zosă1 snde adovmipz anostoaă Ietps, loan mi laxop.

„te

B0i dopmigi! n agi nisi 85 BT p5gaui niui n ueas fă mine
înnpezn? Begieşi mi px înninagi na Ss Dă «bdegi în isnitz,
s5ui zik BOS: dX5A €ale agep; dap napnea este saasz. ... „tot
aiui Îses mai zise nagin mai în spmr: „Dopmiui axăma țimnsaad sosit-aueza ue a pe 5% mb Bbnzz, este anpoane de aiui.“
Atanui Isda peni us sanda sa npin saaea asi losafal.
Isas îi
emi înainte.
ks o szpalape ue dele asi Isss, Iuda apstz sstaminop kr e. epa.
Koisgipii ue apriaps os snde se dete

spstapea.

|

De aa gpsdina

se întinde

aucusta,

ndipe salsa

ai

Sizoam

snpe

S.

O.

sBanea asi losafat snde se afaz îns mopinintene es-

pei.10p uei seri. - ilpintpe aateae, se apats îpei monsmeni
mai deoseriie, ne naplea siznes: mopmrnisa asi Anesaon, aa
25i Zaxapia imi aa ăi Iosafat.
ea mzspin asfea se ziue npin
ipadigie.
Aueste tpei mopminte sznt niste monsmente de neaînz ue mepiit „sapea aminte a iEABtopiz0p.

În fag n salsa Siaoam este fsnizna
ap Îi aueia

desnpe

sape nopecste

nestepi mi somsnitt
mi Alapia

ende

pibaia.

Mepiei,
Kspz

ks funtena azi Sisoc.

sennpesnv

Se
în

sede

fsndăa

as
sei

Întpe msnteze Sion

Baaca. Asi losafat us paqea

Xinoms-

5i, se apats îzntzna 45i Sisoe ue năps dintp'o siznus de neaip5 de nasnaip, Auest isBop faza dor Aanspi miui; ue întziă
da azi dale gprdinie pegizop mi se nema aaR5a pegas
(Nexemia).

Kznd

lepssanimsa

se înxongispa

de enimiui,

J0R5i-

topii înlspnaă ana din Sioe mi astănaă isBopăa.
Aueasta? se
fontă mi de Xisuia saY Ezenias, uend Asipienii întongăpaps ue-
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latea lepssaimsasi.
Se mai fprs aseminea în limnii epniagia0p:
Coeur de Lion înuets de a iai gate vuețatea din nasz»
RD Saaadin
lziase anesdv. Ns denaple
de ini, se apais a0=
kua snde Isaia, dsns

tpadigie, îs tmial în do» Genmpi:

pesipzsa din opdinsa pegcursi

Manasea,

tot aini se

ss xe-

ziue sr ap

fi îngponat.
Din uei tpeizeui de apginzi ai ai Isda nentpă ape aă nds! ne Isăs, S'ap fi nomnvpat sn ion ve se piam

*emnă] sengesi saă Xarsea-dama, Acest so se afiv snpe
miazzi de aa Sion dinkoio de sazea Xinomzasi.
În dossa
auestsi A0K se înanys manteze nsmil Sfatsa pă nui în nape
Kaapaaă ersit monsmente mi insapingii opeue: Tis aie Simv“
În Baaea Xino:nsaăi, sape Bes!5. uetzyei, se pede o frnlz-

nb ue noapts nsmeze prei, Mai naiute d'axsnge a noapla
Damaskăasi, Brzăptm 0 nestepr în ape se ziue rr lepemia
ap fi romnss

n.uwngepiae

sase,

adrnuimea

auestii opote

roate

sv fie de 38 niuoape mi Aa5ngăa de 30, înpoailoapea se sipixine de do» noioane. Snpe est se mai pede o gpois ue sezige it ap fi fost înnisoapea asi lepemia.
Ja 600 mami de aa
gpolt, B5z5pbm 5n monsment pe ape toți krasiopii în înseamns,
Se pede n aiui ap fi mopminteae pegizop Isdegi,

din ăpma asi Ipod; iap snii npetind ns se alai mimopmbntsa 25)
Otanie.r, Gedeon, Samson, lefta mi ari asdenstopi cunei; îns
nă este nimika sigsp.
“N nătsprm Bide toate aueste asrpspi,
K5 nembsape. nd
gondeste uinega aa limnii tpenăi, a 9.10-

pia, mepipea, nătepea
isaapea

îndayo

stapea de astszi,
. demepioulenei

auestzi nonop,

aueste

mrpeze

ine

noate

aăepspi10p

ne nd

monsmenie,

apia
ui

mi

anoi

îndesipeue

sv nă Bepse0 Aanpimz

omenesti?

Auesi

aa

asănpa

sinliment

se

faue

să albia mai dspepos-znd gendim-i3 aueste nonoape a5. tposăt, uri nă S'aă sarpifizat ese sinospe, 0pi rape nonop, opi Rape ap fi mzpipea
se Bop stepoe
noape

sape

43,

sa nepi întp'o zi mi

sss gpestatea
unpin

Biptsgiae

senoaizop!
op

B0p

spmeze

451

îussnii

fepiue însz: aueae
afaa

mixaots

sosipea vapei de nepipe! . . opi ue nonop rade, se

SL

noamre

linge, ea
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însămi

este nina rzdepei sae,

a ssfepinuenop

sase . . . nono-

p5a eBpeă îns nepdzse Biptsuiae 5bpsziesui are Beti10p A0p
sipsssni; moaiusnea wi 15854, în dăsepr aa senpsaaism, aneasia aa idoaatpie, idoaalpia aa Sxism anoi „a savsiuănea ue N5p=
vede din despinape.
|
Noi tsapwm aueste mopminte akspop Bedepe ne smuaea de
intpistape mi ne întspnapvm în uetate tot npin Baasea asi losafat. Ile naae ni se snsse ns sn engaez ETist0p, Bbzind acast» pase, ap fi intposat ne dpagoman
„„aueasla este Baaea

asi losafaţ 2
— Aueasta, ia fost pesnsus.
— &nde, aa însiepva ue ape sr fie, topi mopnii
adăne ?
|
—

Aiui.

—

Din Jlondpa este denapte, zise engaozsa

asisdalz;

nanea

este gpea

. . ama

dap,

|
at

ss

se

. . că am zenit

sa sm nă mal am

ne-

rază de a inai Beni odats, aa limnsa însiepei, sitzle ue poig
s5 iak! „„Bopsind asfea ca înrvpks ăn nistoa nă sape se sinăvise. Ageasir ancidot» ue ne'o sa5se sn ns5etp, am uitito
mai în 5pm's întp'sn oiagă.
|
De aiui ne dssepsm

Omap,

cs Bizitzm

gemia asi Oinap.

danz ue 455 Ilazeslina, dele opdin s; se zideasev în

lepssanim

o gemie

ipsmoass

ne 4054

snde

sc afăa

aul

dals

temniăa „I5i Saomon.
Er înssmi a5kpz aa temedie, kiap k5
MPHi4e Sâ4e, tLui Boca st faRt sn monsment demn de iemma5a 45i Sazomon.
Se ziue ns Solponim,
mefsa zisepiuei
rpestine de aiui, pvzind rs se zidise aueasts geamie mspi de
dspepe.

Giamia asi Omap cste na din tpei giamii ne sape măssamamii 4e npeusies: na ueze mai ssnte. VUeaeaate dos sînt cae
de aa Mera ui Medina snde se das în IMeaepinagit, uea de na
lepăsazim se nsmeste An-Ausa (denvptat:),
3
Snpe
nate de

Best&4 geamiei

se îna4ub

oameni,

ini

ei, În

0k54

nisie Risuioape Ispuesti 0n5înaagă geamia ue

n5pqei sc

Re ai ri

PD NS

me
RI ga ama rampa
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fopmeazx

sn ontogon

nb aăpits, 0 însănsnp.

pegsaat,

o B0Als

sfepitz,

K5 O Semi-aă-

Boala se odixneste ne o naats fopmt,

ănde te spui ne o skap» aapgt de mase ipenie, aiui inlpi ne
natpă nopţi ue se silz în uese natps nsntspi napdinae, ipei
nopui ză fie sape asle o nopuw de aemn, gpauios a&kpatr;
uea de „a nopd este înnodositr us 0 noptiuz ue made ne 8

zo402ne de mapmsp» de opdinăa kopintian. Were natps nspui
snite, snt nbipsnse, fie sape de ont fepeste, cae natps upin

sape iulpi,
a5 nsmai uinui.
Aueste fepeste
sznt
opnate ns
stike koopate fie ue fapady a geamiei este înnztpate mi ntp=
uize îmnvtpatiasi fopmeaz» în fie ue ăngiă, niste ninastpi naini.
Moss ntpenizop mi fpiza swnt, ne din afapr, îmspzuale în
mapmsp5 aA4B5 mi aasastpr; iap înzntpău este însprrat tol n

mapmsp 2155. Ileatpa de săs a nzpenizop mi fpiza sent konepite de miui nvipate de smaat, de mai msate fene, dap npinipe uape

domneste

fama amsastpr.

Aueste

nvipate

sont ames-

ickate de apaseskspi mi Bepsele din kopan. Se ud dedenapte
mi fopmeazs sn mosait uădat mi gpanios tot d'odatz, konepemznisa

este de n1ăms; poata îns este konepilr ts nasms.
Kzpi aă nstst ss întpe în ănipsa geamiei, ne sun 3 nă
este nimika intepesant.
A inlpa în aveasts geamie, este foapte

gpeă nentps rpeslini: ipesze
Iloapta

st aiss uinena sn fepman

de aa

otoman»,

mi alsnui îns se înueaprs mape înniedezape
din naptea npeogiiop misăamani.
Noi asia aătsp»m a o esamina ne din afapy, mi aueasta nenipă 5 epamn însopiui de mie-

fsa no.igiei din Iepăsaim ve întsanipzm „a noapta Kăpyci avestii geamii.
Dap ia! destă. desnpe geamia azi Omap. S% BopBim de
temn.aă. a3i Sa.romon.
Ne Bom înnpsmăta aa ma' magi astopi peri mi noi na s3
dom

o idee

minănat.

Sasomon
xemne

zi

se pa

nălea mai wăsts

desnpe

ase

temnas

pegeaze Tipsasi

sr-i

tpimius

|

tpimise aa Xipran

din uedpi

Jisunăasi

mi apxitenui

finivieni ka s%

a3xpe
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a

temnasă ue aea de gind

ss far.

Mai n'ainte d'a înuene

3papea, npenapz, npin tnapi stpzdznii, zona ne ape epa
s»' zideaskz.
Jlskpapea înuens nalpă ani de aa domniea asi
Sazomon ui pin 7 ani.

“Temnaza

ea

de ueatps

dapg i 30 de înaat.

epa

de

70

nsdee

de

Înaintea nopuei azi se

asng,

afis

20

o

de

noptit's

nămitr Bam, a rzpii a5ngime konepea toals abuimea temri4ăasi. Înaintea avestii noptiui epaă dos no.oane de apamr atzt
de înaate ne ast temnaza epa de aapg, mi Aapgi de 12 usdee
fie kape, nă ganiteae asănpa A0p, naate de uinui kudee.
Sspfaua uaneleaop epa' ouepits ks faopi de pini în peaiet.
Ulen-

te „ânpăpi înxongăpaă aucaste ssplauv mi
digt.

„la fie sape din ueze

dos

fopmaă

mapginia

ze

sn

fen

saneleaop

de
epa

ne 'Aany, o săls de gpenade: Konoana desnpe miazs zi se rema yachin, wi qea desnpe nopd, Boaz.
Aptistăa nape ae fruase
se nămea Xipom din Tip. He dos nspui în dossa temnu5a5i,
ne 458 zid, se mai înzugaă tpei etage
ănde epa ss se pie nposiziize mi tesaspii
săs de auesie ase ainite de lemn.s, epaă
Temusa epa uonepit nă zemne de Redpi
pedem

în ântpăa

asi.

Temnasa

epa

ssnt ape npiimi năme de Xemau
nămea

Desip.

Auost

din ăpm

nomnsse de ramepe
temnasazi,
Mai npefepesteae temnasasi.
din /lisan.
Anăm s%

desnrpuit

în

dom;

a0n34

mi Sontsa Snuiaop kape se
ue

se afza

sape

oxuident,

se

intindea neste a tpeia napte din snauisa lemnasasi, adik 20
de uădee; arpgimea asi epa înv de 20 uudee npekăm ui înzamimea.
[lepeyii epaă ronepini să aemne de redpi, stuaui în
xepsBimi,

pmăpi

de naamiepi

mi de

fopi

de

toate

fesspi.re,

Taafonza epa iap de aemu de kedpi, napdoseaza de xemn de
xinapis; meste nspegi, naafon wi napdoscase epa 0 A5epape
fpumoasz, înnodosite ks fnopi de ap. În amndoz desnvpuipie

avestsi temn.ă,

semneze

epaă

noacite

ns asp; iap în De-

sip mi napdoseaaa epa de semn de sedpi. Întpapea în Desip
epaînniss a 0 noapiz de nemn de m'ssain SvAEatie, senals

—
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wi aăpilz Ra nepenii, Asemenea

noapt'5 epa

mi în Xena;

dap

spoasteue ui Keize .10p epat de a5p.
|
În miKA05A Kăpgii din ănips, se afia aalapă
a vea mape de
apams ve abea 20 nudee de ngime ui a5uim
e wi 6 de în-

zâuimo.

Basins. ve se afaa snpe szd 0. de aa
aatap, din nas=

za mspimei ai, se rema Mapea de apâms.
Asca fopma snei
emistepi; mwpginie zi epaă aăpale în
fopma f.opiaop. de

Fpini. Ea se odixnea ne 12 soi de apams:
ipei din ayesti soi
se zitaă snpe posrpit, tpei Snpe anss,
ipei snpe nopd mi ipei
snpe miaz» zi. Afap» din auest mape Başin
mai epaă aate zeve tape epaă, fie ape, de 4 nudee de
adunuime:
Epaă aure=
zale ne niedesta.sexe de apams kape staă
ne natpz poale, nie-

destaaenie epas înnodosite ră figspi de aei,
de.soi mi de

pănimi.

Uinui sasine se afaas

awezate

snpe

nopd

xe-

mi ninui

snpe miaz» zi. În Xemaa, în aintea
întprpei in Sontsa Ssnui309, cpa aatapăa napfsme.op de semn
de edpi, konepit ns a3p. Wandesiepăa kă menle pbmăpi mi
masa nsnei sc afaa une

auea 40K, ka în tazepnanoasa asi Moise.

rape

||

din dor nzpui,

uinsi Kandeaspe

Mai ecpa înkr aa

mi uinui mese

0 niăagime de năne, pase mi aute sneate toate
de a5p. .
În Desip epa aprăa sent ne ăn niedestaa;
doi xepsBimi

demn

de

masain

|
|

K5.15i,

|

se, konepeaă

de

zene

nouteiyi

usdee

n

de înaule

loats aspgimea

fie

de 25p K&

de

a5p, Aa dot

mapgini a ae “ap-

fie ape,

apineae

mi

Deripsazi mi apr, .

40p

întin=

Temn.i5a epa zidit ne mănteae Mopia.
Ns denapte de temna5, Saxomon
mai zidise Haaâlsa seă

kape, dănr istopivii eBpei, xosis 13
ani de dăkpă.
D..Msnk npetinde ko tot edifiuiea anesta fopma sn
napazeoaogpam as o
xaple aa mixuok, Ang de 100 usdee; uinui
zeui de aapg mi

30 de înaat.
Gondamentsa epa de netpe mapi ne ape
se în3.iga zidspi de neatp» noaeite ui
înnvipate npin xo.oane mapi
de emn de xedpi.
[lanatza cpa desnzpuit în ipei etage
aa

&3pop n.tafon epa de aemn de nedpi. În
npegsp se afaa, :aa fie
de elagi, fepeste. la întpapea sa, epa
0 noplirt snpixinits de

—

9

—

soaoane de 50 gsdee de 4sngi ui 3U de aapgi. De aisi mepgea întp'o
sa ue se uema nopliua Isstigiei. Akoa0 epa tpons. asi Sazomon. În
dosă.i noplivei, în nsptea din &ntps, epaă, aa o napte, anaptamente.ie îmn'bpals4si; de uei aato napte, a ae îmazpetesei, fiika

pege.zi din Egiut.

Edifiuisa

epa

oxoait

ns

o spe

fopmatw

dinip'sn zid.
Tponă asi Sazomon
epa de isopiă konepil să
asp. Dos a8i epa prisnzil în s5s; te spaai aiuine 6 tpente, aBnd fiexape ipeantz doi aei aa ueae doăe mapgini;în saaa apme+10p seBedeaă dor sste de sănniepe mapi de usp mi tpei sste mat mmiui.
Ant temnasa Kzt imi nasalăa am zis Kb se desnoiapr de
Sisak, pege aa Egintsasi, mai trpzis de Viaisteni săs lopam; iap
săs Nasăxodonosop, Xaadeenii, sspnapz n5 totsa temnasa ui
naaatăa.
Yeae dor noaoane Jachim mi Boaz sm mi mapea

de apamr, se frpmaps mi se aăapz aa Bastion.
Ripss
pegeae Ilepuizop, dete goe mai tepziă espeiiop, s% faks din
noă temnnăa 40p; dap se zidi nsmai să Dapie.
Auest not
lemnaă se n5mi au 4ăi ZepăBasea; epa mailot alzt de mape ua
aa a5i Saiomon; dap ns agea niui 5ogsyia, niui fpămăseya ucasi

dintoiă. Dan ainui senoai auest temnas se săpnv de Epod S55
Kssin s5 zideasR» autsa ape Ss prsasnzz ks fpăinsseya ueasi
dintsiă.
În nori dap, zidi Epod sn temna ue se svespui
dan» ont ani mi wape întpeuea în fpumaăsen ne a4 asi San0mon.
Temuasui azi Epod se spun au tolăa „a Azapea lepssaaimsasi de Titzs din npesnv n toate geae aate edifive.
Epa timn se lauem o Bizitz mauii din lepăsazim nenipă ape
aBeam Skpisoape pizipia». -Ados zi dap mepsrpm s5-a Bidem.

-- Kiamia naua
Avuest namv

este

ne npiimi rs o noxitey5 wi sn
dintpe

tspuii gei tinepi,

ks

idei

BOINND
mai

paps.
noi

mi

genepoass În npisiaga apestinizop: riul ăn aat namz înaintea
45i, atapv de Ispaim, fisa ăi Maxomet Aai, ns frase alztea
onvesii nentps rpestini, Ka sz apate aparizop fanaliui K+ nă
ipesse ss mai esiste oapseae npegsdenzui peligioase wi desHpenza

ue aă nenips

pisepira

kpestins,

auest

naut

Beni

pegs-
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„al, în toate sepi.e din sentzmzna
mape a nasteazi, qa sisepira noasipz.
[lama ne întpezz de Boim s% mepgim st pidem lopdanza mi

mapeaaMoapl»,

dopim,

dn

&6m wi sn kopl.
z0im
Ha S%

stăm fax

toni

neaepinii;

posnsnzindsi

ne npomise s+ ne dea naBa.epi ss ne Însoviast»
st mepgim
Bedem

Însz noi îi măiutmipm
odats

aveast»

aate ipeszinuoase,

mi

Îi zisepim

us măaimea. nezepiniaop
nponesie

nspioaz»;

îi ziseprm

KT

ks
npe-

gpeni

nentpă

5 opeuii rnasgvpi

Kb

nentps
opt,

Lui

saă înssp-

vinat singăpi a ni ae înxesni.
Ns
ipesse s% 8» bsagi în Snepanga ue Bt di kzpasgrpii,
zise cu pizind, op n5m, „ra întemnqape s3 B5 lpeBscasi5, e
afami toate sa mine.
De sa name, mepseprm st pizitim kulega ate aopi în
lepăsi.im, Bbzăpom kasa sălepanr snde se ziue ks s'a n'ss=

kat maia

Domnsazi.

Aiui gpeuii

dap astwzi este nzpssit, întpapea
de nasuepe, se afa» în isepit,
denapte de noapta sentzazi Stefan.

a zidit o isepint de sat;
în nestepa uc a fost
Aueasiv siscțikz n
|

asa
este

Mai denapte de aiui Bizitapim 0k5a ănde Isăs a5 fost apestat, fpapii aatini aă zidit aiui an aatap.
Mepsepsm de aiui sr fauem Bizilt natpiapxă.asi katodir.
Bu
ne npiimi foapte sine, este sn itaaian, om foapte înBsuat wi
îngeaegstop.
Ne întpers desnpe asrpăpiie pessoizati; Bopsea
desnpe

aucste

ns înxesnipea

nsi

Ea ne inits s% midem „a
toals mă.gămipea,

adzogend

de opi ue pit pop fi.

miaitap.

seils. ratoai ănde no

npomitea

us „a aalini se npiimesr

Noi îi măunsmip»m,

ea ne

zitem ue năyin auiczumsntapi.e A0p.
Ksp5uenia ui pwndsiaza domnesti în aa 10p Sit,

stpeinii

p5Qi sv Biaiui se -a-

îi samepe în ape Kvazlopăa afab auciami romoditale ua aa
o aokands
de pindza întzi. Danv n noă opdin an nanbi,
Kvabtopii se osnsteaz» aiui în timn de 20 ziae, fwps s3 sc ica
de a

nimeni

o aiskaie

nentpă

osnitaaitatea dal,

—
Tot în auea
este ână din
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zi pizitapsm monsstipea apmeni40p, Eisepia top
vene mai fpsmoase
monsmente dia Iepăsaaim,

Niui gpesii, nisi katodiuii nă aă uega mai mbpeu. Ea este zidit» ne msntene Sionă.zi în mapginea uelzuei. Se ziue n ap
fi zidit» ne a0xsa ănde as fost aati das nasa Kaiafei. AR010
Mletps, mezind a for, dan ve
Slonouza stă, pesnănzind Ki nă
Ns denapte de aini, noate Fiap
Îmnbpaşi.op beri eBpei.
Aiui se

mpinse

nc Is5s, se aenzdv de
îl kănoaste.
în auesi ok, a5 fost nazalăa
inekspz atstea fante mapi ui

Îpsmoase mi tot deodats atsiea mikmopimi, alvtea «pime! Aîui epa' a0namă.a ve.op mai fpsmoase fiiue axe Isdei, nape ue.e

dintuiă, înnetips aanpăpize de posie axe eBpeiaop,
înnaetind
kansnide desfzivpiop mi ase mouiuănei.
Aiui, îmazpatsu DaBid, npemB.nda-se ne tepaseae nasalăusi sză,
B5zs în gprdinexe

fete

peuine ne Batsera

tapsăp» mintea

femeia asi Spie

îmuzpatsasi.

arvpii

îpsmasene

Aiui Balseza se

nep-

desonopr

în Bpageae auesizi săpepan.
Tot aiui, ua s% SnoJe malta ue
pm's auestii fante, Dasid xomnsse szsaimnii szi nsaami, tpeznd
ziiee în aanpimi mi în păgrusne.
Aiui Amnon, fisa asi Dapid, npefzrwndăse 5» este 5oanas, nem ne Timop, sopasa,
mi
o desonopr.
Tot aiui, ostenit de ani, de asnle, de desmepdzpi, Bviponăi îmnspat, Kb5l3 îudemept sm
peîntinepe simyspize sase ue:e stinse în Bpâgeae Asisăgzi, uea mai
fp5moasr

fenioap» din toat» îmnzpeuiea.
Afaps

din noapta

mehesk,

se pede

este zidiiv

„leramăa
mai

msale

uetwei

o mir

ne mopmntsa

păsadim,

goamie.

ase,

înnetile

|
ns este

denapte

de sritsa

Se ziue ki aucasl

îmuspatsasi

natpiapxiei gpeuiop

mi kăpbnt de a fi asifea.
xiepeiaop

ue

ap-

geamie

Dapid.

este foapte întins, romuss de

&na Kă anta,

Îzpv

Aiui este noausa

apxitentsps,

gssi

sănepiops.si, ap-

mi 2apj KBI5%»pl mai miui,
Kend agisnsepzm în leKaBazăa de aa Pama ne dese aiui &nde
deoxamdats

ipag toui sipeinii de pităa opientaa, mi de
aiui, ue uci sint
npisos,

se

tpimit ne aa aate monzstipi gpeve

din lepssaaim.

de

—

|
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Ie noi ne dsse aiui aa sn K545%5p gper, dpagomansa
intaiă ax
nătpiapxiei.
Auesta, se pede n» fs Înstpuinat ss ne uepueteze
st Baz5 ve oameni ssntem, anoi s5 ne dea osnilaz
ilate ROlpiBilb £ă noziiea noastpr souians; dapz se pede ks
nepsoanere
noasipe ns npea înssiaapt mape A5Kpă, Kbui de
aiui ne. tpimise
Sb 40sim întp'o sauz mape, ns ani natpăzevi de
nerepini. Aiui ne astepnsse, ne nesnede de neatpr, role sn
poa Bekiă aa
Ja Koni.
Ja
aseastv Bedepe
neasiculat Kemapoin RABaZăA
uli-i daptm opdin ss ne noaşte Pagagese a spe
o a0kands.
Atsnni, nămai atsnui Bvzspm 0 măauime de uvasgsp
i, senind

ss ne înpite, fie nape, aa monastipea sa snde epa egsmen
. Ei
ne adsseps aminte de stvnznii de osnsispii ue se apalx
ne Banoape Ksnd agsngi în pe ăn nopi, ui te ostenes
as inzitagiJe ue-ui fan mi desfstspie ue-yi npomit. Noi: winsps
m sine

ui ewipsm

A0xands

din natpiapxie

ănde afiapem

uă Fagage.ae

noasipe.

Mepseporm

mape măAgbmipe desnpe toate.

aa

Kzie

zise mezăpbm în lepăsaxim, ne fie ue oaps Benea
a noi aste
ăn K513g5p
se ne
afze ve oameni sentem; dap noi pzsnshseprm a toate întpesspize a0p altde înnspra
t wi rontpazistop, înkzt ei se înlspnap5 iai înăpuani
de kat Beniseps.

[ama

tpimepind aa noi ne dpagomansa mi doklopsa

ses

s

ne Biziteză din naptei, mi ss ne gectoaskr r3
ape s7 Bie aa
noi st ne gaz» întp'o zi, rzisgzpii întpapr
în mai mape ks-

piozitale.
Atsnui ei rpezap» te opi sintem niste 5oepi înpispi
topi din pap, saă niste agenyi senpeui tpimimi
ka ss-i snione-

ze.
Mai ivpziă Bvzspb ks n epam nivi sna niui
aata, ui niste simnai ubtopi ă Skpisopi ssne de perome
ndauie,

“la întpapea noastpz dintp'o npesmseaape afap
din Iepăsaaim
nămai afaapoin aa nonand agageae noaslpe;
rvasgrpii „ae
Asasept wi ae aă fost dăs aa monzstipea spntsaz
i Apxangea.
Aiui ei npenapasepr o xameps îpsmoass Kă tpei. natăpi
fpanueze. Ei ne psgaps atvla în u»t ap îi fost o
imnoaitens din
naplea noastpr ss ns npiimim; îvk5p3m însz
kondinie, ss ae
dim ueia ue dam mi „a 0xandz, Ksasgz
psa lona, sat

—
xmspa

asi Magset
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ve ne spma

ne înuetat,

fs rsizlapsa

nostpă.

Benităpiae szatăasi mopmsni sut din npinninate, |
Din tanseze nsse assnpa neiepini.op ue pin sp sc înine
lepăsaaim.
Din dapăpi de aa Pssia mi aate a0R5pi.
“Din înripiepi de nase elc.
Din mostenipi de na nmaplităaapi mi de aa

nbaăgbpi

în

BOgaui

ve moyp în lepăsazim,
Înss see mai însemnate sunt ueac ue Bin din nponpielrui16 avestop aonăpi din npinuinatee noasipe ui din tansa ueaepiniaop.
Benilspiae nponpieteyi.op 40p din npinuinate sont dest nsnosuăte de pomoni na s% ae mai înwip aiui. Bom nopei nsmai
de iasa assnpa înuinvtopizop.
Auesti înuiustopi gpeui, B5agapi
sipsi, apasi, sipieni, păi elc, asea axsngAa lafa mi tpagAa monstipe, mi sont siaigi s% săsepie întp'sn pegisips nămize a0p, anoi în dats fie ue inrinvlop este îndatopit sv nsmipe 24 de
aei lspuesti nen!ps osnilazilalea de o noante ue se romasne

d'o ssnv de -ninte mi sn ok
mapte

mi smede.

s% menone

Adovzi

de dopmii înipe nisue zidapi de-

dara

de aa dinmii.

ci Bop

st

mai

mazt,

la srilsa de aa Pamaa,

tpesze

fie ge în-

invtop, săsrpie în pegistpă mi dz 12 aci. Axngwnd aa natpiapxia din lepssaqim, săma sz faue 5 totsa mape, Îppz ka feas4 de osnitazilate se se îns5nvityeze.
la siscpina s-tăasi
mopment, aa Gensimania, Beanexem,
aa bisepira rpăaei npetstindeni &nde

s-lă Sasa,
npofetsa Eaie,
mepgi sv se însine, tpe-

săe s doa gani, mi ipesse sv meapgrt, Kvui aafea ns i se dr
4a naeape dinioma de xagiă. [le uei tpei swpaui, îi goneste
ne snii niap îi înkide

nenv

ue naztesr.

ea o laust de 24 aci de om,

nenips

Afap»

dăuepea

aa

de aueasta
Iopdan.

se
So-

ma totaas li ana. ue se ca de aa înfinstopi este foapte
mape, Ile fie ue an sin înrinvtopi de aa 2000 nn aa tpei
mii Oameni

mi niui snăa

de 5000 unei.

ns kealsieste în lepssazim

mai

nsidin

—
a
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Kind agisngă în maayime înrinstopii în lepssanim, rziăgbpii
gpevi se apalz aa fepeste, ună sn zimset de Ipismi wi de desnpew tot d'odals ne săze.
ie
este detepminats npin nămspăa
Eals
epini,

um

Bopsonte

uine stie atsnai ne sătapia
înrinstopiăop.

sn roastop

în srpiepiae

saze desnpe

10p
ne-

„În fie ue an naeaxr din Mopea, din Apxinea, din Konstan=
tinonoa, din Asia mins, bsagapia, Mavedonia, Apmenia, Pssia,

Sipiea mi Egintsa o măauime
de amendo»

sensee.

de ne.epini de toate Brpsteae mi

Nsmbpsa

.1op se

upaa în anu

1784 aa

2000. Kzasgspii ue ssd ne pegistpe ns aatz dat» nuneaă de aa
10 uăn5 aa 12 mii oameni, stpio% ur penigia rade ini zeasă
pestini0p se înnsyinv.
Dap tpeBăe sz ae dzin dpentate: auest
zea este ostisitop, fiind k& uea mai simnaă nezepinagis rest
uea năyin 4000 fpanui (Volney).
Ante dulo depiae cpaă mai mapi fiind 5 mi lăpuii aa mai

măat de aa rvazgrpi.

ie

ue neaepin epa dalop sr nvteasnv

5n dpent nentpă întpapea în auest nemzni, frpe a mai n&mepa
aale dopi ue năpuedeaă din imnpădenma nenaepiniaop în timasa
uzi medea în lepăsaaim: se naiwtea n dpent deosesit nenipă
opi ue npouesie; se mai duă ani a gsBepnrmsnt nentps dpegepi de asc, de fepeste, anoi „a fie ue seimeapea sănepiopăasi
mi a nawei; gpatifisagii asusnse; astzzi este vega înganzizpipe:
[alpiapxia opeuinop ape spe o 15 monzstipi în lepssaaim,
Toale monastipine de afapr, rsm Betzexemea, npotetsa Eaie,
sentsa Sara, Kpauea mi aateae, aă de aa natpiapxie uxte o mikz săm3 ansa4t.
Dar un8 se agisnge,
eosmenza înnaineste

ainsa ună bstigsa de aa înrinstopi. Bet.zexemsa
aa nalpiapxie 10 mii de ei tspuesti ne an saă
nentpă

uinepea

zisepiuei a ukoaxei

npiimeste de
200 gaaseni,

mi a oameniaop.

Ilaţpiapxia ape o tinogpafie în lepasaaim,
Se neatseste

înkr sâni k5 dpegepi

mi zidipi; ks toate n

am

sszst foapte năgine; se mai kealăeste ns nponeganda penigioast npintpe apasii rpeslini, Gpeuii sent sizini so „e dea sani
5

—
a

S5 nă se Îakz atoaiui;
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se mai Kcatseste

a5 memspii

mesg-

aisăasi, snpe a ssnsta teaspite fagopi.
Kris oseripe din timaii Bexi kă uei de astzzi! Astpzi nuascpinii ue Bin st sc întine, se
npiimesr de nbasgzpi pră mi
nentpă 5n intepes matepian.
kind apsnt'm osii în Kopuire
Berti, ne 5mnzem de mipape sbzind stimeapea! în timnii tpenăui

neaepinii se npiimeaă aiui de nasazepii s-tsasi loan; mai tupziă
de gapdienii szntsasi Mopment ue epaă de prndăa

vesko d'Asiza.
10p savaa

Ilvstpsnd datiniae din

ei însăm'

topăa (flsnr.)

nivioapeae

timnii

raztopizop

uei

s-tsasi Dpau-

ei,

mi 4e da

mefăa

tot agis-

KAPTEA VI.
Ilopnipea au anexe Iopoansas
wente fevoape;-1le ni se Mia i.
mnas

tei0p

edsine;

de ne

snsse

pipelsă;

Xusan.

ioantea

Ietapea

ipekstă aiui,
Ad lopdan.

pea aini. Shendapea Hesepinii
op

mdpea

Moapta:

aueasts

lepizonsa. Iestepa 4e10p
aa lepizon. Danusa fe-

mape-S

Auest

pn Iopăan.

Deosinii: istopia
pis;

dolcenge=.

Dsuepea hălpo

diui. Wetatea Mesada cepe. Bite 02oma ui Gomopa ue a fost
sicia eepeizop din Mesada. Mn
toapuepea aa Iepiwon. Dpsmsp
aae genă.

Dsuepea aa lopdan a insinblopiaop
de pila opientaa, nas

se moaie
timiap.

le 0 mape

în axest pis, se faue în sentemzn
a uea ape
Anca zi este o zi Sozemneas.
GsBepusuitntsa

esnopi» de kaBăepi apmayi s% înso
geask

a naipimi-

ne

uane
ne xagii, ra so uns fie alakagi
de zip pedaini.
Înainte de Nopnipea auestei kapa
Bane, meişii saă kanii Bedzi=
ni40p, tpimit aa natpiapxia gpea
ny denziayi napi se îndatoap's
.
35 ase ss tpearz [sp Sălispape
kapaBana mi ss dea oameni
Ha SP 0 Însopeasaz; natpiapxia
din naptei se îndatoap» sz dea

meiviiop o ssmu de Bani nenips
avest sfepmit. Îndata ue se
fax auoste fopma.ziteui, ilama tpimi
te din naptei FaBanepi îspui
mi 3n om ape 5% fan NOJigica
ne naac. Iatpiapxia tpimite
3n kB45g%p wi redsinii dozzeui
nn aa nalpăzeni naBanepi de
ai 40p Kă K'EpiBa uiciuj,
Mai înainte

de

nopnipe,

fie ue

îninzlop

este

îndatopat sz

—
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sa saă tausa auesle
nămepe în rasa natpiapxiei 24 aei, dpenl
gtseasrr făii
Tot natpiapxica este înswpuinate sr
naervpi.
nopt mi sz taie uenips
tpeszinuonii sa% aale mimaoaue de tpans
O naple
Kaii se namtese deosesit.
toate sn npeu Xotrpzi.
bedsini.
na
dai
uei aaui se
din anesti sani prmsn în natpiapxie;
aa o mic ssfete,
Asts dal» năm5pă Xagiin0p asia sc spka
kpestinz din opient.
din radza pesBoibJsi ue OK5Na toat asmea
Ei ne se
epaă Boiomi.
Ilentps aueasts sesdepe Kzasgvpii n5
n Bin aa lepăsaaim.
Kb pomznii, dintpe toni,
MAbNSept

Volney
119,500

ziue ss ne timnsa svă 0 dsuepe aa lopdan
gsgepnwmnteasi

tpanui

atănui

dap

|

xagiizop cpa foapte mape.
Noi snindsn6

5pt,

panopta

nsmbpăa

ns esponeii

ue

okazie,

de aueastr

npofitaă

Ea

n5 Ka s5 ne
SD BAZE aU64e A0KSDI, NACraptm aseminea mi
ăpmeae uelrsesadzm în lopdan sem fak 5nii; niui Sb pizitvm.
55 snapoem
a
niui
pinop sisaiue, em fak tăpistii Esponei;
mape nposnainsa kim fak Eng-ezii; dap sa S5 Bidem aveasir
vinega kpeuesie atwt de nspioasz mi imnosants. Tpesse ss dist
asa neÎpumo
saă
ni
dinua adznkz Ii ăbădazia a BeRiAOp npesti
sănie

a apxe040gin0p

ve

Kaăl5

ra

păine,

KZAIDlOpoastir

S5

fă

tape, sn soamaziepe în aueste: A0k5pi, ne 0 «BAdsp atzt de
pe atvt de apzstop mi sn tepim atvt de sat, oale A0n5pize auestop

urpi

sant mai

în

fpămozse

disrizui totdeasna ss aasde opi se

srl

aititopi; dap în peazitate, srad mat.
„sepăpi ape fepmers ne îupumaui, n
ssui, în auaste nspui nă ape nimiga
geaskz ne Kbamtopăa desiaszionat ui

uBpgiie

ra

ss

EBABtOpII0p;,

intepeseze

ne |

sui were mai măate
snt sigape. Nalpa ea înde nitopesr Ss desntg5seamenr ea însemi n» aă

itopisa
îmsposat Bbasa întpistspei ni 24 mopuei de knd mznis
aueasis naxsmei as ssfepit ne rpsue nentps oameni. Bzsnd
ne rape
soape
isp5 swpak, aueste sienui goa4e wi apse de
iapsa mi apsopii

napks

se sped 5

se &miesk

de a

npesle, a-

mop
ueste Bzi konepite de nssin uri auc4e niante ue n54esă mi
nivi
ape
n5
ue
îndats ue se nas, noi înveprem &n simliment
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ancpităa
uci,

aăznuei meaanrosii,

Hackapwm

toui

de

ui aueaa

o dalz,

aosnd

în

a

asatepei

kanăa

mi

npovuesiei

a4

mopo

Ban=

dv de mssitt apass aze tspop instpsmente a tpezsii sv se îi
nrkouilă înaintea notonsaăi asi Noe, Mai toatr nonsaaniea din

lepăsaim

emise afap» din noapta

sentsasi Stefan mi în paea

asi losafat, sz npigeasrs
pm npinipe doz pzndzpi

iperend apmia nezepiniop.
Tpens=
de femei apare, ispue, espee etc, ue-

ae

faur,

mai

msnte

Dsns

îngpaile

aa

ipci moipape de caps, tperăpsm ne Atngr sata bitania

snde, dsnw tpadiuie, aoksea /lazzp k& sspopine sase Mapia mi
Mapta, mi ănde se pelpase
Isss, în ueae din spms zile, de
goana eBpei1op.
pui pa apazi ve a0năeas auest sat, apar
nenipă

ibte Ba

napaze

ue40»

de

Bop

sr

rpeaze

5n

mopmrnt

ui 0 gpots ziirnd ns este gpota &nde aoktca Jlazp mi mopm5ntsa svă.
Ipetstindeni, în Ilaneslina mai
oameni, femei, fete staă ne naze
imi uep sakmimsa.
pei oape de
ueam înuensps din ue în ue ss
Svasalikt;

Bepdeama

înuelz

aaes, ne snde tper sipeinii,
mi (pp răont, nidi pemine,
aa Iepăsanim, măngii ue tpe=
ia o fisionomie mai tpisir, mai

kă tolsa mi raqea se

friză

ancgoi=.

oasm. De nd în rond gedeam, ne mapginiac dpamsazi, podie»utiăse, aseminea mopuizop ue imaginaniea noeui4op - Gepmani
îi ede pzdirendsse din mopminte, arte o fiingt omeneisar,
Emile ăn edsin, gismstale gox; ks rinspi nazide, szipuite ui
sinistpe ne ape pzizuea sn zimset amap ue fzuea mi mai -sinistps fisionomia op. Aueste fantasme întindeaă o msnz nea=
gps ue ai fi npezst tpansnapinte, s5 npimeasat Baxutius4, ne
knd 5 uei aalt m5n5 pinea '0 U5IUk%.
Eond agisnseprm în Brplsa uea mai înaut, Bvzăprm Balea
lopdană.5i ape ne ivi ne R0410, ne ănde se skspă Ranpiniosăa
piă, epa Bepde pizztoape. Aiui se Bede Iopdansa Kspînd în 0soispi mi mapea Moapts înxisz întpe doi manţi,
Dsnv t»le pa minsle epam în Bade, Kaii noslpi ne dsseps

—
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5 iămimea Binlăasi aa aoksa snde a (usi aal5 dalu vuetatea
Iepixons.«.
lepixo sită uelatea Ilaamiepisop epa amezals în aueastz Baac
iese oape denapte de lepăsaqim.- Ea se 45, de eppei ss5 lozăe spibtopă.i:
Asi Moise. Ilatpăzeui de ani dens sosipea cnpe-op în Tla.sestina, oameni,
gite, tot ue epa Biegsitop înlp'aseust5 uelale, i5ză ss sasia kăvepitopi.0p; uetalea se apse Kă
toate

aBgiiae

aveia

ue Bop zidi

ei.

lozăe

nponsnus

din nos

avesie

pozidi de Xiaa de aa Belea.

atsnui

zidspi.

anatema

neste

iz

auestea

toate

toui

Aiui aoxăipz mai în &pm'b

se

Lip0--

ionii Baie mi Eiseiă. Kund se înlspnap» eBpeii din esiasu Basiionsusi, afiapb lepixons. în fioapea asi, Hpinuinii Maraseiîa

foplifinap»
mai în ăpmr.
Epod fs alui ău teatpă mi n
dat. Sss Besnasian, se drprms; Adpian o zidi din noă.
timuii

Kpăuiamiaop Se apse

te niqi o spms.
Bedsinizop.
a5

nă tolzu,

anmieșii uei

Pozeae

învetat de a mai

naIle

lap asivzi n& se mai kănoas-

bestiyi

a5

uszst

să

sbspea

de aa lepixo, desnpe ape BopBesk noegii
npeste în aueste aosspi de bad mena de-

aizats a feuioape0p lepixonsagi

aă îngeșzat săs sspălspize. mop-

mei,

.

Ilpetătindeni npada, dezouaniea, ne adaue amine de peătatea
omsasi! Din toale aonspiae, din toate timnzpize! Oape raptea
încxătăasi swpise us aakpime de singe n5 Bsdeste x biitopsa
ns Ba fi mai fepiue? 'Tpistsmi dspepoass răgelape! Kot de mzat
ipebse st sălspe omăa ie. B5n aa aucâsti gondipe:. . jipeZenisă se amesters înks mi mzptapiseste
1» ns 6sie snepanus
menlpă siseac ucie dsaui ade inimia0p nosize
ui genepoase.
Amap aue.opa ue în scos
imaginagici op mi-a fopmat o

malpie,

o souietate ideaas, sui fpomoasz

na - ssfaetsa

20p!

Bine

O zi ksnd tot ue este nepde, tot ue este izntp în inimz,
însviprneste
ui sc ăsănb!

inaite qe

Depiue

tpista

Ns denapte

înkz de aueaa npe

peaaitate

de lepixon,

ns

as

ziye

nosit

tape moaptea
în

sznlsa

sa, ne uei dintsi: limni ai pestianisin5.5i,

fnopiae

?25 koseste
inimei

Antonin în

sane ! ,

FTA'stopia *

se afaa întp'sn mante o

a

—
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Spols snde aoRseat în psgzuisne wente
feuioape.
die ape
feuoapw aBca stmvpăua ci în fendaa gpolei
, penite fiind aiui
din npanuia ao0p. Kond mspea Bpe ana
din exe, se îngpona în

k»mspăya
tegioapz.
ape

&nde a0Hsise mi se suotea aul Kamepr
nentpă az
Aiui se ziue n» se nEsipa nnzeae saă
gisagisa ns

s'a fost oncpit

Aueasiz

Baze

kopnăa

ape

mese

azi ses,

oape

de asngime,

tpei de

avpgime.

Hzmsntăa ei este nssincs mi Foncpit iui
ko.o de epsăpi naxide
ui papi. Ile aousa snde a fost uctatea
lepixonăasi, se afaz o
dămsponioapz de apsăpi ss.nateui Hpesk
ăui din sinăa nzsinăasi
mi faue sn fea de oazis în mizaonăa deuie
ptezop Begine. Ja
iăpa

avestop

apsopi

s5pr

ăn piseg

ue sine din mănleae

ka-

pantania. Iosif ziue ks isBopza si epa
foaple anpoane de sesea vetate.
Ilpofelsa Baizeă, ape îmi dete nsmeae ssă auesi
si

piă, îndăaui aneae asi ue mai nainte epaă
sepale.
„Adsuepim
sape, zise npofetsa A0Kzitopiaop, mi apsn
end sapea în isBopsa
piăazi, mai zise:* lar ue ziue Dormnsa,
aueasts ant n Ba mai

da niui moapte, nivi scaets.
Msngii întpe

knpii se af

uii năasepaui.

„Anoi ana se fină T3NT.

aueasty

Baie, sont

slepni

|

Msntene Kapanlania ue este aivi este avea

ti? natps zeui de ziic mi ande

niteasrs.

a

înauni,

snde

[le uoasteae aucstsi mănte, mai în

se af.z păine.e snei

less aă nos-

i sa apwlat diaBoasa ka st-1

monastipi,

Mai

înainte,

sss

de

mepgsnd

is-

fentzus,
EBIp3

mapea Moap!, se Bvd psiniae monzstipei s-tss
i loan;
sent
ue xsmsiate săpnate. Dans lozse mi peatitsa
KBAdlop d'Anville

avesle păinc se afz ne tspimsa ande as fost în erime
Gaaga-

Aa, ande tz5zpzpr cBpeii danz ue tpexăp
r lopdansu wi snde
; utefaa 10p întays 12 netpe ue sroase
din lopdan, snpe adsue-

|| pe aminte uz Ispaia as tpenst lopdanza.
Aiyi enpeii Înuensp's
sv npatize tziepea înnpegisp ape KApe 0 nvprs
iseps de 40 de
ani.

isa

Tot aiui

Hanaan.

mntapt,

nenips întvia

oapr

fpsute

din nsmsn=

Aiui îngepsa psssoiă.si se apzto Asi lozsc,

Gau-

—
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De aiui ei nopgaxa sc fosse. rapliepăa genepaă a4 eBpeiaop.
A5i.
lepssanimă
a
pege
Adonisen
nip5 în kontpa asi
[lpin stpsipea 55415gbpi10p gpesi, se amezt ne Avigb dsmneaepini,
spbaioap5 o măiuime de noplspi destinate uentps
npovesiei.
ueatseaise
toate
nazleaă
kapii
nefepiuigii nzavtopi
Dap npintp'o întemnaape ue n este paps în anaaeze souielamei omenesti, xoplăpiie se ok5aap5 de KDA5gTpi mi de pădeniie 10p, de kaBawi, de sedzini; xagii pwmasepr s55 ep, es-

nămi aa soapede zizei mii aa poa nongei.
Ksavtopii Esponei amezap Foplăpize 40p,

ane-

ăn

Abngt

dăR.
npoBizii
Ksasgvpii no-a5 fost zis sa lepăsazim ss nă 45rm
x5ui axoao (aa Lepixon) ei a5 îngpigit de ase mrnkvpei ăn

mi de sn opt uentpsnoi pei. Kiami
B% A'bsaui în sneponga

KzAsgbpizop!

nama însv neaă fost zis: Nă
„Ea

Dsnt

azea dpenlate.

ve agisnseprm Aa lepixon ri uep5pim 5n ROpI, KPIBELpăai dpaDin nopouipea
'goman ne pesnsnse st A5 ape niuiăn Kopl.
Auest on
noastp5, Mama ne ipimisese 5n ragaz aa mienape.
apeuios, îndats ue se înrsnosliiuzs de ssna BOINIT A E'DA59Tpăzi, se dase tă natps 6edzini mi năse mina ne ue dintzi
gopt ue întsani mai îndpmni. Anca opt epa Okănat de ne-

moateae kzasorpăasi.
în Ki

«stap,

n5 »pă

ne

ss, ne

mona

lona

auta noastpr S5ntpe atita
tpimiyt. mrnkape.

saă

Enidop.

Noi aBeam

Kapazăa

ue

ne

5nKi84,

K5 N0i 55=

adsse

ucue

tpeszinuoase;-amspa asi Magsct ae npenapt, tpersndsae npin
fox ui npin ans, Mi “noi nptnzipem Fa totdeasna; sa într,

îpimiseptm ss insile a mEnRa Bă N0i KDABgEp5A dpagoman,
Ea pefsze Kă amvpzusne.
Ilzns a nă se faue toate aueste, mai male fete de sedsini,
din sală peuin, Benipt npintpe koplăpiae noastpe. Întp'sn or
se onpips, se A5apz de mons, Îk5pt 0 X0p5
se întspna în dpeanla mi în stenga, esntsnd 0

Ii Îndensp5 a
apie se .1satân5

ks niste Boui gălspaze, mi de kznd în send svtsnd din naame
mi fazepend întp'sn rin ne asnosisi în pepiae noasipe; imilznd

—
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Yea mai înaatz dintpe
oape am frăepsa opiepizop de kzma.
KG gine tantăa,
nbpea
ui
10p
mixRA0K51
în
exc, sta singăpt
|

fpsmoas în adesrp.
Den donmii Benip» romedienii, mssiganuii
BOpse
|

gipisapt
esepuiyie fise

Dsn's aueasta Beni psndăa Rapazepi.0p apari.
Aueasis
isa ne pai apesti foapte fpumormi.

zikstopii

de

nongei.

h5

komiie,

Aueste
toats

wi

nelpeuepi

osteneaaa

dzinips

noaspz,

nn5

nă nstsprm

dn
dopmi

miezăa
de

msateae

sgomo-

|

Bilezop mi de nexomoditatea ue înuepram.
te axe oameniaop,
Ne nă.napem
dap nă.kapea epa aalfea.
sine;
pese
Ilponzăa
mi nentpă
Kkaii0p
mezeze
ss opt, and, în 40k de nepne,
Msagime de insente înks ne
astepnst, nisinăa demeptea0p.
40p.
mMănuRDl&piAe
Ră
sănbpaă

|

Asia na datr înrisepem oxii; dap ne destentaprm penede,
ipoziui de o mape aapms. Xagiii at fost dat sani ea s% fie
sigspi ne ae desnpe teaxapi. Aksma razgvpii Di vueidii Bedsiniop Boip» st dopedeask n» auci sani epat eine dani;
soips noate sr mai ia mi aayii. În peuinztatea optspi.rop se
amezapz, înko de să seapa, pedsini apmani, acind ronsignv S%3

n5 as ne niui sn om din &vastopi se se denzplezs
zeue nami de «a nopispi, a se ns-i ataue izaxapii.

mvkap

auesti Bedaini naekaă, desnspuiui, wi se întspnaă toni înAkoptspi, Stpigend ui desuwptsnd nămucae.
npezn'e vip
isnuă weiuii. aop dag a.apma i ipimiteaă ne ai sedsini Fa sr
Tot

tpanteze kă inemisii omăni ue Beneaă s5 ne desnoae,
saă st se palz ns ci, dak nă BOp BOi sb tpanteze. Dap ine-

komăni, K5 minte oameni, aă ales totdasna nauea mi
miuii
„
aă benit „a noplăpide noastpe ka ss ne anepe, Aveste mipetenii minăps toat» noantea ui sc penelapr riap în dsuepea Aa
Îllipetenia ns este 0 nponpietate a uipiaizauiei; este
lopdan.

nponpie tală.op fiinueaop Biegsitoape, opi kape ap fi feasa a0p,
mi a tstgop nonoapeop; opi tape ap îi stapea 40p de _uipiaizagie. Dap se ata mai axes în natspa fiinge.10p ucaop siase

—

aa ape
este

ea gine 01
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nătepci ue ae ainseste.

Rs Eul

mai sar,

sn om

ns aizt este siuii sp aiepge sa mipetenie, sak
sa 8% se ancpe Konipa vezi mai tape, sa5 na sz ataue ex însami.
ileea ue este nentps indiside, noate, în anest uaz,
ss se anuiue
mi Ja nonoape.
Bedsinii se af în aueasis
ralegopie în ape sn nouop us
noate Bicuăi, îspr ss adepge aa mipelenie,
Dinizia, nestiinpa
desnpe nstepea a0p, desnotismăa ue-i goneste din
souietate,

ipessinueae iensipei, ing adss ua slape de sazbinsne.
ape

ap

fi kaszore

sabsigănei

nonop nain de wipelenie.

109,

esto

neisasdsit

Dap opi

KT

sînt

ăn

Msi snpiitopi mapi, întpe aanii Volney, s'a; anpins
de mipape nentps rapantepăa aop onest! Ea nsne înainte
datineae
„0p; întpe aiteac maate ayeasta; nv danr odaiz
menznar din

masa ia, anoi le anzpt E8 singeae tsă, mi «nd

Ba sz-yi fa-

55 ptă, le nesteste, ne Boind s% ia din masa îa.
Ksm noale
Sb aiss kapantep fpsmos, sn NOnOp în axzpăimeapt
n3 noni
mepge, îspr sv fii desnsiat, ppizt saă suis, dans
te anepi?
Bedsinii sint apasi măSă4mani; AORăest demepteae
ape se

intind de aa gspmsăpiae Maposazi nsns aa xotaps
ae Ilepsiei.
Sent desnvpuii în Ssemingii, k& meigii 10p. /limsa 10p
este uea
apart. De penigie nă îngpixese mat; Maxomet îi nsmea
peBei, nentps azeasis kaszo.
|
Ns 25 ase, niui norăpi xotspile, dap aacg toidasna
izpîms-

pile souine să spe ăn pis, snde afav ans mi epsspi
nentpă
site; ipsa în toate nvpuiae dens ci xoptăpiae ni piteze
ape

îi xpsnesi

Sienkapea

ns

„anteae a0p.

10p este

Ne 13Kpb

foaple simnaz.

85 wiganii nomazi din npinuinate.
magpi.

Besmzntsa 10p

este o manta

nsmentăa

Seamzns

Ei sznt

nigi

odatz.

în msate

Z0n5pi

negpiuomi aa fas,

dăngh

de ant

sas

aatr

ne

en.

malepie, u5 sn sanămon ne san, neste Rape se deagr ră
0
fanie.
Aueasts manta se niams Bapanan; uci mai acsui noapty
ne să. mania nsmams.
Vomeie a0p as sute 0 n'smiuud gpoasz
de

ntnzt

a.sastpz

mi.0

mapams,

iapbui

de

munz»,

—
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Adesea opi se prseoesn întpe danii.
lzt desnpe stapea op
în npiBinga tăpui.rop, s»nt toldasna in peBoals.
Vei din fsnda demeptenop sent kă tolăa neatvpnaui.
|
Avesli stprnenoni ai Beki40p nalpiapri, don» D.. Gisre, ap fi
mai onesti de uzi stpresnii 10p.
Auest aztop de ăn esemnaă
ui zive &> &uăt din uicisii pedsinizop, npiimind de. aa nawma

Egintsasi o ear mape mi nostsa de gsBepnatop de nposiniie,
n5 ala nivi u fals de sedsin tape s5 npiimeasez s-a ia de
ăpeat.
Ascste simlimente nă se nolpisese kă datincae fete.op
sape
ae am
Bvzăt
npelătindeni întinzend inna aa rvastopi
su ia miza ue o uepă ks nepsminape.
foi avest astop mai ziue desnpe ei: „Demneiae mrpitate noapt> ăn fea de umane mai năgin gpauioass de nzt a Vesaxe-

20p din Bgial.

Deteae a0p, în genepe snt goane: ee

nă at

nivi o gpixs de noafspa 10p; mpăa 0p este îmnaetit,
stpins
mi ăi £8 gposime. . . Krnd sn sedsin Ba ss se însoape, lpimite o kzmias aa nbpinuii fetei; dar dapsa este npiimit, na-

nblt Boea s popreasr» 5 fata, sape, în aueast înlsanipe,
saă npimoeste sas pofsze nponozigiea, Hod pesnanss este faBOpar)3, se Xoizpaste. zioa nsngei.
Mipii, mente ziac nă se szd;în -a onta,. se -adsnz în xasa nzpinmizop fetei.
Atanui se
taie uztesa oi mi adsnapea se desmiapds, zitzidase -aepgznd
EBIviAie; a dot zi mipii se ameaz» întp'sn opt, Ezniiza das
indintea
Am

hsngci, sc: faue nponpielatea

mipcsci.
. .&

nstea ziue o m5Anime aale „5păpi

teui; dap! fiind

vititopi, pom
Xasan,

sv ueae

mai

măale

ns not

desnpe

auvsti seasa-

ss intepeseze

md

ne

sfspui snzind O istopie ve n€ zise nâpazâ4 nosipă

Ile send aszipbi alaps o mape Japim'5, Xasan înip în kop154

nostpă

ss” ini ia nistou.rene mi

—

Te apniezi de tac?

—

N,

Abng

posnănse

ea; dap

sasia

ue

În întpesaprm
pine

este na

Om. ; kă sedzinii se înt&mnrs

ae

densscse

aiui.

noi.
apma s» fie to!deasna

măate.

Sint

gwavesilopi

—
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imi te infpănis. . în asfeu de întrmnaape,
te. . aosităpine îi da;
—

Bopsene snt

deiap-

dpentate.*

Este adesspai, în întpesz

snăi

din

sonii

mei,

uz

auesti

sejsaliai desnoaie ne kvastopi?
—

Se întemnat

aste odalz.

pie; dap sent togi taaxapi
singăp

de

Aiyi ns sent tasxapi

întzmnanpe.

De

te

de mese-

Bop

gssi

sat în nsmrp

mik mi ne apmaţ,

uei din ti sedaiui

te desspans;

de te ei anspa,

te pat; de Bei

întpani,

fonspi, te suidă.
viap mie sna

Bopsind

Sznt nui Ba

ani

de end

mi s'a

page

ue-i
us

întbinnzat

B6n7...

asfea,

Xasan

îmi

ămnas uisBăkăa; meză

wi

înuenă

astea:

„Sent doisnpezeue ani de rrnd peni în lepăsaaim
mape

din
ăkpăpiae
zi next
ăn om ue

0 doamnn

peapa păsaskz. Ageastr doanins, dănz ue Brză toale
din opani, Boi ss Baze monastipiae din afaps.
Întp'o
a monsstipea s-tăasi Sana ks dos
femei ae ci ulii
0 miepcea.
Datina este uznd sn rzastop de piscpina

gpeueasaz, fave aucasis nvamtopie, ss snăe rzasgvpizop de aa
natpiapxie uapi grsssa kai mi îi dat n pedsin supe gapdr. Isp
KDIDtOD5A

niztteste o ssms
de gani,
dete de slipe uvasgrpiaop, ui tpimise

Avdeasie doamnz ns
s5 weapr sn om de aa

Hama. Iama ms îpimist ne mine,

Iliexs dap 15 dos femei, sn om wii us mine.
inaintea

tătsaop.

Dap

asia ne &pkapsm

E$ mepgeam

ne sn mănte,

uri urese

oameni askănuli dsns niste =tsnyi, întinseps nămaui.e stpignds=
ne sv stem.

Tot dW'odalv,

întspnendse

Ksipz

mine:

„iap

is

aas giaspii mi făgi, Kvui afea te Bom zuide!*
Mai întziă îi pegaiă ks sine s% ne Aase s% ipeaem înainte;
nă fs ks nălingv. TposeiS sasia; dap nalpă adgii, ve ns se aprlasepr îns, ms anskapt, ne aa snate, îmi asapt apmeae mi

mb Aegapo sipus mi ms Jtsapr s5 zat ne nmnt.
Doi RO=
nii ue Benea dens rai, npenăm mi mepesa, afazndsse mai în
pm'b, 0 Aăasepr aa f&o% în anoi. Dedainii deteps ne femei
os

dăns

kai, anoi e

însilapr

se se descpaue

wi

s%

e

dea

—

pb
a0p
5
ne,

snaimz

se

ameţile,

mi

nspiaă neste kwmzui,

de opi ue gesminte

desepskaps

de

ipemspand

Eae

„op sesminteae.
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iKT Gedsiuii se BOp insawsmi ne alta; dap aseaua svmeu
Ilstegi
.
îi peni; ei depăp» sr se desspaue fiap de emenni
psmiBb înkinsii i» mai întziă nă se s5năseps, pinste de
RY
A5ap3
46
bl
cae
dănz
dap Bedsinii ae triap pmmile

O dam mape, i5n'5p5, Fape 15 5me1ase
ee ate Besminte.
akăma, OA
noateîn piama ci, de st ne koBoape skămne, eal5-0
eze na%nizoap
ks
i10p;
tPAXAp
om Se DBSRESE, În MIRAOEBA

Dap ue
mende «baksnd ne netpiae apzstoape wi xoamopoase!
ă sv» se Baepa$ auege nekazspi me APng% păminea ue simpgen
bai ui
z» goane săs oxii atvtop oameni ? Bedzinii îns qăapb
5gipr.
mb des4eAtsnui „e sipigaiă în qimsa gpeueaskr Sb pie ST
axstop. Dap
ge, nDui nămai ama âui fi nstat sr ae fi de uega
nuteaă

desaege,

sr mb

cae

Îvp

ape se afaă? tpessipt îns a ms des.ega.
met înneaiis ne Sha, 55 Bp554 nea doa, ii ună
_lsasi

femeie

Sasa.

— Alul

neve!

aat%

ns se npiimesk

Egsmensii

în ăntpă.

ossi

minte svasgvpesti nentps Hote lpeze, 40
ne intăpnaprm

4a

tanoanee

Dsne

aa lepăsazim însopini

de zeve

în

is tapasăaăzăa
minteanăa ne a

nstsprm,

K5m

aiui mepsepbi,

de

lap

a

în slapca

55 Se pămineze,

monaslipea
monsslipei

tpimise Însm Bes-

ipei

mrgapi

sedsini apmagi

mi
ue

ipbiaă din nvnea mon'sstipei. *
ne Bopri Xasan

Asfea

[le aa 3 oape dan
maexape uwipe lopdan.
Aueasts

sasea.
femei,

de

nonii

mize, ne 405,
stopue anpinse
aamii: femeiae
aa$ ne nzmiae;
te ne nazrste

apmie
din

mai

mi emi

apmat.

miză. nonuei kapaana se npenapb de
Bedzinii mi nagazepii tepui desrisepr
de

nexepini,

toale

nagii1e,

KOmnssT
ne

kai,

de
ne

oameni,

de

ne

Et-

asini,

se Sica st âX5ng5 Ie mepgrtopii înainte ră
în msns, “Toţi se îndesaă, se aoreaă snii de
mi nonii pinat de npin komspie în ape se afkai nekezaă; azinii p»snndeaă npin niste pinespexinop ne dedate E5 meaodioaseae 140p RON-

— 110 —
depte.

Apazii, Boind s nse opdine
npin psiidepi, îoneas mai
mape” 4apmă mi întSpkDispa.
Ayeasts kapâBant tomuăsz
de o
mie de Kzamtopi, nămbpa înkz
o mie de Oameni, gapdieni,
întipielopi de Rai, uri O nBepe
de sneză.zatopi de lot fezza
“e
5pma tă mbpfspi naunina nois
tpr apmie,
Boziud aueast îă.Igime, mai
de toale AMBE.Ie, pui peaigiia
e

mepesnd

zip

aonsa sude Isăs ai npiimit sole
zsa, iusa

faa pesneni mi da rapasanei sn Kapâ
ntep nosia ui imaiestos.
D:p aest simiimeni se Stingea în
dats Ye ananisa vineBa nalz
pa avestei napaBanc; tspii, apari
;, sedsinii, mepgeat aa lopd
an
nenips 5n intepes matepias, nent
ps o sms de Bani;
KbA5gtpii s%
îmo.ineask o ditopie RSMIDp
at5 ks Bani de 55tp7 tvavtopi
; o
mape napt
e din isaztopi, ka si Ipeats
npin toate fopmazituniae ini
ve Bop

nc5? Auezopa
xagis;

Căponeii,

ss.

noapte

de săpiozilate;

titaă uea

bemsnea

dopit

o mikş

de dinmii,

napte

de

de

oa-

Noi

a-

meni kape api5e aveasir,
naae, îmninmi de 5n sitn
liment peai-.
. Kzt de autuns ui adeB
spatr este Bopăa Skpintsp
ei ue

gios.

ziue „Magi remani, n5uini ae!

Do aa lepixon aa pia opdanzasi spui

giănseptm

ak040 K5 z5mina

Ziazei, dar

(pci

Cape.

WICSE, sțanii ve fokspzm,

din Bojiijia BpaBnA0R Ea ȘI ne asig
spsm, Inai înainte de nosiuia
inemiuiaop romsni.
Bedepea auestsi piă wape nimina de pap,
alapr de săsenipele pedigioase ue ne avstpeazs, “Ispgime
a lopdansasi este de
aa 60 nn

aa 70 nivoapo;

12

niuoane

de adnuime.

Seamwuz

măat Fă pîsa DrmsoBiga nn ue ns agis
nge aa mannspi; dap
esie mai peuede. Ana asi este tspe
spe.
Maspize ssnl Kone-

pite de szauii mi aagi apsopi StAB
atoui.
le, este mai nepde de Est uca aut
lepim

Jonăa ue ex stponesas erei.

Espeii în nsmea$ lapden; apazii Ea-I
Mapid.

ve din tpei pîspi: din Xasseni

sape

lopdanza se fa-

ese din msntese

Gosea-Ea+

Uleir; din Dan ue ese desnpe Xasseni,
anpoane de Te-Ea-Kadxi;
din baneas (Ilancas) ue sine de

nestept de

zngr

aa

Est

Baneas, senea Yezapea

mi

sape

Vinini.

ese

Ayeste

dinp'o

tpei

,
2

—
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înapesnenilsse, fan Topdausa.

Ea nspo mai

întzit

în

aatăa nămit Ea-Xsaei (Sawmokonites), anoi ese din auest aa wi
adeapgr ne Bvize Gaqianeei. pei oape mi gismstate de aa avest „ak, sade în aut as ue se lim
masa Tisepiadei, ne
Jimsa eBpee: lam Kinepet,
lopdanzi ese înns din auest aa,
fsge ne Banea Gopsas , uii a2 O distan» de 25 oape se apănur ui
nepe kă tolsu în mapea Moapt».
|
KapaBana noastpr se onpi ne masza lopdanzasi, întp'on son
snde se ziue, +» Isss ap fi fost sotezat de loan.
Îndal ue

agisnseps

ue man, măanimea

psnve în ant;

aci mai măayi

neaepinii0p gpeui poi
din ei epat

ostenigi,

s7 se

a-

assdani,

dap

aueasta nă îi onpi de a se snada îndats ue agi snsepv.
ie kape se uăfsnda de ipei opi în ans; 0 adoa nepsoanv
Băca $t-a moaie,

Bopangik
na

fie ape

om

s&ngipe, fsests în adus

Its aueastz
îns

ABeaă

uman

apea$

55 kombwi

ipesse

Kmi,

ss se

mi femee

nenlps

de toate

împ»

usmowmi,

săngipi, asteae

a>mamr

de

sx»adapea în lopdan.

îngpoane

emei

o

lpe-

aa

noapte.

B”psteae

mi

desnietite,

în aa», npinipe oameni, wi îmi esnsncat

asfea

&nii

aJsegesc,

se apănnaă

ROPNSA

„10p

ua

Bedepea

apatiaop săpizptopi.
Ap fi npezst
uinega az pede o
skvidziope a nimfezop din miloaogie.
Atta nsmai n nene

mai ingate din aveste nimfe împinsni sep
kâma.
n npeoi gpeu întpase în an
no 0 tapte.

wi se

iiposal,

spiniseps
mi axoao

i
uitea-

Bai ue ziue în ilinepapsa ssă szntăa Antoniu, „Banea lopăan5A5i epa „0asitr de sexastpi. În ana asi lsai mi Asgssi, maaă-.:
pize mspei Moaple, în Boginviate ns gspa opdansasi, se nonepeaă

de

aeupomi.

Dsnz

ve

stag

toatz

scapa se inziaă în ană aaksasi Asfaatit,
ne uei ape

Boia

c4...

Segop

epa

zioa

wi
înxs

KăARami

ne

Dsmnezeă
nisoape.

monastipi de oameni mi mese de femei, se afaaă npin

ma,

Bindesa
.

lente

Beuinz-

tate. O psue de semn, înfiniz în ana Iopdansasi, însemna
a0K54 snde Mzntsitopăa npiimise sotezăa.
În agisnsa Enifaniei,
în tot ans, Beneaă aigi maagime de npeslini, uea ue sepsa,

—
întpa în piă, îa Bine kăBoula,

npea ks mape sgomoi;
linii din Anesandpia,
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mi îndalz

Beneaă

aa aucasir

Baasam mi aale apomate, ne ape
dan.
Din aueasiz ans siponeaă

szabtopie ne mape.

piza

lopdansazi

se

sndese prmzneaă ne inimtate.
sozemnitale,

o-

Ypes-

ună Base tis

se &mnaaea tă ans din
ropreiire aa fie kape

Kpestinii nrposeaă

lopdansa,

dăns

lopnos

ue

se

măiaă în ana sbnt5. . Dsa5 wepemonis, &ndeae lopdansasi înueneaă jap st k5pe na mai înainte eipz mapea Moapls.“
Aueste snt srpise de o mie dos sute de ani.
Dsuepea „a
lopdan este dap o pekie dalinr,
Msagimea k5 ape Benisem aiui, epa s% se înloapiz îndalz
Ja koptăpize de aa lepixon, snde epaă si mai doapms vu noante.
Gpevii n issesr sr baz mapea Moapls.
Noi „rsapsin
aivi ne topi auci savadztopi mi uspueseprm ksipz aansa Asfaalit, _&n ein de pedsini, ne dete, nentpă 50 aei de nepsoans,
5n KABa4ep s% ne însomease ne naze.
5
sn singsp pedsin,

esti toideasna sigsp da ns fi atarat de sedsini, Ei desnoae adesea ne auei npaztopi ue nă se însogesk de 5năa din ci, aul
aueia dopedesk

nr ns a; nastii dpentsa

pize a0p.

Dsnr o o0apv mi gismstate,

ae aakăaui,
Dpanuezi.

snde întpanipbm

Auest

aax saă mape

0 mape

de korviopie

ne afăaptm

romuanie

este îuis întpe

de

doi msnpi.

aege de a5ng wii uatps nsmai de aat.

în

A0k5-

ne maspiEngaezi
Este

mi

de 20

Dane lalenesse (a. 14-

8-3.) ue asest son snde astezi este aaa, alt dal»
nămils Sidim,
Aiui se alaaă o meanime de nsnspi

epa Obae
de asfaat.

Se ziue no aucasiv mape se

rape

fopmr

din

atastpofa

apse

ueivpiae Sodoma, Gomopa, Adana, imi Sesoina.
Mai înainte de
aueasiz ratastpofs, auesle uetzigi -epaă găsepnate de naips domni
rapi se afaaă ss5 sszepanitatea asi Kedopaaomep, pepe aa Eaamâizi saă an
Sszianii.
Ns se siie sigsp opiginea avueaop

monoape.

Vei natps domni se pesesaaps

Kedopaaomep.

Asesta mepse

înaintea op

na datz. înnotpiBa asi
Rs oaste, îi sziă

saca Sidimăasi, anoi se întspns K5 o măauime de

pori mi

în

a*

—
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Băwii azate de aa enimiui, Auest pege A55 alsnui pos ne lot,
nenotsa asi Aspaxam.
ABpaxam, aszind, nackt K5 posii zi,
în nolpiBa ai Kedopaaomep; în agisnse; în sis wi îi 435 loale upezise ui ne vei ue. aqest pege fsasse posi. lot dap 40
sea în aueste aonspi, îns de rond se deosesise de Aspaxam,
În sisaie se ziue ns Dmnezeă

pe s% neapzz auese ue!zui.

snasese

azi

Aspaxam pg

Abpaxam

K% a-

ne lexosa sv kps-

me ne oksitopi, sneprnd ks vei pri se Bop epta ne Ang uei
sâni; dap fiind K5 dpengi n epaă, apdepea Sodomei ri uea0p
aate uelvui, îs xoispitz.
Doi Beslitopi uepesti se dex aa So-

doma ss skane ne Aot mi faminia sa. Jlol îi npiimi în ass;
dap aoesitopii uetzpei oxoaip» nasa asi JI0t mi uepsps s5 Ac
dea

ne auci

oasneui,

Beslitopii

uepesti snssepz

asi Jlot

ueea

ue epa ss se înlzmn4e mi îi zisepr s5 cass îndats din uetate.
Jot mi famiaia asi, ipezsps n este o mistifirapie mi n5 B0ip» ss-i askăite; pestitopii îns iaă ne Jlot mi famiaia sa, npin
sia, ini îi densn afap» din uetate, npintp'o ustepe npeste natsp5.
Atsnui o naoae de fox mi de nzuioass rade mi apde

ueizyize.
Demeia 8i lot, se sitz snpe uetate; dap fsse srim=
utb îndatt întp'o sivnrz de sape,
Victor Hugo sn noet fpanuez aă romnss 0 fpsmoass noem'
asănpa avestui szget,
Avest aan esle nsnosst în pisaie ss nme
de mapea de
sape;

mapea

Opientaaz.

Gpeuii mi

Pomanii

o nămeaă

ans

Asfaatit, din xazza msanimei de asfaal ue se afas ne ma.ipine
mspei. Aparii îi nămesk Baxpet-/lst (mapea asi „l0t). Nsmeae de mapea Moapiz îi este daţ de Eăses mi de S-ts leponim;
auest din &pmz, în omentapiie Asi, asănpa azi Ezekiea, ziue
r> se iam» asfea, fiind ks ns se afaz nimina Bit în ana ei.

În aderzp, nimika ipitop n se af în mapea aueasta. Eatz
kăm se esnpims Volney,
„Nă se pede niui sepdeays ne mazspie ei, niui neste în
anb; dap n5 este adepzpat K5 aepsa ss fie atst de înzeninat
aiui, înot nasepine s% ns noals ssspa ne d'assnpa anei, Îsp5

—
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Sb. 40 ÎanD pză . . . kasza jiasei pegelane.i0p uri animazeop,
este sspryimea
arpv a anci ue aiui este mai tape de usi în
ante mpi; nim'ntăa din Beuinziate, uatmrdit tă aueasiz s1-

pbuime, nă npodăue naante; aepăa riap ape se înkapit de stpbuime, npin eanopagica mvpei, mi ape. npiimeste în aBăpii năuioasei mi ai sitamyasi, ns npieste pegetauiei.i“
Se ziue 5 oamenii not 8% nazteask5 în mapea aueasta,

fz-

p5 s% înoale, din kasza gpestsyei anei.
Iosif: sspie
nasian dute opdin sr apsnue în aueasiv mape oameni

n BesE5 m5=

nize wi nisioapeae

Noi

aegate mi

nasti:

ne fama

anei.

ne

skradapm aiui; ana este gpoasr, te faue ss nastesti mai mat
9 Et ana uedopaate mpi; înst n5 atzta npeuzi srpiă snii
oistopi.
Emind din anv, cpam toni asi ne fapt mi ne nrp
de feaspiteae asrpăpi
Don o .esnepienyr
uci. năne în ant din
Koibgimea de aur
«mai Jesne ide. npezzt

ue se afas în ana aueslei mvpi.
îvastp, nesti din aale mzpi, 'mop îndals
avest Aax..
ue kspz din lopdan în anest aur, este
rs se -eganoţicazr, de nui Kb Se Slpenoa-

D5

npin Bpe o Romăniranie asasnsd n aule mpi.
Bedcpea aueslop onspi, ueae mai ipiste ue not s7 fie, este
alvta de înnosopstoape; natapa aiui se nape alia de degpa-

datv, înxvt, pi se mape ut distpsgepea genepars a ămei a5
înuenst aiui! Săfaetsa svavtopăasi se desnoae de tinepeue, de
noezic,

de

iaszii

mi,

întp'sn

minăt

Sintiment î mai usne în mimeape;

însvipîneste.

On

singsp

aneaa aa distpăgepei mi aa

mopuei!.

Ns denapte de: maazpize
getatea

“Masada

ue

se

feus

auestef
Beslile

mrpi a lpesăil
în

limnii

A5i

s Îi

fost

Tilă,

apin

Dent a5*pea lepsnăplapea capeinop înxongispaui de Pomani,
Eueazep
sadimăasi -de -Tilă,. Daasiă Siasa înkonxspb' Masada.

ue xomsnda

gapnizoana eBpee, pszond ks n

este

mixA0K,Sb

se anepe tă Săkues, dap ne Boind riiui s5 se îutine E5 psmihe,
45» 0 xotspipe tepisiat no kape 0 Q5sips de snt lOgi s04danii din uetate. Espeii, dăns ue înspsgimapr femeie ui RO-

—
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iii a0p, Fiap nă manie a0p îi Buisepr.
sopyi zeue oameni ue epaă indatopai s1
anoi ci înssm Ss se ăuigv non aa uca
RA Sb n Kazb nimeni Kk5 Biant în mzniae
pomanii, întpînd în uetate, se mipap5 de

ak010.

Atănui emipv do

femei

[le ăpms ipasept aa
zuios ne ueiaani, mi
din spm5
înire cei,
pomanizop.
Adoazi
tzuepea ue domnea

mi uinui nonii

ue

SK »nasepr

astănzindsse npin anedsue.
Eae Snăsep3 pomaniaop
tvinnaate,
Aa Bedepea Kadaspeaop, soadanii Pomani,
„Japime.
Ă

ueae însspsap5

De aa mapea Moapts ne întăpnaprm aa lepixon
pin 10xăpi
„H»sinoase mi ne ămyate. Astzzi în Ila.cst
ina nă se pede o na-

Je 55ns, niuj mosese. [5 toate auestea epa
sn limn asnd se
afaă ui ne aiui dpsmspi ssne. Sss egpei cpaă
mese mapi dpa-

mspi:
natpă miesaă din lepăsauim; ăn. Supe
n. e. mepgea
în flepea, tpersnd npin manteae masain
i10p, demeplăa
Iepixoa mi lopdans; aatza se dsuea snpe
Simen mi Samapia în
Gani.cea; a. tpeiea mepgea supe est
aa lafa mi aa mape;
aă nalpăaea
se dauea aa Xespon de snde înainta
uzn aa
gonfsa Enanitiu; aatsa Înk5, mepgea
de na Apa aa Damasr mi

aută tpeuea ne 45ug5a gtpmaasi mbpei.
Iosif ziue uz Saaomon opdinr s7 se naBezr as nealps neagpr
saă de asaat,

Woscatac ue mepgeaă
maă Mesia.

Jla lepixon
NOpnim

epa st

kiap noantea,

aa lepasaaim.
-

mai
npin

Aueste

tpeuem o noanle,
demepie,

nsipz

dpimspi

Noi
sonisa

se ne-

Boiam s%
Saga;

dap

Ebivăzii nosipi se onăseps, zirrnd ns
este mape ncpinoa deSnpe tbuxapi. Asfea pemasepsm noanlea aiui,
mi adoazi NOp=

nipm

nă

topi nexepinii supe Icpssaairm.

RAPTEA

VII.

Ne pnlspnapam pn lepssasim.
Srszapea niuioapeaop
nosloaiaop. hoi.— Ssm65la. Ismina santa aa mopmânisa

aA5i

Isss.
VWeeaue 05z5păm mu Gisepiha.
De snoe eine sapbstoapea nasteasi.
: diieasă ui nsnea azimă.
Monsstipea s-asi
Saca.
Tepnsa, Gi6niotika, mszesa, mopmanisa
s-asi Saca;
neslepa sontsasi Saca.
Delaezxemsa saă eitneemsa.
Plonasti-

„pea gpeuiaop.
Bisepika; nesiepa snde s'a noskst Isss. Ilestepa snde s'a pngponal honiii suiui 0e Ipod.
unsa sange
pngepii se apstaps năstopizop. -Aohsa snde se dete de stipe
mqiuei Domnsasi să ea mpsnisaui sanaeue mi Egint.
Pezepsopiine asi Sanomon.
Dsuepea aa XeGpon.
Mopmanisa Asi
Adpazam.

Meprspi

ue a

10

oape

întpapem

în

lepasaaim.

Mzanime

de aăme ne asteala, Ka Aa etape, s5 ne Bazs pesenind.
În
uetale epa o mape mimsâpe, zi de ivpg. Sipadeaze uelzuei ne
se ntpspr mai nekspate de ast tot deasna. Se pede rr de o
mie de ani lepssazimsa us aă A5ai niui 0 Srimeape în ucea ue
se atinge de &pwmenia fbi10p.
Kui ne aa 900 ani dznz Isăs
ăn eaisron de aa Gaulles, s-isa Apnsaf,

ziue ks se fsuea, ne tim-=

na Sb$, în uetatea sent5 sn tspg mape, mi măanime
meni Benea atsnui în lepssasim; ro măaleae Ezmiae,

soi, ămneaă
0 naoae

de nekspryenii uetatea asi [sss; îns,

minsnate

Kzdea

pegăaat

mi Ssn5aa Kvie.

povuipe ausasts nioae ns mai kade ui uetatea

ns

de oarai mi

dens

(sp,

Din

neno-—

este

spate.

117

—

Găeepnbmintsa se pede ns asteaniz 0 n4oae na aseea,
kepsue stpadeae.

ka

83

joia este xotspsly ka sz se fakm an sepBiuiă peaigios, ue.
nai Îpsmos

pa.

ue am

npinuin

mo=

Înaintea sisepiuei sentăasi mopmsnt, ne o învagithe

fs-

kăi» din aemne,

Bozăt alui, nvui ape în sine n
se fage snzaapea

Isss: doisnpezeue nsasgrepi
apxiepeă

ne Isss.

Anostoaiop

de

înfspiuraz» ne uei 12 anostoai;

sn

Snvaapea

niuioapezop

se fane în năsaie.

SzmBsts, mepseptm aa sisepirt 53 fim de far aa uepemonia
ye se faye nentpă Benipea fonsasi ssnt ne mopmznisa Asi lsss. În timnii peri aueast» uepemonie se fsuea de natoaiui.
Asiszi aatogizii ns o mai las; nsmai gpeuii uri apmenii sxismatioi o mai

npantiaz.

Oameni mai din toate nspuiae aămei se adsnapr aiui, na 85
dea tpisstăa de pexănostin5 ueazi kape Înssase Ne oameni s5
isseasr»

mi

s%

ssfepe

nentpă fepinipea neamazi omenese,
adinueae rsgelrpi ae asi Isss!
îngeaeg
Ilsyini oameni îns»
mi mai năpini înud szul aueia ue ăpmo Boinmeaop asi! hznd

vinena aă înnainit fopmaaitzpiae imnăse de disuinaina mi pegsmeae sisepiuei, pede nr mi aă îmnainil datopia de Hpeslin, ne
knd

fanteae

ns

secamen»

5

Boinga

ucasi

ue

a5

ns

anatema

ne ueae poze.
isepika epa niinb de ame:

Engaezi, Gepmani, Ppenuezi mi

ante neamspi,

Benisepr

zitatea 40p.

Soadauiii tspui, nostapi

gegeaă

a

ussipapea

isa opientaa, fkăp3

s% fie fas

opdinei.

wi

S5 MăApPmeasE5

Ks toate aueslea,

din pisepitt

sn

E5pio-

ne aa toate emipi.e, npefe

de

apasii

trpg:

de

pi-

Brnzstopii

de noptoraae, de nafeae, mepsete, uipaăaaă ne îngelat npin sisepikr, A55dend mapfa a0p, npin stpie»te ne navesie.
Opi sn-

de apsniai oxii, se gedeaă tspme de femei

apare,

oki ta nisue

ss msnvnue

mosul

de sa4, mezond,

ncae

înpeaite

aa

în pi-

sepiRD; aaleqe adssesepr aiui dsns aa kascae 40p astepnalspi
ui îngeaitspi, wi dopmea$ în sisepirz, astentend înuensisa ue-

—

pemoniei.

Oamenii
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imi femaă

ne iui ue KOA0,

npin

FO.1p5pi.
Do und în «nd Bedepea tslsuop se onpea ne nisle apasi
de pită. opientaa, napii, întprnd us măanimea ne noaplr, €inaă
Ne axa, dăns ue Ipeueaă de dos pei opi pisepira, minînds-se
de

men

invepaă

mi

denumind

sas

stpind

în

sss

ka

na gpiepii mi bbteat- anoi în naarăc;

niste

ispeani.

Ononeaă

sn

Ei

UepR

ve se afza în aesneziae rane.ei gpeuesti wi snde gpeuii de aivi, în nestiinga 0p, zik 63 se afaz uentpsa nemonlsasi. Bop5240 ue suăneaă cpaă auestea: „Nmai penigia gpevizop este a“deBbpats; veo ate sint minuinoase !* Don loate auestea, se
năneaă sv &pie, niemrnd ămina Spnlv.
Asfea de Bopee nă
not sr fanz onoape nişi ueop ue ae ziueaă, niui
uezop ue îi
-DS2$ St zind, HDi nă apeas nigi mapinimia
5nop anligonisti
osii, nisi toaepanga ue iimasa de uipinizagie veje. Ei nzdeaă
în gpema.a
mssăunaniz0p
ue ns săfep» ante peiigii nă ne-

n'ssape.

întpecnd

ne. 53I59%pi

năm as

so se

fans aseminea 5k-

pspi neksbiinuioase, ue sznt 0 ăpms de papsnpie, pesnănsen'
5 este daliuz pene; nb ci fax tot Ra s3.0 Sibprieasts, ulii RS,
kă toate mssăpire zzate, auemli szisateui tolnă se aasm de Ozidoi 40p.
Bizăiă ks osii mei, gapauii ai sisepivei, însptnuin-

ds-i ui Bisndsi

sa st-i dessepe;

dap fipz fonos.

Netoacpanua, fanatismaa &pestini.op aiui este tot atviy de
mape Ra aa măsăamaniop.
En se înlinde ns nsmai asăupa
de..0p ue ns sint kpestini, dap uiap assnpă npestinizop de ant

pi. Massamaniii nzmess ns disapeu ne spestiui giaspi,
ne Hpedinuoni,

«ni;

gpeuii nărăese

te pite „Saizo-fpanri:

nsni de fpanui;

matiui,

RBABQPPIIOp

K'nd

snssei

adins-

me gatomui

ui uci de ausato.liuii, ne gpeui, sxis-

ED da h0i nonops.

înaintol în uiBinizagie; &sui, e hiui nă ăpaste, niul n
ne oameni nentpă ks aă aslape say astape pedigie, ui

seste toldeasna. dens fante.re 40p; Kz opi ue

este

mai,

isseste?
îi npi-

pit wi Aege

este

—
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tonepalz mi ks toni sin! Bvzsui înaintea
asi Dumnezes
meni iap nă Ka ktni, K5A5gvpii nă nsteas
s7 upeazr,

Dap ss ne întspnom

Aa apaii uei fanatiui.

Dsn

ue foksp»

toale aue.re esepuigspi Bapbape, sc nssep
ă asi dale ns
adinssa s» uieme amina, npin spele înfiop
stoape mi

ieve.

Ai fi zis, Bvziîndzi

450: ue 3pad Aa steae.

wi

aszinds=i,

Ki»

snt

aa oa-

lot de
seara-

0 tspm»

de

|

Toate nandeene epaă stinse.
&n mitponoait ue se xiams
sens. Iletps, din raszi no a asst saă
ape înur o monzslipe
în Apasia netpoasv, se înkisese în Hamep
a
adoa a senteasi
Mopusnt..
Ja sua naneaei mopmbniape, ne din
afaps, epaă
înmipani mai măagi npeoui mi diaxon
i.
„Deadals asziprm ssnnd raonoteae în
sisepits.
Niste fa
Repi eripz penede npin fepesteae uancac
i mopmntăasi.. MoaHimea anpinse alănui fpuaiiae din aveast
s aminz.
[leste dov
minăte,
toate
nandeaeae
se anpinsepr.
Noi îns%
cuipzm,
Kb fomăa Asminspiaop ne înera,
Opiginea S5psblopiaop nasteazi bine
de aa eBpei.
"De ste opi Papaon epa mosii de o
pan nos, se înpzălzyia
Uli îă Asa ne ceBpei s NAeye, înainte
de a”i Beni uea din 5pin'b

pant. Moise zise enpeiaop sz fie Hpenapagi
de nuienape. Je
dete opdin sv taie uvte sn mica de fie
ape famiaie, a uatps-

Snpezeuea zi din ana
npimyBepei; dsns- amiazs s» mrnznue
xapnea Îpintz, să une fsp5 aăat ui
epszpi amape.
Espeii
epaă ss far» aucastp gislape noante
a,- ne niuiop, în rostsme
de Hvaztopi
mi ns sastonsa în m3n5; ui tpeszea
ss 5IQT fă
Sînge.se mieas.isi NOpuide
KaSe.0p 10p, ka suigvlopsa ueaop
întzit nwSskăi S3 petsnoasas aseze
eBpeinop mi st lpearb

ne Abngt exe. De aiui auea gsstape mi
“epemonia ue opdinz
de a se pencia în fie ue an; snpe adsue
pe aminte desnpe minăne, npiimips

venea

nsme de [laesau
(naste). Ilasteze aa enpei înaa a 15 zi a asnei asi Aria; ginea
7 zise mi se tep-

„mina: seapa aa 21.— În axsnza sspsstopei
, a 14 zi a asnei,
întpe- neae do sepi,. fie rage famimie tpersi
a sv taie sn miea

—
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saă ăn ied de ăn an mi Î5pz niui o meteaxns;
„sa npeonii,.

se Bvpsa

aa

nisioapeze

intpeg se mbnka în seapa aueia n
amape, mi ns nătea; ss onpeasks:
0 p»m'uiiys nentps a doa zi; ueea
apenka în fox. Dar o famiaie ns

ssngeze ue-aă

autapsasi.

Mieasa

fpint

risne de azimz mi epespi
din auezst» mznrape
niui
ue ns se mnra Seapa, se
epa nsmepoasr mi ns nstea

monta tot, se însopea ună aata. Mieasa se nsmea: mieasa nas=
teaăi, mi lpessea sz ads» aminte în fie ue an pitsa inst de

eBpei în agisnăa emipei 10p din Egini.

Azima

adsuea

aminte

n-iexapea penede, ue n5 epiase st se prdiue na+m'ideana; eppăpie amape epaă simsoasa amspouisnizop posiei din Egint.

Datina unei azime epa opdinat nentpă mente zize ae
sztopei,

ne «end

n

ossndea

ne aseaza sape, în timnsa

nabmwdils kă aasat.
maxot

(Srpovtoape

Hentpă

K5alăA

se nste nzstpa

aăatăa

upin

nastezzi,

ap îi

rase.

sspAegea

mnua!

nzne

De aueea mi nasteae se ziamt Xag-Xade azime.)

năBaik jegea

npesrpiea

n sakpifiuă

fie ue zi din uoue mente zine de srpszloape se
doi tazpi tincpi, &n Bepsoue mape
iviă mi a mentea zi epaă singzpe
de swpreloape; în ueac uinai zise

mai

mape:

în

sarpifira

mi mente miui. . . Yea dinapisite ra zie de penaos ui
de axa miA0, epa eptat s7

1ăpe.
Hasteae epa aseminea uea din
sppE»toapea noasci 0pză4si; Imiîn
săea se se sepeeze npinip'&n pit
întpia a năsteasi, se tpimitea aa
din noa noasz.
%n npeot fpuca

nia întzpitvpei; tot
9-14.—ex. 12-3.)
Din aueste Bedem

itzi enors a peoatei.
Epa
auest îngeaes stpeetoapea tpenaptitszap.
Adoa zi din zioa
temnas 0 prmăpiks de opz
kă aueastr prmăpikt uepemo-

d'odats s5 tsea ăn mie (Msn.

aeBil. 23-

K+

gneae

a5rpăpi

ae am

npiimil tă Stpss-

toapea; îns» uene mai măate s'aă aenvdat.
Isăs îna5 pinea s»peztopize nasteAsi.
A tpeia zi dens nasti, noi nopnipem din lepesanim ga s5
pizitm sisepika sulsasi Sapa, Betaexemsa mi aate a0K5pi.

—

Monastipea

păsadim,
e;

snlăusi

Sapa

î24—

se afuz

[le naae întsaniprm

oameni,

lpei oape

o iasps

femei, fete, nonii, anepgap%

denapte

de

le-

de sedsini n koptspiînaintea

noastpz s» ne

eaps Bakmimă, Apasii ue Beneaă kă noi din lepssaaimn
Ka s3 îngpi-

east» de kai, ae dap nn.
Ei ss ibslpeazv toldcasna de
nzne knd kvavtopesr npin J0K5pi Szasatiue,
ra sn dea pedsi-

ni10p; aueasla îi sans de opi ue maalpatape

din

naplea

op.

Ama dap, sedzinii, ne AbSapb se tpeuem în
naue; dap înneus=
pb, întpe ci, sn pwssoiă nenips îmnspyipea
npsziop azate.

Esle kă nenslinuz ss-ui fas qinena 0 ideie
dpeaniz desnpe

auesi 40K, nins

a n5-a

Bodea

nă orii! monsstipea

este

ziditv

He o koasi» a snei sisnui, neste sn asist în fsndea
EBpăia R5p5 ăn lopent ue

tea,

se giam» Kedpon

mi kape Bapa sean

ks

t0-

|

„ Aiui suntza Saga, fondatopsa
auestei monsslipi, tpsea peipas de oameni. Kzaziopii kapii Biziteoz» aueast
monsslipe,

snt îndatopaui s7 se apate n o Skpisoape
de petomendayie
de ua natpiapxia gpeuinop; frp» aseminea
spisoape, nă se
desid nopuize:
Îndats ue sosesti aidi, noptapsa desaide o
fepeasir de sa tspnăa stă de snde Begeuz»;
se zilz, mi knd

s'aă înupedingal K3 n snt Gedsinii,

KOBOap» &u

nanep

Aegat.

5 0 fsnie a5ngr.
Aiyi se nsne Skpisoapea ve adaue abavtop5.1, apt noptapsa 0 ipage în s5s Eă nanepă
4, anoi se faue ne-

ebzăt.

Demeie

Dănv uzte pa minate de astentape, noapla
de opi ue peaigie

mi

Bpsis

ap fi, ns se

se

desride.

npiimesr

întpa în monzstipe. În anza auesta s'a fest o
esuenyie uenîpă Douesa de Bpasant, ss năssnt Bs benea de
denapte etc,

Întpond
mepseprm

în ăplea monsstipei, ne deteprm ne srzpi
A5ngi mi
k5 sn kzazază, mai întviă întp'o nspte, anoi
întp'o

sas a snei kase zidite
Aiui ssnepiopsa

ne

o

înzapime

Beni sv ne Bazs,

în

Kspuenia

fopm» de tepaus.
domneste

în toa=

te nzpuize monsstipei. Kzasgrpii at sudit ne ivi ne
K040 apsopi poditopi, kapii, de ui tpisti ui degenepayi îngese
aest oape
xăm adinka întpistape a auestop „0Hăpi szabateue mi
stepre,

a

—
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- De âiui nzpueseprm s pizitom - suită să de a mupăntăa.
Mepsepsm mai întzis întp'sn tspnă ue se “afue ne naptea de
lie aa Sn-a0x ne Spraptin
sss a monastipei »ip5 noapte.
ne supi de nealps, înlpapem în lspnă. ue gerit, a1c Kbpăl srbpi

năiped; ne mai aramapam ne :sne 40R5pi, -5pisn-

snt de aemn

este

de

tomnsst

mi

uvte Ba

Maanmâte ie

SRopnii-10p.

ss se pămaz s55 Banii

ameninuaă

Bizniotena

nostpi.

aalint,

KEDILI,: edigii” Bor, gpeie,

mane ui ssasone; npezăm mi kstepa manssipise.
»pui epaă apănale fsp» niui o opdinc.
"

viszioteuei,

întviă” pizitapm sama

naingine0p

n'spssitz mi asa
uzipede,

Mai

msnile.

“dsne, mi 5

"Poate auesle
IN
EBABgBpii Se

aaincpei bisaioleuei este 0 kamep's ghue

Asănpa

gep-

paz wii se însid de ste opi sent ameningani de sedsini.
De aivi sizitaprm opota snde ssnlsu Sasa, d5nb snăsa ii5Ea
a5grpizop, a5 tpsit mai măani ani în souistate nă sn es.
Asivzi, din aueasse af. în naptea desnpe ssd a monastipei.

"

is nesteps, Sa fost giaji nentps no4ugwpi.
Bisepina Tess
sspnalr.

întp'o

de s-ls Saga

pisepiui, ni se apsiz,

pini omenesui,
monvslipine

se Bede

rizie ÎntinekOas%

npintp'o

ink

[ii Înrisz,

fepeast,

Benie

dup
În

intpapea

o nipainide

de

ali razi
senci

IiVri'v =

ue ap fi fost a ae ssusgrpinop ape

a0tseas în

ostamii

asi. kospoc,

anpoane

de lepixon

mi ne xape

pege aa nepmitop, îi mul >pip5, ne knd nenips în Hazestina.
Rva5grpăă ue ne snăse aueasta, “advogs. E măi în Sem apasii mbueaspipe ne RBABgTpil din monsslipea sznisasi Sana, mi
ne apitaps ne sn zidai sesepiuei sn Radp8 desemnat 5 a5ăopi,
ue înfopinra aveasts - suidepe.
bisepina ue se pede asvzi, este mai "n0% wi dpeâsr de. u5Ea ns ape nimica sape s3 atpagv mipapea sipeini10p.
pbnd.

În nsptea monsstipei, a5ngz zisepirr se bede sn „mik monsment de neatps nzipat» snde este mopmsnis.1 s-asi Saga. Aiui,

în ănipă, este zn aatap.
lat» ueia qe k&noasue

?
istopia desnpe

auest

sul,

NS

s se onfende uă SaBa xepeziapx54, Fansa Mesadieniaop,

ipesse

e dele

—

abepea. sa Aa stpaui,
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ka st spmeze. Enange.iiei,

se. fus

ensr,

im foă upozeaini mi (sp apmi ss toni!
“în fox de „Aetopiă, eniskonsa de aa Milisena. Sint Sasa cpa
egămen genepea aa
monsstipiaop din Ilasestina,. Se nvsasse
ne aa 439. de. ani aa

Matanose, sspo den NXotapsa VYuzapici
din Kanadosia,
Întp
întp'o monsslipe unde netpeaă Biaga,
inssnvbzuindso,
Sonlsa
SaBa anspase n zeu Kpedinya -konsinisa
si de aa. Kazuedonia,

S55

domnia ai

Anastase.

Uli

măpi: aa

«Isn9v noasta onuidentaa a pisepiuei,
sape; se. pidits 0

Kast. Ră.- mai “mate

5

Derem.

aa

o

531,

kizii - destinate

natpiapxăa saă băvtopi de distinnuie. . Aiui

|

invagime: oape

domneste

nenipă

o :mape

tăptpenie; o_tepaus..se -intinde de avi. neste
opopii. „Bedepea
este maiestoass. Minte.re,. ape, Ki Sa
desninat, spend uanpimiossisi ups aa Kedponzaz
na.i,se „ase Ss lpear». ancae
=.

Bi)

2

În noasteae avostop stsnui desainite, sn af
o măaţinic de
opote nalzpaze în: sape se zise un auto
dal aonăcaă sixastpi,

Noi Bizitapsm ueie mai. magi gpole.

În uea

mai. de

08,

ue

este in koasta 'stonuci monslipei, întpaprm,
nienvndsne; * Aiui
este. ăn mik issop de ans poue din Fape
BL5pP5I; KBABSTpii ne
snăsepă Kb aiui înkv se fzk5 o minsne;
dap am sitât ue fen de
minsne, ne at -zis ut sa feast.
În sunisa Sana AOR5ESIi Daipszeui de n'vazgrpi,
Noi tperăpu
gimvlate din noante ne tepaus sr pisim în tndăa
aisăasi,
da pazeie asnci, măanime de pzani ue eneat
sp adăne fspsmstspiie mesei tbasgpiop. -Seapa epa fpsmo
asz,
Jlsna ainb -înnola
în passpiae azăpăte a e uepsasi anestop „A0R&p
i;
Wepăi nbpea 4» Boieste sr axsle natspa auests
i ispim fupr

fpsmsseue, npin fpumaseuca azi; Bsptăpide deazspi.op
negpe ui

întpislate na mopminteae, se ronepips de pazea
e auestii steae,
Ha Bbipinese femei ue se înneesk în S55 Kenan
iae de fnopi

ae

pepginizop.

Din

und

în rsnd slpigzlsa dspepos

RA4i.10p Se amesterna uă ginelsi
prispa spe snsi Bedsiu.

snei BWIN,

aa uia-

K5 poknitsa Sa5 Inge

—
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Ssnepiopăa Beni alsnui aa noi mi ne înils ss întpm în kamep, Ezui aepăa de aa mape moapit nstea ss ne dea îpi-

gspi..
Noantea fs tspespats de sgomolza ue fskspr nui ga Bedăini
apmani

în

înipe

ss

Boind

ape,

hape.
Adoa zi, aăbndsne zioa snt
Simt

0 mis

nastipi, wi dend
betaexem.

5isepiis,

mo-

auestii

de aa ssnepiopsa
nentps

întimai-

afuapr

monsstipe,

nopnipim

svipe

ABetaexemsn se afis lpei oape denapte de spnlăa Saba.
aa
siteat
Este
Elpata.
de
mesi săpg aBssese aus das nsme
dos

oape

de sape

de lepăsanim,

se afaz

desavpuit npin

Baaca

Pefaimă.1ăi. Băpgsn este amezat mo învauime mi este estit
ka aor5a &nde Sa nzskst Îsăs; e orsit de apari, uei mai msaui
rpeslini de pităa opientan mi katoik.
S-ts leponim srpie kt uetalea swnir 5ovz5 mai în spms Aa
pedinma Idoaiaop; &5 aiui epa o nzdspe konsarpats asi Lamnss
adinz Adois. Aiui în timnii antiui Same Beni sr aicaor
npintpe fii asi Isaia ne Dazid na ss domneasts neste egpti.
Îndatz ue agănsepbm

se afav sisepixa.
mi atoais.

Bisepira este fuste

zn aok &nde dsn
dpesep»

aiui, Bizilapbm monastipea

De sisepiks snt ainile

îmnzpbteasa

tpadigie, se nzskă Isss,

mai în spm».

Este

pindspi de roaoane mapi.
fpămos este a1 gpeui40p.
doz .skzpi de

de

gpeui.zop snde

monzslipi.e

foapte întins

gpears

Eanena,

ne

Ilpinuinii spestini

o

mi snpixinits ne dor

Ape mai măiţe aatape; dap uea mai
În mixaoxsa sisepiuei mai, se ala

45 ipente fie nape; amendov

sănite,

ne

ape

le

rosopi în nestepea nastepei „si Isăs.. Aucasts gpolv este tsiat în neatps. Mons snde s'a nssat Is5s, se afum sape prszpil; aiui este sn aațap; în :Kos5a A5i se pede

0 mapmăpb a4-

53 OROAil> Fă &n vepi de apgint ră. paze în iopma so&peusi,
Înnpegspsa uepksasi se ueteste: „hic Verginae Maria Jesus Chriștus natus est, adiks „aiui s'a nssist Isss Kpist din fevoapa Mapia. Ala dpeanta pzzspzm, ne nvpele atvpuale aangspi mi K5-

—
mestpene.
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Bile.rep ue s'aă fost afaat aiui ua

nastepea- Domnaasi.

Se mai pede 0x54 snde Mapia se afaa 'kwnd apste
magia0pkoniJ8.1.
Aiui înkz este sn aatap. “Tot în aueast» mape sise-

pind se af o gpots snde, dens tpadizie, se ziue
kr Să. înmopmrntat konii ăuimi din opdinsa „zi Ipod'ue
Boea kă aueasta
s% ăuigs ne Isss; în aatz gpots se apate mopmrnlsa
s-asi leponim wi [lapea mi Ezdokia.
În &pola nasuepei gpeuii, nataai-

vii mi apmenii fak nitspgia snii dens anii; dap ratoaiuii
a înts=
ietatea.
Monsslipea gpeaks aiui este mi mai fpsmoast mi
mai sine

minate de kt auezop aaui; KPI3Q5pii, adih'p. sănepiopsa
mi ik0nomăa;, npintp'o întsmnaape papb, snt oămeni
ns oape Kape
KBNOSuin7,

„la tpei nvtpape de oaps de „a aueasts monzslipe,
se af
o isepikăuz, în nsm'bnt, ziditv sss 0x21 snde
se ziue K% îns
gepii se apslapz mbstopi.iop, Bestinds-ae nastepea.
asi. Mesia,
late ue se ziue npin tpadiuie desnpe aueasta:

„Epeaă niste nvstopi ue tpeueaă
aminte

x

de tspmeae

aop.

nonjiie

Întp'o noante

în imn

0 a3niin

Oki 40p wi ăn îngep ai se apstz zixtnd:“

mi 180%

uepeasrs. îne-

ns

px; temei!

peslea ue pt daă os Ba zmnrea de găkspie tot
nonopoac: țăâptzitopsa a5mci s'a nzsuzi, Isas Kpist, în vetatea
asi Papid.
Mepgeţi mi-a scgi afua întp'o iesaz!“ Atsnui
măAyime deiuau=

tene uepesti se aszipr ar5dind nămeae asi Demnezeă,«
Aueasty pisepiksut este nponpietatea epeuiop, se
afis. întp'o.
gpzdinz de masaini,
Întpe Betaexem mi auest 10, mai Bbzăptm 0
gpotw;
Aiui:
se ziue K5 maia Domnsazi npiimi de slipe ss
ea npănksa mi

s3 nove in Egint.

Ne mai assnd ue faue aa Beiaexem, nop-

niptm ss Bizilsra nisue mapi pezepBopii de ans
ue se ziue us
ap îi feuste din timnsa azi Sazomon: se afaz da 0
0aps mi
ămwlate denapte de Betaexeni, snpe kauea Xesponeazi.

Aueste pezepsopii sent ne o koasts dins, sint
tpei: vea mai
prdikat Bapsb ana în aa doe.iea; auestea-iîn uoa
de aa lpeizea

—
aape

se af

mai os.
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Sint senate

în

sibnui

de

ueatpr;

aă

fopma nwipats; uea în lpiă noate s5 fie de 410 niuoape de:
săngime: uea da doesca de 590; iap uea de aa fpeiaea- 650
de asngime; aryimea istop ipeae noate: se fie de 260 - niuoape.
Auesle: pezepsopii npiimesa ana de aa:0 fntwnv ue
anpoane.
de :uea dintsig, mi ape: se iam» fenltna
Apanii o nămesk: Bias-ea ain. Aa tpei.rea' pezepBopiă

se afa%
sigisalr.
ape dor

seepi de niatpr mapi ue sa& nsstpat. Noi ne :nosopiptm aiui
ne ăna din aueste serpi wi ne apesmeaaptm în &nlpă ne mapginiae

asi, tsiete

în tpolopiă.

Din aa "peiea: pezepaopiă se adauea autt data
„0ap,: aa lepssaziin.

Astvzi

an, ne y5p-

nămai 5545.

Baea snde se afum aueste pezepsopii este întpe doi
uGncpigi n& imapi .Bposoane aace.de neatpz. ' Baaea este
de:-0 an

imnede ue se stpekopt

avesta. se: niam
teasi,

desnpe

d6 aa pezepBopi.

msnui
sdalr

Konpinsăa

Xoptss, -. Noi tpensprm npintpe nielpeaze
lepăsaaim,

anoi kosdpiprm

npin niste

msn-

sipmtopi,

zpmauide 'denapte de niste pedsini apmaui, ue ne zinaă ka ue
niste. «snpioape szasaleve dap de gâpe srenapzm anpoane de pezepBopii, &nde :0 mape râpasânv nonosise.
„Epam îmnspat za lepssanimsasi, am făt
- a5kpăpi

m'pene,

aase, optdini; am fzest pezejopii de ans ra st se sde apBopii aci tinepi. .* Aueste sopce 'dinazitersa krPnteuia0p
mptepisesk ns aueste. 'pezepaopii sent fraste ne limnsa azi
Saaomon wi Beuinvieyize '46p' 6paă înnodosite ns gpodini.
Înnspogiagi de kapasana ape mepgea Kvtps' Xespon, ne Beni ideia sz mepgem aa auea opaur..
[lpomitrnd sn npeu sn
koavăzăasi

Xesponza

kă

rail,

wi

avesta

înBoinds-se, uopnipem

se afav 5 oape denâpte de aa Betaexem.

Noi

îndatr,

îutpa-

p»m 5 seapa; : Este sna din aeae mai Beri uetuyi a de Azi Kanaan,

Se ziue ir se zidi mente: ani înainte de Tanis din Egint (uapi.
nămepi.10p).
Înainte se xema Hipiat Apsa (uctatea Apâa).
datopă. ei fsse 'Apsa- ngpinteac: asi Anarim (lozze ap.

Aiui ag „onsit Aspaxammi at înmopmsntat

Qon14)?

ne femeia azi Sa-
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pa; tot aiui sa înmopmsnlat ca însămi (Msnk.) din Npesnb 5
lia să Isar mi femeia asi Pesera, nperăm ui lukoB ns Jlea.
He timnza asi losif srpiitopă,
se sedeaă înks monămenteae

nalpiapui.0p.

Pegene Xespons.si Xoxam,

ne limnsa asi

Lozse

se zuise de cupei. Votatea se dete atsnui asi Kaazes în nztepea sei fsosdsinni a asi Moise; dap ne &pmv se dete
Jlezi-

gizop din famiaia asi Kexat.

Dacid aă asst

aivi

snasnsa

ssă

niz a n Aga Sionsa.
ldsmeenii o a8ap în steaznipe, dăns
esiăi Basi.onăasi iap mai ne spmz fap» goniyi de Isda Marased.
Dsnv ue se ossns de pomani, se mai 55 de Simon fisa

13i Giopas, n kan ai insăperuiei Epei.10p.
Genepaa5a poman
"epeauis 0 155, dsnă aueasta kă asaat, suise gapnizoana espei10p

ui: apse

uetatea.

În limaă.1

păuiagiaop

Xesponăa

se - kema

sbntăa Aspaxam, - Astszi în Xespon, akoao snde' se ziseks
aă
fost mopnăentsa natpiapmi0p este ziditz o geamie nsmit» Mes-

gedaa Kagia în ongapea'Isi Aspaxam

ne kape

msăsăamanii

nămest An Kai. (amintea 23i Demnezeă).
Ja Xespon
600 rase.
onzitopii mai toni snt mssăamani,

Afapz din mopminteae nalpiapmi.op ue se afis sss

în kape

niui espeii, niui pestinii

ns not s

întpe; se

Xespon mopmwnts.i Isaici (Iese) nvpinteae asi David.

fu

se afis

geamie,
afaz

aa

Tpeksp*m aiui noantea aa sii apaB Bvlpon, om oriest wi foapie osnităasiap.- Dap us nstapsmu dopmi toals uvantea, „din kagza

msaimei

se adanaă

insente.0p sensptoape
us gp5mada

siliui si A5s%m
nibuepi ue ne
Ns se Îskăse
Opauiăa. Den
Bet taexem.

în

wi mai

astepnălsa

azes a skopnii.10p ue

nostpă. . Asfea

fasep'rm

natsa mi s5 pensnybm «5 tolsa aa duauele
dv zesa Mopieă,
înk sine zis, uznd noi N-icrapbm st Bizittm
aueasla înks.egapsm mi nopnipm înanoi Kstp5

KAPTEA

IX.

„Anloapuepea aa pezepeopii.
Mis Jia.
Mopmontsa Paximei.
Apteae fpsmoase aa eepei apxiletispă, SKs4n8p5, mszină,
noezie ui milepalspa.
Saisa Degeaaabisepiha hpsuei.
DesGinapea Gisepiuei gpeue Ge Gisepiua latina. „Antoapvepea 4ă
Iafa.
Koaotopie pn kopabie ka Mis Aia snpe Aaesandpia, veia

ue ni se pntomnaă. ne mape.

“Tpexvnd din noă ne să pezepsopiiae asi Sazomon, ne onpipbm sv ne penazszm este za minăte. 'Tpessinga de a pessfia
sn minst aa 3msp+, în aueste onspi este mai simuitz de ns! foamea mi de kzt setea, Anpoane de pezepsopii este.sn îea de
page me ape aneze fintiiiei o întinepesă, dondsi. epdeaus.
Aivi se ziue rr Sazomon ap fi aBst 0 gptdinz mi sn naaat snde
getpevea zizee de Bapr în mixaoksa ueop mai Îpsmoase femei din wwpise sa.e,
Noi ne odixniprm năyin aa ămpa snop apsopi, ne sn tanet
de nepdeaur wi de -faopi. Bun ant in mi dsaue pzkoapea ui
ptsfvua fpsnwiae noastpe apse de soape mi de nekazapi, ue de
măi ani mîna isipiaop nostpi înuetase de a mai mrngrea,
ne nsmentapie

stpeine.

Epam

ksfsndagi în xonlemnapea

aues-

tii natspi tinepe mi naine de Biauv. Ea ne adxuea aminte de
natpia noastpr atvt de fpsmoass mi îndestsaats de Begetapie!
Daestemam înss fpumssegea mi îndestsxapea ei, sui exe srnt

—
xaăza

npimaps
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a nefepiuipiaop În kape

aă fost.

Gindipine noas-

ipe sc. polzueaă în fe de fea de sizapepii, «end aszipsm deodaiz, în fsndaa svei, o poaue de femeie, esnpimsnd o «sntape
atzi de dăazue mi mesanuoairz, alzt de esnpesiez wi s5ass, în
roi Kpezap5m ru» sdietee feuioapeaop azi Ispaea, Benea se
uonle aiui, desmepdrpine

sienei

uui safepinueae

Ayeast» Boaue epa însopile de sănelsa

nonopeasi

uaagesin.

epeă.

Dap deodatr

kenlerăa se stinge npexsm se slinsese aat> datr kenlspine Bepginixop eBpee,knd mona 10p s8aBb ni deiratr îngeyz ne xapueaze
de asp,alsnui knd sinăpize 10p sengepapr săs sazia Dasizons.Izi.
Mai mape fese înks mipapea noastp KEnd BZ5ptm anpoane

de noi ne fpsmoasa Mis Jia ue o assaszm aa Beipsi!

Ea Be-

pise, nă tatzsră, ka noi sv Bisite pezepaopiize azi Saomon

mi

se onpise. «ste Ba minste în kasa znzi Engaez opiginaa ue A0Kăeste,. pelpas de me, auecasiv Baie ks famiaia sa.
Ea rsnlase mi aksma inkoieka mi se dăuea aa lepăsaaim.
Bedepea noastp» u5szb mape Bărspie alvt misei Aia «ot ui
nspinleasi

svă,-

îndatr

ue

ne

Bbzăpr,

se

onpipr,

mina mi ne sn&sepr kb Beneas de aa Nazapet.
ne Kai ui nopnipwm

kă toyii kvtpe

uetatea

ne

stpnsep?

Ne apsnkapm

sentr,

[le xaaca lepăsasimsazi, anpoane de Betacxem, Bvzăptm monsments. ue se ziue xy ap fi mopmzntsa Paxiaei, souia nalpiapxă.asi. lakop. . Auest monsment este sitsat npinipe mopminte
-măs8.mane.
Konstpănuia a3i este îns nos mi scamrnr sr fie
mai maut o zidipe tăpueasuz. Se nomnsne de sn estisga ui
0 kamep'v înkisr,

în kape se pede ăn mopmbut.

Ks

uestea skpiitopii Bei Bopsesk desnpe anest mopmint
fost ne aiui,
„knd

ms

întspnam

“stă lakoB, nepdsi ne

din Mezonotamia,

Paxisa

zise asi

ue măpi ne

Kanaan . Ile ande întpi in Efpata

nade, în

(Betaexem).

„a

ntsrend ne Beniamin

mopmentr

a

3

ăn monăment

ue due

Belrexem;

neste mopmrnlăa

ei.

În

5

Iosif,

se mai ziye: ks Paxiaa mpi
ne xaea

toate

ap

a-

fi

fpate-

mapa asi
uaplea

mi

se

10

în-

mi kz lakoe îi învaraptea îmn'spaniop,

—
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xan. X din k. ], se ziue înkz:.

de mopinintsa Paxinei, - ne
zi... “„lepemia
S36

out nostpi

Apxitentzpa

A5p5

A

. „Bei gzsi

xotapai

înk: ziue: pinete s'a
mopinentsa

amesizi

Paxiaei.

monăment

doi oameni

„asi Beniamin,

aszit în Pama;

, „e

anpoane

snpe

miazs
mi

iatt

”

ns este

erpee;

aueasta e sn

Sigsp.

Noi Bom da aa nae,- fina K5 este Bopea de apleae aa espei, o penede ideie desnpe fpsmoaseze apte de atsnui.
Dpsmoase.ie apte a espei nă at fost niui odatr în gexime,

în mape înfiopipe, din naza peanigiei a0p: geniza espeă aBea
pent misie ksnostinya . &nsi npealop nenszst, ne ninzit. asfea
espeii nă aneaă anerape a penpodzue
Osiente.10p natăpei Bvzăle mi ninzite.

fopmeae dinafapz ae
„la gpeui fpămoaseae

apie se peditaps „a -atvta nepternie din xasza rpedinuei idoJatpiei; dap în doxaog Kăm mi în aegea asi Moise, este 0Bpils penpodzuepea

asi

Dsmnezeă

tapa singsp» epa mai to. iepat»,
apam»

din temnaza i

sss

sn

rin

Bizisis.

npexăm sedem

Sa.omon;

dap

mi

Sensa-

uei 12 soi de

aueasta, k5

kondigie

Ka S5 nă penpezente niui o. disinitate,
Ilentps apxilestep”, ns epa niui sn stia espair,: Kbui

:
sedem

st

nentpă temn.asa asi Sa.iomon, naiatsa asi Danid, se remapv
toidasna aplisti finiuieni:
-Mazina epa iseils espei40n.-Asfe. Bedem k% înuenslăa aptei
mnzzia.e „a ci, epa întsitop timpăpiaop islopie.
Aueasit apt

se deseout» de npofeni,
mente.0p.

Bedem

ape

în istopia

Dabid npodsueaă assnpa
did, mazia

axănsese

nsmbp de măzikanui,

se însnipaă da ssnetsa
azi Sasa

simuspiop
aa uca

insip-

efeklsa qe eentspize
azi

auestzi îmmbpat.

Ss

mai înaatt nepferyie..

osesii în mai msate sergii,

Da-

n

mape

îp» înssp-

dinaui K& maăzina snt,

Vie kape nop de nzniztopi agea în kan

5n

ape

aua

Biplos

npibate,

npin festine,

dipigsa

muzina

saă

inla-s040.

apea. ueu întuis poa.
de instpsmente, sneac de sînt, ve esistaă mai
esi.isa Dasizonsaui, adiz; Ugas, Xazia, sa fea de

mă.uime

„e

(Menasseach)

În

pi-

Abeaă

m'ainte,

fasep;

—
Xakovepa,

ipămnete
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dpeants;

lilonxap,

iapz

ipmnelz;

dap în-

toapst.
Insipsmente ns noapde aBcaă Kinopsa,ns kape se deosesca Dazid. Iosif ziue ky apea zeue roapde ne ape '4€ atingea rs naettpăm-ăa wi Fiap 5 mona.
NeBea-5a mc ape gpeuii nsmeaă vâfla, epa ks zeue uoapde (dens nsaami).
Instpămente de Ilepussie aseaă î.i$ Tof ne nape apasii nsmesk
Dot mi Snanioaii Adsfa, sn fe de tamespins; 2-e VWe.ueaim

saă Mesia-taim ue însemna
aneim; â-ae IMlaxismim.

aimpazeac ueiop peki; 3-ae

Mena-

„litepatapa espairz S'aă mopoinit ua istopia napiona4r, Aa
segi.e wi noeziinc didantiue mi penigioase nperăm ui aa diskăpse.le npofeni.z0p espei. Kvpyine istopiue ue aă nstot ipeue
nn» a noi npin pgia Seko.1i.10p sint, afaps din Ilentatese,
ubpuite ăi lozse, ase Xderbtopiiop, axe azi Samăea mi aie

Pegiaop. .
Kopyiae

i
azi lozse scamrne

kă

llentatesaza

snipilsa peiigios nape npedomneste în exe.

npin

sliaăa

Krpuize

sdeks-

topiaop, srpise să uci întzis pegi, se xomnsn de do
sna desnpe tpadimia assnpa xădenztopinop asi Ispaea,

desnpe

nepbndăiexee - în nape Kwzăp5 ebpeii s55

mi

spui,
uciaatb

peuzBJikz,

Ueae dos krpui ae azi Same. mi ae peginop, ape în B54gats mi în Bepsia gpeaxz se nămesk BAe, mi nâlpă: KBpyj axe
peginop, tpateazz desnpe Istopia nonopuisi eBpeă, de aa niastepea uzi Same zis aa esia5ă pasi.onsasi,
“lloezia cspaitt - este de dor
fespi,
didantire
mi aipinr,
npekăm fsse mi noezia apasziiop.
Iloezia espainv epa ne des-

nbpyit de măsisz, Vene mai peri noezii sînt aneaea rape ueaespaă fantee epoiue ae -sipzesnilop, saă- imn penigioase,
npeksm eznteueac asi: Moise, din lpeuepea mwpei Pomii. wi
unleue.e Desopaxei.
Dap namai în timnii asi Daid, noezia

dipikb 45» 0 desgoatape alila de înnaite. Iloesiize nipiue mai
sint Mizmop .saă Ilip. Imnsa saă oda sape în aimsagisa pipait
noapi» năme de nsami; Kinax (enegia) desnpe kape asem
zmodenzpi

în aamentagii.re

azi

lepemia,

imi

omnozigiize

asi
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Dabid assupa
mopa.c,

azi Sasa.

enigme

Ii

În noezia

Komnapajii;

semnat npin nămipea de Masmaa

didanlins afatm

avest

fe.

(adik

de

noezie

asem'onape).

mi eplega fazăe.
Kspui.ie de noezie mai însemnate svnt:
Ilsastipea ue este o kzuegepe de noezii „iipiue
mai măiui

noeni,

de aa Dazid

en

aa Esiasr

sentinue
este

de-

Mai sînt

nomnăse de
Basi..ons.si,

ănă4 din nsaimi nămit Pega «zi Moise, se pede 5 ap fi f5kat de Moise niap; mai sînt nsaimi fetei în 5pma esiaasi
din Bariaon.

Wei mai msaui

nsaami

sint ai azi Dasid.
nposepsi.0p ai Saxomon este o antoaogie gnomits
în rape se
deosenese, o napte
npintp'o
npefaus a astopsazi
npin Kape peromandz
tinepimei, înueaenuiznea,
adoa napte e
Kaptea

nainv de maksime mi sentinge

să5 îmnunte

ingenioase.

înr% în tpei seyii: în Seiyia

gii mi enigme axe asi Agsp; sfatspi dale
maikz-sa,

bi desepinnia

Aueaste
atpeia se rd

pegeasi

femei uei tapi, fonats

naple sc
pefaen-

Jlemăea

de ăn noct

de
ne-

K&nosrat,

Mai este o apte nsmils
sucntiuism,

Ră nposepri.mi

Koxeael;

Skpiss

întp'sn

snipit

de

ante maksime.

Kaptea asi los nănpinde: „Serpeteae npozedinuei divine wi
pegimsa ănisepsă4si sint nenvițsnse de saaii măpitopi, omsi
nă nioale sv ksnoasrs uzize fiinpei uei nesfzpmite, ue ipesze
Sr se întaine înaintea a tot natepnikzazi mi s5 se ssne aa
Boinga sa.,
Asfon este teza ue se desBzăeste în ayeasiv apte. Oninfiae snt fe.spite desnpe enoxa «znd s'a skpis: snii o nped srpisv în limaăa asi Moise izpaca o mi atpissest; aapii, în timus
esi1545i; anii 0 atpiăc a3i Sa.onion; snii iap nped ns aă fost

xomnăst de spe sn noet nessnostst în timnii pegiaop Isdei.
Knteră. Kznteuemop s'aă feet de sn oct modest, ss Sad0mon, |
Aitepatspa

npofetins

aă înuenst 8 sekoai

înainte

de Is5s.
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Ilpofegii epa luna;

—

loea. Amos, Xosea,

Sefania; lepemia; Xasaksr;

Isaia, Nima,

În faut ns monămentăa Paxigei se afa o pane.
de
Noi
ip
sînt

Naxsm,

Ezoniea, Osedia.

Ile deana

dinkozo de auea pac,
nstp» săd-est, este salsa Begeaaa.
ne penezipwm ak010, în tpeakzi, înnpesns ră (envpa noas=
engieze
mi nvpintene svi. Bevinzivyise satăasi Begea.ra
de o lpsmaseue pap în aueste uzpui, din tasza măaui-

mei de apsopi de masini ue konep Baea mi roasta deaaxazi,
Niui odats ns am awzat mai mape mi mai fpsmoas» nsdspe de
auei apsopi.
Satsa Begeaasa este aonsit de apasi de pilsa opientaa. De
aa ăn tima,
nponaganda
ratoaiuiaop aă
mi aiui,
Ilatpiapxsa
aalinizop aă dat
aiui o sisepirs mi sn suit, zidipea este
gpeui,
întpessinmap» toate
mixaoaueae
auestii
monrstipi; dap ns issstipz.
&n
înainte

mi

inteaigent

neaprts

mi 5

A5kprpize

înttusispr.

iege ue aj ră gpesii,

înuenst sz se înlinz
opdin
ss se zideastr
mwpeamv.
Ksazompii
sr onpeasrs
zidipea
npest galoai:
ne curi

aucstsi

edifiu.

Avesta
A

Asend

60p5%

E5 cu desnpe

ne snsse nt

cpa

apazii de pitsi

ău

om

uep-

opicntaz,

întepilaui de oape nape fanatiui, mantpatap» ks Evtae ne natpiapxăa alin
knd Beni aiui, mi ke
auesia,
asemenea snsi
Bexis maptip, săfepi toate, îzpz ss măpmspe.
În toats Sipia mi Ilanestina snde se afas oameni ue Spmeazr
avestop do» sisepiui, snt mapi uepte întpe upeogii gpeui ui

natoaiui-se înlpex ape
geasi aut &vuj

mai de save s fane npozeaiui din ovine

dinipe mssăamani

nimeni

ns

se

Tentpă o săms de bani, astvzi, gpeuii se fan
iap se întope aa pilăa întziă nentps anti sms

faue

spestin.

Băloaiui,
de pani.

msne:
Ase-

menea fax mi apasii de pilsa natoais; asfea, în not se foaosese
de sazezusnea npeowizop de aseste do pile, mi snenăi5 ră
pedigia.
De st a timu, npotestangii ci însami a5 intpat în-

tpaueasts a&ntz a. «vpii son

cste ss ars

tini.

De aa Gesana naekaprm a lepăsanim.

rpestini

ne

Kpes|

Mis lia, ne nponsse

—
ne rbmnăa we se af
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întpe pisepia npofelsasi Lie

mi

lepă-

sazim, o anepgutspo de rai.
Ilepintere ei pefsz nentps ea,
mi se onăse aa nponsnepea fiiuei saae.
Somsa mes ce laztopie Mapin, auest mentop ape, npintp'o sistematias modepagie,
Boia SD ne dea esemnaă, asia aszi nponăncpea, uri în ok
sm
fie de nwpepea ingeaenisazi „dopd, se nerv ne pa uăin fak
ozauii, dete ninteni mi taasa nach 55 ca Ba 0 Sgeate,
kaii
nostpi, ÎmB'EpBblai, S56paps iiă noi ne 5pmege Bviprusiti Demorpat.
[elpenc, moBiaiae, edide se nelezipr s55 oii nosipi
wi să5 niuoape.te paizop, atula fsga cepa penede: ui BIMOap%.
opdsa prmase în 5pmo. - “În aueastr 159% sata Misci- Aia, se
înnedenz, nade, se poslogoar în asasepe,
Onnpipuiă nai, ne

kosopspem penede ss o pudistin
năuin

sdposii.

Dap

abtspi, în niste moi
din, wi îngils Kars.

npintp'o

cpezinds'o - moants - sa

pap»

întstanajie,

de

noapta

de

aprtspi,
n
nbei niui sn pot.
-S6 prs» se pidiue, înuacup mi apă liman 5

iea s5opsa ei Îtp5 s» o pazb sdipousa
învet ne ăpma noastpr.
Anpoaue

ua

“apsnăti

Tepăsasimsazi

ci nspinte,

prpipsi

Ie NoBiA5A Jlopd.
— Ilsgin aă fost prmas ka ss ne nidom

namii

înrs:

ue

venea

so astenizuui

ln cielo

zise

neszna fals săpizsud,
|
— Bopsesti asfea na mi tund pei s7 ne apuui n înfpsngi moaptea!
Azi saă

mine,

psensuse

ea, no

s% măpim?

anoi

de

ms-

peam aslszi epa sv-faui o novezie ape anim nă 0 sr 0 faui.
Ea meză ne gendspi kote Ba minste, anoi, ka mi arnd ap fi apzt
npesimtimenisa
de BOp6z,

auea

snci mopui Rspende, adpogs:; danv te pci
noezie ai st 0 kOmnzi în R3ptnd.“*

wine

Dap ss a5sm în lepăsagim aueasts fin misiepioasr, mi
s% Bopeim de ante 0n5pi ue mai BszăpEm în zioa piitoape în
Beuinztatea

lepăsanims.1ăi.

Ador zi, a5apsm 5 nui ne EbAsgrpăi Atauaii pommnsa
Mauedonia ape ne apala o mape simnatie, mi mepseprm

>

din
sr

= 185—
Bizitem
în

sesepira Kpăui.

mizgonăa

5n6i- kapyi

a ae nalpiapxici gpeue.
tepnatsa ci în snip

Aueasir Besepir'r. se af. întp'o paie,
e
înnsngăpate: de

10K5pi înșise

ui

slepae

besepina se zidi de Geopgieni.

As-

este de mosais

Beșis

din a.tap este îns de mosair; dap de sn

opdinap;

astepnals.

mozair, foapte

fin, ne

apese pede o “inskpiuţie în aimea geopgians.
Sss masa a4tapsazi, 'S&ede .0 mâpmspb K5 0 stosităp». Aa m:RA06, St a
ueast mapmspr se ziue: ns aă fost Lzint. apsopsa din nape aă
|
|
Înnst rpouea' psslignipei asi Is5e.

Koiogspii |gpeui a$ fouăt aivi niste
stpeiniop, îmnieganizop monzstipei mi a
ramb ui AOKsesk aiui, Auest edifipit este
fvpo -găst mi seambn ks npozinioae.e
A5Epăpi „ăsoâse, dap [rp5 găst.
IIpofesopsa
no

i

t51595p

fpanuez,

Ne

de aiui, nopecste
snsse,

înlpe

aate

ase “NEnipă AcKdinpa
seminapi istizop ue îndestsa de: aărisos; dap
ue se însesininiu re
i
Bininop

măute

so

simsă

gi pina

zu

niisionap

de ai nanii, îi faue nponagandr nentpă &nipea vesop to% bisepiu.
Atapom mapi disăiiii întpe kzasgrpi despe! snipe.

Aoi na aBem niui 5n tea de oninie în aueaste neslie sape ne
este atzla, de sipeinr ua uri GapBa imazpalsasi Kinei. Rs toate
avestea nătem da aiui o ideie penede, desnp&, Sxisms4 ve se feng

întpe axeste pisepiui, în timuii peri,
«la înuens! sisepiuire epa ăna; dap gpeuii din Nonstantinonoz, pămsep» aucasis &nipe. Rasze.re dessnipei sui mâimsate; însz uee
npinaina.e fspo, amsigiea opoui.op de a se ssnsne ci nape ageaă ne alsnyi npinipe sepiitopii pisepiuesti oamenii uei mai mapi

mi mai îngagarui; spa ue agent nentps aalini, nzpuess din sestii
de intepese

nosileue.

Ilpetesleae

ue nsseps

înzinie,

na sv se

desgine, fspo: restia de ixonoaulpie (1) ei înpiininapă ns aatini întziă de înrinstopi aa idoai, mi an dviaca, n să real,
1)

De ma -gpeueste Sizov: isoinv;. Aezea:
nape în inoane,

adopanic;

în ui-

—
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Bpin mipitenie, în sosops.ut de ua Niseia,
-tpine epetiue asănpa nspuedepei sentsazi
Ile de aâatr napte,

nponrmwipea snei
dex.

dor-

Aalinii afspisipz ne gpeiii isonoaasii

(2)

Aueste uepte se apziaps înuz ss5 Volis (863) wi se m%pginipt ss5 natpiapxsa Mixaen (1058) esnd aveste do sisepiui
se desnvpuipr K5 totsa.
„la 1274 epa ss se sheasss din noă: dap npeonii opeui din
ltonstantinono,

se întspvlaps

wi

afspisip»

1439 ss loan Ilazeoaogs, se fvks
ape

se sssînsemns

SpeR

mi

nonop5i

ne

nana,

[le

„a

nonyiaisa din Paopenua

în

snipea
nă

auestop dos sisepisi; dap raepsu
peRsnoskăp» de 650 aueasit îmuzuzi-

pe.

i
Tepimăă

în seginstate ks aueasts mnonvstipe este foapte nspios npin măigimea de opanit pom
ue ape în sinsa svă, astea
nă ne npinsb mipape ss gedem în aueasts monsstipe, msauime
de aăspăpi, K5m BPnui, mese elc. de neatps de opanit pomă.

Noi ziseprm zioa Bsnt npofesopăzzi de aiui, mi ne

întăyna-

pbm

în uetatea seats, ănde mai pizitapum vie Ba aate monsstipi
nponpielzyi a „e gpem.rop: întpe aateae o linogpalie mi pisaio-

tena nalpiapxiei.
Dsnv dos ziae ne npenapaprm de nacrape.
linia noaslps
epa ka 15s5nd lepăsanimăa, sv ne iîndpenttm ne ssrat zip
Nazapet wi msnte.e Tasop.
Kemaprm însipiitopi de sai.
Din
nenopouipe se afa de fagi Aa înBoipe, sn aasan n nsme de

Giza ne sape în psgaprm sv ne fie dpagoman ns apasii stvatni
ai ai.10p. Aucst om saă 1 n5 îngeaegea sine imra apasr

2)

Euzov mi Kiao snvpgotopi de inoane.
Pomane

depei îmnvpouiei

k. 49,

îmn'sp. Ikonoaosti, de Schlosser.
„leon

III dete în ansa

noă auea

-npedinyr,

sfapame isoaneaze.

II

lkonstantin

mi

ns-

istopia

desfiinua kpe-

întvpi din

în ansa 732,
V Sofponim,

năse

s?

lpena, aa 787 adsnv onuiziă in si-

gepika S-tei Sofii, ne Bpus

editsa 45i con

Bezi istopia
Gibbon,

1726 sn cdit ape

Gpigopie

dinua ixoaneaop.

de

Aă Niveia, snde

II mi peînfiinur rpedinua

se desfiinys

iRoancA0p.

—
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saă k» noi nă ne esnpimaptin destsa de
Bine, Bopsind desnpe UpPenăA
înkipiepei Kaiaop, Înk'spk> aăkpspia
e asfea în kt nă Je mai Bonipsm în kanst, Noi triaprm şn
npey de 400 aei ne nalpă
Hai 1rtnt

„a Nazapet: apazii fsp» însn
taui de aucasta mi Benip5 adozzi uă raii 10p; tpessind
a da înainte ssma. ripiei, apasii ne uepspz meisnpezeve szte
de aci nenipă tai, nămrpend
natps sste de ei lasa, din
înoipe.
Atsnşi Kemaprm ne
Gina aasansa mi-i Mepăpăm
esnairagie, E. zise n de
aa Is5s
n»n> astszi, nimeni ns a
dat atsta kipie; Kă toate aues
tea
noi
ne am fost însoit a da avea
S5mz.
Apazii npelinsep» ss ne
keme „a măderals.
Iaptida epa fpsmoass nentps
noi, mai aes 5» aBeam nâtpă kzasgzpi
maptopi de npenza ue zise
sem
aueasi Gika, s dea apasi.0p,
mi epa s ksligsm x5de
nata;
dap mai sine Boipsm sz ne
înBoim 5 auei izixapi dend
sae
50
de aci sz se

dans,
,
Aueasis întwmnaape ne desgsts
atvt, în ut ne X0trp'sptm
se ne întspnm Aa Iafa mi ss
ne deuem în Egint.
Ilaztipzm

aa monrslipe

zi.ea

e medepei noastpe mi nopn
iptm
aa lafa, fps a ne mai onpi
de st aa ssnăa nspinte Gpig
opie
de aa Pamaa.
doz ksinte:

Întspnapea noastpr îsse o
aepgstspr, nentps
sna Kx ne apdea safaelsa ss
cmim odals din a-

veastt napr pists; ata, kzuj
nopniprm odatz ns Mis lia
kDastopea, neste msnni mi ueste
Dwi, În fega Ransasi.
Ja

lafa ns afaapzm

nivi sn as

p» Anesandpia în aueia zi.
zize. Ideea znei asemenea
faue ? sx
în

uea

astentzin

înivis

zi epa

Banopăa
s5

uz Banop tape Ss nague

ue
kal-

Asfea ipessea sz astentm ment
e
asienlrpi ne fiuea P35. Ye Bom

Saă s7
nopneaskz

naektm
aa

kă 0 Kopasie Rape
Anzesandpia ?. Dap ko-

pazia ns nătea ss no dea denst
A0K5pi ne koBepts Krui însnîpsa ci cpa oksual de m'spfspi;
dak Ba naoa? îns NAoaea n
sade aiui ne avea limn niui odats
mi medepea noastps ne nadă. kopzsiei ne npomitea o mape
n4siepe; anoi, a RBAZLOpi ns
0 koparie, epa uena noă nenipă
noi: uega noetik . ,. Ne KOn=
săilaprm 5 Mis-/lia xape fs de
Hzpepea noasipr ui aniazdz

—
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pă Iona, nămit mi &mspa asi Maueet
noi, ne înlzpi în aueasts oninie.

145gs-

de idei mi

înkz da în auest fea

xă băspie; tateses

npe

kape în Aăaptm

nentpăei 5n Kopt
niste saateae, wi
5i3gspăi lona

Mis-/lia dete opdin ss asteapns,
dsa nopzsiei. Noi a5apsm din lufa
nentpă g5p5, B5RBtap5A A0pdăazi mi
foapss BăRaleae.
“osna noastpb engiez» se amezs
sepsia. Noi mi K5 ntpinteae ei, ne

E5

ne nonposizii
epa st

săs kopt K& 0 femeie ue o
înmipaptm ue. nodsa Ba-

ssasi, aBînd dpent ronepemînt poata uepsaăi de azăp semnale
Kvip5 seapz, kopasia întinse nbnzeae aie,
xă steze de asp.
spasdene de
gînt npiinuos nopni npintpe
sn
de
i aegnal
snsmb ae mepei.

opiginaas-anoastp5,

A popri de aueasiz fants
de

fpsmssenea

nalspei

se

ue

Yea

npofeprm.

moi ns stiam ue' se

înaințea

desfemăpa

din ăpmi

saă ane mipa
ori.rop

nostpi,

înpinse

ne uea

dinizi.
Dap noantea Beni penede, o uinv simnar ne astenta mi noi
ronopsipi
“în mai măat, tpekăpsm xăwmtate din noante în
de mai

fexspi,

msate

de asp ase

une

ue somnăa

Beni st

srpsle

fp&moasei : noastpe soaue de rvatlopie,

“înxise în mirsa

ci opt

n

femeia

ue

geneie

ape

se

0 sepeia.

Noi înkt ne awsaptm a ne infasenga de zesa Mopleă-ne aa
aokăpize
Dap

adese

noastpe.
înkisepzm

asia

aminte ke

okii, wi

0 naoae

epam suasi mspitopi.

penede,

ue KLză,

Ilesie rslesa

ne

minste

ună tolsa sdagi, mi ăn topent de an7 ue-se skăpa Ne noMis-„lia n5 cpa mai siprditsm.
“dun Bas5asi, ne sizi s5 ne
epam

“ne 855 KOplă €i uea Sănuipe.
Ilsoaea yins nzus a dos zi, dap înuenă din nogsă mai mape
“penegsne. Noi psgapm ne bnitansa kopzeiei, gpek de aa
Samos, s dea adzuost demikatei damiueae engaeze în sntpăă
“ xopssiei. Kvnilanăa npiimi săK5pos mi ii dete mia sa KmMT=
oale
naoae. Ea [sas
“psu5, npefepind st stea ea afap în

—
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auestea, fsp niui sn intepes de
Bani, ueia ue ne fst s% Kgnoaslem K% gpevii mi mai aaes
Samionii, ns s&nt atst de BapBapi

npenăm îi rped în Espona uigizizalr
.

zi mi 0 noante

sas nodsa

vietate kă nisue gvini înkise în kvaid
ie.

Bineaă npea mal

snsa

Ne

adenostipsm

ueu mik, din Kansa Kopssiei,
în

epa miposăa

o

so-

Dor aspăpi n ne us-

auenop

gzini;

ea

aut, ana
de mape, ue din limn în timn,
întpa ne grăpiae Aangeazi anKkopei mi ne srsada. Ksa5grpa
Iona gssi MIXKAOK5A a ne SKzna de auee sri dese mi nen4sksl
e, astsnsnd gaspine, sna ns
noikanisa

sză, ne uci aatr ră pasa.
Mapin apsnrs în mape
KoJiBia Kă gvini-zirend: mspini,
Boi ue sînlepi destinate aa moapte. Mai

fpumos Ba fi

a Je mspei,
Ados

fzrztop

zi,

mopmznlsa

de Est în stomaxza
din

nopovipe

naoiea

posipă

în zndene

de

azsp

dăaue mi

sine

mapinapi.iop!&
sist;

sn

Soape

se aprile ne uep mi srp Besm
inteae noasipe.
Noi mai tpenepsm dos ziae
ne NOdăa auestei Koposii.

întp'o dimineays Brzsprm ns
m5ANtmipe
NO: Anesandpia.

Anai

oastee Egintsasi, a-

PARTEA

1.

EGIPT.

KAPTEA JANTELE.

Iopisa.
Axesandpia-psine
wi monsmenie oeki.
Boine
Kaeonatpâi.
Bepsepi aa auesie Gai. Insoaa Papos.
Papa
uea cestii aa Axesandpiei.
Mopmantaz A8ă Anesăn0p8 tea ma-

te.

Isiopia auestii uelaui.

Eepeii ue ipex

iti

0e

pomani-

Dpanuezii pn Asesanopia.

„Îutpapea în noptăz Aaesandpici este nepirsaoasz din
-măanimei sienuiaop asksnse în mape.
Basăa nostpă, ka
site auoac

stenui,

fină o maine

de poate-anoi

gasza
St e-

ipenă srnslos

în nopt.
onese Epoă aa Mauedoniei Anesandpz ue. mape, A5b Eginîs4, ai wzpsia oksitopi îi npiimiv ka ne sn aisepatop.
Ile o
aîm5'b de nsuibnt de natps kizometpi de azpgime, ue sc afum
-întpe aaxăa Mapeolis wi Meditepana, snpe esisa Niasasi epa

înainte, o săpgadz Egintean ns năme de Parolis.
aie65,

Adesandp

să.

Asesandpă fsnds aueast

Bai5,

Kbui

-tpessea
: aesandpă
diametps;
- Apineae
„mape mi
-afapv de

Tipăa

fsndv
n

o mape
Boi

uelate

ezpeia îi

le

aneasts

dete

nsmide

uelale ka st dea Tipsazi 0 pi-

sb i Sc

săazie;

aueaste

piBa1t

so ăuidz romepusa .ueleuci
Qiniuiene. Înssmi . Ao
lpase naansa noei uelvpi. Epa de ont zeui stade de
apxilenlonăa Dinap, sc însrpuine Kă csexăpia nasti.
uelzuei se întindea; neste tot irpimău aimeci înipe
aak. Ilomăaaiea sa se spra aa sn mizion sslzele,
nokzitopii apinizop ei mi sateaop Beuine, Kbui epoza

—
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aiui o napte

din

Egintene; gpeui din Asiea mi maime

non.sagiize

de eBpei.

aatop

uetzyi

Se prdirapr

temnazpi maiestoase, egintene mi gpeuc: nalps
mii nmaaate mi
aate monămente se zidipr, A.esandpia se
fură Întpenozităa a
tot nomepusa dintpe Opient mi. Onuident.

Astvzi, onă4 ănde a fost Benea uetale este konepit
de psine
mi fopemztspi. Kononeaza Gadiei a deskonepit
ss aueste pzine

natpăzeui de stpade mapi, a Kspop astepnat de
aesnezi s1 nssipeazr înrv sine; psinie usi teaips mi frpemr
tspiae snsi reiă
Ho masi akăazi Mapeolis: 896 de uitepne.
de neatpz Rupe ageaă romănirapie kă ăn anedak mape.

Eaip ue ziue D. Gisueîn spaztopia sa în Egint desupe
noxe Aesandpiei.
|
„Ap

psi-

îpersi să se kasle zpme.e perii. ueizpi, afapz din
ueta-

tea uea nos de astvzi: fosspgra

Nikonoai snde Antonit se în-

dinse, npin tp»dapea Kaeonatpei, mai maat de
«st de genisa
piBanasi s5ă, agea 0 mape întindepe.
Aiui se afaaă naseae de
ape ae ueop mai aBăi aoxzitopi.
Anpoane de aiui: epa sa-

tă Panolis, onait de negsuilopi;, mai epa
nons.at

ne snde

se dsueaă

zina, fpămoasr spgads

Bskoais, aat fosspg

okzitopii aa mape;

epa înnz Eaes-

wi romepyaniz; ne 3pms Benea Illedis

ănde se aa dpentsa mrpispiz0p axsnse în
Egint.
Se npedea
tomnas. Binepei Apsinoc, ne sn kan a ae KPpăi
nivoape se
skbadaă în- mape, . . QDosspga Nexponoae, xotrpit
nentps în-

mopmsntzpi,

epa amezat snpe Bustaa Anesandpici mi oksna a10-

51 ve dz fagz n noptăa Beniă.
De na Sropeăpeze mopminia.e ue se niamv astrsi, sie Ineonatpei, se
întindea ne tot

tvpmă.a dintpe aansa Mapeotis wi mapea, adikz o 1ege
de apgime mi mai atvta de asngime. Bcdepea
auestei mape uimitipă, nă epa

întpiststoape;

mopminte

10kaujele eieganie a ae npeoniop,
măamime

d'aale rase, nă

fzueat

niui

mepeme;

mii

de

raneue;

Înksngspate de gpzdini: o
o

deosesipe

din

avueste,

J0x5pi mopmîntaze ks sn mape opamă.
Mai denapte, spend
koasta snpe tspnsa apasinop, se sedea ka în naptea desnpe pr-

—

szpit, sale mapi mi săpgspi
dpia.“
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ue. semnaă

Noi bizitaprm koaoana asi Iomneig.

înayime

mi de 23 nigoape

kanităat me se pede

ks

min

de Aacsan|

Este de 96 nivoape de

de sipksmfepings;

de gpanitmi ks o-

kv a fost ferate în at» enoks. Este
ps-

dixat> de Dioxailiaa în onoapea
43i Iitonomeis. Se ziue us esle adus» de „a Siena.
Na ape skpis ne fauz niui sn
n5me..
Name.e de noaona usi lomneiă
i se dele în ax 15 near.
Bs-

zăptm dos osezisue din kape ănsa
este în5 în niuoape. [lonopza îi di nsme de ausa Kaeonatpei
. Ne anbpat k3 pegina
Keonalpa nă a uăiat Ss xoase ns
asfea de ară. Aueste 05eJisue

epaă amezate aa nasatsa aăilltoo
meis.
Se zic n
sînt
toxste în timasa pege.isi Moepis..
Brie Keonatpei, tviate în roasta
de neatp» a maasasi m'pei, aă doz
katepe: ana din mape iulps aie
npin dos nopyi. Întpapca atpes
sit ss [iene o SKap3 ve Kosop
a
din sss mi se întăpna în dpeanta,
anoi în sienga.
Noi szusud
as5npa manăaăi, afapm o note
de Mosaik opdinap nape dsqea Kvipe sri.
Oniniine KDbăblOțiaop snt deose
zile întpz aveasla, ueia ae faue se ns fie
npea sigăpe: znii uped e» epa
o
SKOp5ăpb Ha veac aate ue se afaz
în Bevinvtate; aayii up epaă

Bwi.

Aueste dos Kâmepe nă Seamn

să Skopezpine

kataxom-

5C1I0p; nă aă ks ese niui o komă
nirayie.
Dan ipadiuie, aiui
pegina Kneonatpa senea pegăaal
ss iea vi, în limnii Bepei, n&
skaaneae sane.
Noi ne afiiapsm aivi ne aa ansss
u Soap easi.
Ssbenipine tpenatsasi se în vanap
t în imaginauiea noastp>.
Seapa cpa fpsmoasz, ucpsa Senin,
mapea sin»; ueae din 5pm's paze a „1 soapeasi ansind, espsa
ne faga ande.rop topente de
as-

mins de ap, de apoini wi de Năpnă
p5.
O paz de insnipagie
noelik, pmase în în fendea inime
i, J5min3 sn minst fpsn lea sapdsasi uazlop.
“Yetitopii n se BOp S5nvpa ss uete
asr
Kble pa slpofe insnipate

ine?

de s5benipie

se periame

aueste

pă-

—
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J.
S7 stzm maucastt sivnu ue so npegedem

Basspi!

Adeste ssi tviete în acsnezi de gpanit,
Pexiams
Benea

o pegins-uen
s

Bedeni

pen&noaskt

aucasit siapz

ămsp'auestop maazpi
aa ei sîn înfaopit.
de dasse

mosaiue

e daue' kviprs B3i?
Ilisoapeac-i n.zurnde uamratas ne aie
Kond tpsna gpânioast de Bepgine finiue,
lepixoene poze nsneaă ss nawii smi.

Dap soapege se nsant . . buepe! . . o femee
=>.
Annapen auest ou!
Itosimâi. Boasnloass, în aspe, seznleie
Lili spîs-i siămn posazndt topente dăaui de for.
la soapeae în paze-i, ea apdemn Boasnlate.
O manis de pegins ne smepi pispa;
lap aase.e ei skaage, de gise îmerlale,

Tanete npeuioase astepu în kazea

sa.

He aesnede de majmspu5 asp noacite,
Mantia-i

nspaspoasz,

se miuts..

a

Eli seaneae-i ssape, rapise îufropite,
Qopmeazr

Dap

îniipegispsi n vepa ne stprestil.

iat» sleoa

dsaue

din: SMEp5

se prdinr

Ie zmede.se-i serpi
Hi: paze.e-i iuasle pesfagt-a 40p ROSiKD
IUi arene a0p sînspi us dace sspălzpi.

Rbzit,

EL

—
Kzui

gpăna

uestop
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nepgini,

fonastpe,

tinepeae,

[pin Baaspie aimnezi, npin paze, -se gana,
JIsuind sa pise dause

uen nonyi
a ne înmeaa.

Bin

Ile aaso.e tsnive în oz

amapi ini gpe. Ie.

dapgint uăaste,

Se snapge-aa steaei for,
Kund

peseae,

silinde,în snde.e

tvkale,

Douioapeac se mor.

|

Dap aasa „0p pegin» nă-;- genese ămspoase,
Io aesnede-aspits, pwuite made'n dop.
»O0 dsaue tincpeye! o zise mut fpsmoase!
Nu-i oape ks nsling» S. Onpiui 24 BOstpă sB0p?%..

Ama Bopsi pegina.

Din xapna-i axpilv

Alpage kznten dsaue, xăpmat de dsaui oftepi,
lep Bouea-i întpistats, n ubntes-i snils,
„|vs% SD Sc aăz» auesle s&sninvpi:
» În dap

uepem

sv'ntspne

fpsmoasa

tinepeue,

|
Qalaaei noasipe sopui!
|
Kzui zizeze zmane snt fiopi de fpsmasege
Nseste în gpvdina ne îmuzkatei mopui!
Ox! năpss.

Bieei

tpeue xăm

ipeue-o

spătape

Aiuia ne nvmout!
Ilstepe, fepiuipe, mi nsme mindpă, mape,
No

BOp nălea sm

nsie

aa pepmii

din mopmint,

O faoape se ss6nv de upiseue Bblăir;
Dap

soape.e

ua

daaue

o noate' ntinegi;

lap ts, o Bant gmepr! odats a5'stzt,
Nas cei mai înfaopi!

—
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Dap snde-i fpymssegea a zpii daaue paz»
|
|
Atita fepmera,
Kzt A5gsst niui odals n'a .Bpst ka s% ms Bazy,
De fpixs ss ns niue în fepmekapea sa!
Ii snde-mi

e nztepea,

abepi-ie-mi

nomnoase

IUi nonsai-mi smepini?
Iili goi gentiue tspme de inimi gpavioase,

-

Dpsmonii mei. igsigi ?

Ax! toate-ayeae ssnzpi asuips'n dimineaus
D'sn fepmer stpsasuit;
Dap

„a anzssa

ziaei, a mopgei

tpists

|

ueagz,

Tot a îngpasille |

Ama

«ents pegina mi mîna-i diafan,
Ile mapmzpăn fiopit
K'sn ax de asp mindpă a supis: O Aăme ans! . .
IUin daiz a nepit.

Ss ne întspnzm aa aate osiente. Bizitvpsm aseme
nea

Qapos.
În aueasts miks insă.5 se afaa Dapsa
NămM5păa venop mente
minăni ae asmei,
Epa

de nea!p5 a455 us mai msate elage.
insă45 Bă konginstăa, npin o mosea,

inso.a

rape

întpa în
sn tspn înaat

Iltozomeiă sni aucasty
GDapsa se fus de Ilto-

aomeiă Sotep, npin apxitentsa Sostpat. Vie ge
etagis se sipimta
săind, mi asea o ganepic ne din Afaps de
sp în npoxap.
Se
ziue n epa înaat de o mic de FONI.
Srzpi, foste n mape
mziestpie, dăueas în nămepoaseaze 45i anaplament
e.
Se ziue ks
fiap Biteze mapi ap fi nstst ss se ăpue ue aueae
serpi, atzta

epat de sine feste. În senoaăa 12-nea mai prmostsepz
150 nogi
de zidipe din avest Dap. Aiui se înlwmna O Suenz
istopirs
ve mepilu a se sant: Pegina Kaeonatpa, snits ks Poman
ii în
konipa sopsasi mi snăwiiop ei, întps oda în sckpet
în a-

—
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naplamenteae 'diutatopăasi Pomei.

'Tot aiui, maj ispziă ne end

R.reonatpa se înxisesc în mopminteae stpue
snizop ci, pssnsndind opea în adins, ks a măpit,
Antoniă, nspssit de faots, de
apmie, de amivi, ape axsma iperă
sep» în naptea asi Oktaniă

tpismfstop, se nvtpsnse ks sasia; dap
n5 mspi înks nsn5

nă kănOssă

ipbdapea

amantei saae.

În demept

aueast

und
peginz

Boi. sv înBingz ne Oktagiă npin fpsmă
seea sa: auest din 3pmz

Xxotrprse

st 0 înxsge „a

Kapsi

tpismftop,

întpsnd

în

Poma.

Ea se uuise singsp5 aa 15 a ae asi
Asgsst, ansa 30 de aa epa
BBAgap7,
Astrzi n& se mai afaz niui o 5pms
din auest fap. O min
foptepeut 5 sn mit fap se af
în a054 snia din minănize
„mei,
Dsnw moaplea
desBoutpei

ei.

asi

Aesandps,

Auest cpoă

uetatea

mspi ne «snd

azi

ns

Asia în

onpi

S5opsa

admip

a a
om mi în adopa ka ne sn zei aa
Basizon. JIvpîna asi se adsse în Anesandpia snde se Înmopmznis
K5 mape nomns. Zeue

ani dens fsndapea

A.esandpiei,

321

înainte de Isăs, Iltozomeiz

Sotep se dsse în Sipia, înaintea
nzpinei epozati ne ape nvnifanii asi Boeaă sr înmopmnteze
în temnasa asi Aoe Amon.
Itozomeiă isszti ss ads uepsna
eposasi în Anesandpiă. - &n:
Hip EDEN, Konepit n5 zn nasiai
on aspit, tpas de meizoii
ini
naipă de xatzpi; ks ksnani de
a5p Mi sa4se us nelpe stzmne,
întpa în Aesandpia, spmai
d'o apmie în doaig mi 5n' nonop
în
Jarpimi,. Sss
Azesandps

fisa

K.eonatpei,

ave4a

ue zuise “ne
maikz-sa, se fspz KOSui5gs.1
de â5p K5 ytpina asi Aesandps'
Yeă mape. Sipason ziue desnp
e ameasta: pp Wspîna epozas
i
Mavedon, îns ne timnzi, se
afa în Anesandpia, îns uss
în
ip'sn Rosuisg de li, mi
K% gea întiă KOSUizg fesese
de a3p;
*5 &n Iltonomei săpnsmit Ilapis
antas, în fapase; dap gonit
mai
În 5pms, aueastz npads i-a
fost nefoaositoape.
În aa 45 se40.ă, leon afpira
nga înkpedingz ks mopmntga
a5i Aesandps se afaa întp'sn
temnas fpumos fongt de Ilto.omeiă
Sotep, RD
se pedea

în

ne limnăa

S3ă, mi ks kiap Maxome-

—
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danii îa .pesnentaă,.. Mapmopsa zide es „ra Bbzst aa 1546 as
se afua în mixaoksa uetegei anpoane de zisepina sentsati
Maptăe

Ss5 spmwlopii asi A aesandps, uetatea „si aposnep.
Iltoao0meiă Sotep [sus avea mkoant Bestils a Anesandpiei, mi de atsnui

aueasi5

uetate

se fsu

natpia

aitepisop

mi

aatapăa

stiin-

e40p.
Oamenii înetyagi mi kă opi ue taxent, din toate nrpuie aămei, se emape aiui: nadalăi pegis0p deBeni 10Ham5A
idei.op

sapaime.

eystăpi.op

lloaaa

fizise mi

Amesandpici

mopaze

„pa

mei fers ui 0 sisiotekb foapte mape.
IHnoaaa înuens a sazei s55 spmstopii
wi supei kă

măi

totsa,

dsne

îngemaui mepsepr

te.

ve

uentpă

a4e genisizi

Pomanii

Aa Poma.

45i

aAsapr

tstă.10p în-

omenesti.

[lto40-

Iiosomeiă
Eginlsa:

Sotep
uei

mai

Bis.riotena se apse în nap-

|

Ilenips întzia oap» Anesandpia

se ssswsgs de As5g5si dsnt

moaptea asi Antonis, 301 ani de aa zidipea ci. Jloxsitopii Aaesandpici se penoalapr de mai mate opi sis domnia Pomania0p. Kapasasa o Ars odatz în Boca soadauiaop sri ue desUOiapt,

apsepr

ui zuisepz

ne

„okzitopi.

Dionaitian

aesandpia; dap abia O 455, dsnb ani de înk&ngispape.
oniin sr se nsie fo uetsyei uri Boie 30. danizop s%
Wii SD dig

alare

A-

Ea dete
desnoaie

ne a0rsitopi.

„loksitopii Anesandpici epai oamenii uei mat nestaziai,. tepsspblopi Ka espeii din Ilaaestina, sss Pomani: nopate k3 pegimăa

Pomaniaop îi fesse asfea. O snpisoape a îmnspatsasi Adpian
bip KonsoAsa Sepsiss, deseamns foapte sine kapantep5a 10p.
Eats aueasts spisoape ue nise nape foapte intepesanls:
„Skămnsa mes Sepiss am stsdiat foaple sine ascst Egint
ge-mi

avădaă

ne înuetat

mi 4am

gssit ămop,

ne stasi4; desne

a faue opi ue sgomot. . Wei ue se însinz „5i Sepanis srnt apestini; vei qe se zik eniskoni ai asi Kpisi, son! înxv înxiustopi ai
a5i Sepauis; n este sn singxp mef de sinagogt eBpcă, niui
npeogi upeslini,

nici dizini, niui apăsuini,

niui

supadstopi

kapi

—
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se ns se îngine ayensi Sepanis.
Se ziue înrs, &snd sine în
Ein! natpiapxs., -n5 ex înssmi se înrins asi Sepanis; aayii zir

Kb Ai Kpisi.

Aiui se

Bote, ne sasde,
npodaksloape, mi
lopi de jinv: topi
xiap usntigii fax

afis

0 pis de oameni

f5kăyi ne

pe-

ne înfpănlzpi.
Wetatea este îndests.atr, aBăls,
nimeni n este senem.
Se afuz mai Jesraă «vie o miscpie.. O.ogii, opeii, înkz A3Kp5;
avte uepa . -. . Dans domnăa ua uetatea a40p

ss lie mai noditz! nmui este deamnv mi npin întpegimea ci, wi
npin înlindepe, a fi uanitaza a tot Egintsazi. Am dat tot ue imi
aă uepst, am dat perie ei npiBizege, am adzogat fiap aateae
mii nor, ka s3 fax ne aossilopi sv pine-rsginte timnăa de astuzi.
Dap asia am emit din uctate, mi tot fesa de Bopre ne

navkate p»snzndisepv assnpa fisasi meă Bepăs, nopi sui înfinsicsti aesne

ue aă zis desnpe

Antinos

(1) Je

noftesr

ss

sc

Xpbneasks K5 gQvini.le 40p, ne ape ae fax ss nasks întp'an tin
ne kape psminea

mt

onpeste

a snsne

aiui!

[liam

tpimis Basese

uă fenspite fege ue mi s'as dat de npeogii temnazazi mi Fape
me pei a5a d-ta mi kă sops-mea, Dopesk Ka s5 ae întpessinMezi K5 konbisii în zie de swpeztopi. lea seama îns ka Afpikansa nostpă sr ns „e întpezsirgeze npea msat.“
Mai ispziă Aaesandpia se ză 40kamsa uepteaop pe.egionse.
Kind sosi, Apasii, noksilopii de aiui uc se d«ssinapb înipe ei,
Îi npiimipo ă măautmipe, dap gapnizoaua Aaesandpiei se anvpt sspszlemle. Wetatea uzzs îns ss Sasia asi Amps.
Mai
ne zpms

Konstantin

asi Manea

aa Il Îmnspatza

opientsasi

tpimise

o f.10t%

sr întpe în nopls Aaesandpiei sz o iea; dap Ampă

Beni iap K5 apazii asi, pole velatea,

o 435 ui opdint

z%.

st o ap-

|
Bipgiotea uea pestii, se apse, din opdinza azi Amep3, în5 de „a uea din izig asape. Oape uine, îmtperînd ne auest ge1)

Avest Antinoă

ne «end

epa faBopita

epa în Egini,

tima, zidi o etate
3pmeae

aci

uetzui,

urpeia

mi

asi Adpian.

Adpian

Ea se în nekz

ue îi naense msat

îi dete nsmene 45). Se Bvd înn5
!
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nepaa-

Sbabalok

pbsnsnse

„nt

dakT

dans

lpessc

—

sr

în ntpyiae

o

apzb

saă.

ci se afaz

s6

0

Aăkpăpi

kpsue,

de opan, aueastz zisaiotexz este de npisos; danz se af

A5kpăpi În nontpa
kă lotsa.

kopans.si,

este Nepiaă10asr,

ea

ne npenzzste

atsnui

se

înss
apse

O srpisoape desnpe Amesandpia a asi Amps rdipr
ralifs 0Omap si&ntnă să, ns este fps intepesă în aueasta.
Eat KOnpindepea ti:

„Am

„sat uetatea desnpe mape.

Este foapte întinsz mi nain

de minsnate askpăpi, ne kape imi esle us nenslin
gt s% ae înmip.
Se af aiui natps mii naaate; natps mii zi;
natpă mii
-komedieni; natpuzeui mii eBpei ue navtesk tpisi:
natpă sste tea-

ipăpi, vepspi sai monsmente

dini,

năpaiue;

o

mie

dov

etc etc.,

sale

gpT-

Ss5 Apari, Anesandpia înuens s+ peînfopeasrs;,
Axmet-BenTsasn, Oko4i kă zidzpi naptea vetzyei aonsi!r
.
Ile aa 1934 se

fekspr foplifisapiine ue se prd astozi.
Îmnspui soapta ei ns Egintsa întpeg.
Vetatea

de astvzi

NăAaniea ci se spe
metani, anoi Konyi,

este amezatv

De

snpe

atsnui

nopdsa

Anesandpia

uesci Beni; no-

aa 35 mii 0kăilopi, uei mai msani MaxoGpeui wi. o adsnvtspr de oameni

din toate

uagiize Esponei, K5NOSK5Hi SăB nsme de
Ppanui. Uetatea ape
0 fisionomie opiginaaz, În Kaptiepsa panuis
op, anpoane de
mape, este o niags foapte întins, xotspil
z, din toate. nbpyi.ze
pin Kase mapi ka niste naiate, . Aiqi
npBiopăa se- kpede înîp'o uetate Esponeans.
Msapime de dsgene dsnz fopma uezop

din Espona;

osnbivpii mapi; tpzsspi

eegante;

dame în kostam

Eăponean se Bzd aivi; însz upintpe aueslea
, anap aonzitopii nsminteni, K& ispăane ui t'smuui aasastp
e; femei kg mante.e negpi
ai 58 mal aa fază; aueste din spmr
îgi adsa aminte k% ng

te afui în Espona.

Komiaene

înkzpkate, ue uiprăaz ne

me spade, dpomadapii ue adeapgv,
:sninape K& penexsne uri Sulspinut,

auinii.
se

se aiui te
amesterv ss

înuelat »
nopts

în
osienleae
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ve-ui adst aminte de
înksnivtop.
Toate

pan.

raseae

snt

datineae

Esponei,

de neatpz,

kă mai

mi

komnsn

ăn

kadp5

msate etage mi n te-

Kte-Ba stpade sent dpente:mi săpale.

Mai mate gp5=

dini se afar în Beuinzivyiie uelbuei, snde ori
se îndpeants ks
n4siepe, alpami de ntdspiae de. rspmasi ai
K5pop apsopi se
înasmb &ă m'sndpie,în fopma ko.oane1op antiue,

În uetate ss ata» do» mogine de nvmsnt, îskzte
de mins de
om tii ne kape S'a zidit aste o foptepeur. Wea:
desnpe nopd

se kiamv de stpvini: mobiaa asi Nanoaeon;
iap ne +imea apast
llom-E.-Dik (moBi.a KOKOUI515i); uei aatz nsmilt
Kafape.i, ds-

nb nimeze genepaădzi Ppanuez mopt aa s-tă loan
d'Anpa. Magi
Kped 4» aueste mosie se pbdikap» întp'o singsps
noante de
soadugii ai Bonanaple ne nd Ppanvezii oxsnap5
Egintăa:

dap este o fuBz.as.
Astzzi Anesandpia este n intpenozit de komepu
ks Indiiae.
Este, ziue sn snpiitop, noapta tslsaop mrpfspi.op
ue es din Egint nentps Meditepana . . . Iloptsa ei este
tot dasna nain de
Base săs pandiepi nenăm'spate.

Aiesandpia ns este amezats ne Deta,
mepisazi Afpiuei.

Deauiea

ui

tzpîmăa

ui ne o aimss a de-

ei este nssinos,

ne and

ntmînisa Deatei este negpz mi poditop. Wetatea ape
nomsni=
kagie k5 Nisa npin tp'ăn transa nămit Maxmsdie:
ue fin sa
penaps Mexemet Ai mi ape înuâue din aaxsa
ue se nămeste
Iloptsa penis. Nisa Bapsz în ganaa ancac-i
de npisos: naseae
din mape ns întps întprnssu. Kanaasa imepge
nsno aa maas-

pie

dakăasi

Mapeolis,

de ak0.0

snpe Aakăa

Elns, ne ag

Kznd

Niag.i

anexe

sent

se

întoapue

snpe

Est,

satsa Alfex -mi se apsnks
skvzste,

Kana4s

dap îndatz ue se prdias, înaene nastipea

n

B5puliop

vest ganaa a ksstat
mai
maate
minioane
pea -15i, măapime de omeni MOpui, npeksm

5desiemiae sexop ue askpaă npin sii.
în xpneste din an6ae saxe.

este

n

tpeue

în Nia.
naBigasi4;

mapi.

A-

de ici aa fauemi aakpimiie mi

aat Rânaa mai mik

—
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Do.10584 ue adăuea aueste kanaze, a5 skpzst astezi. de und
sa fus o nasc de fep de aa Aesandpia aa Nis.
Mai tzpziă
BOm -Bopsi desnpe aueasta.

- În Beuinvtviţiae Asesandpiei, Bizitapwm do gpzdini destsa de
Îpmoase: sna a nalpiapxiei apmene;

ne ma4ă

kanazsasi.

uei aatr, a snsi Bei lspt,

„la aveasts din spmt

gprdins,

năB.likăA

este npiimit st o Bizitezz; în mixaoksa ei.se alfa 0 asr, k5
sn pez de mose. Koazăzsa nostpi ne însils s5 0 Bizitein. Noi

soxoieam ks 0 ss fie sn gpaxdis. Ilvpeuii ei zidigi, ne din afapz
din fzprmotapi de siznui, ne peguaat, ns desteantr uspiozitatea npisitopăasi. - Întpînd în Snipă, ne npinse mape imipape st
alavm ăn 'aaptament pegaa: găstăa A5ES54, eJeganua domnea
npetstindeni.:
-

Satsa de rsnetenie snde aorsitopii sogagi din: Aesandpia netpex zizene sepei, este Pamae.
Dâns

ne

Bom

întspna

în

uetate

sr pizitrm

monsmenleae

de

astszi; ns pom afaa a5ipspi nivpeue; geamii Beslite npin apxitexlspa apasz, nă se afav ajui na a .Kaip,
Bisepisa gpeui0p
Mea

nos

este sn mongment,

Xitenlspr.
sepika: mi

npin mpimea

ei; ns îns

npin ap-

Aiui este mi o kasz de urkoaJ» foapte înlinsz. Fiwkoaza snt forăte K5 axmatopăa negsiitopiaop

gpeui.

:

Kzaăgzpii gpeui ne snssep5 nb în a0kă
pisa, a fost în genime

sisniotera

snde se af

Aaesandpiei;

pise-

dap fiind ks sînt

o mie de nspepi întp aveasta noi o astm s3 lpearz. Totavesti rzIăgspi ne snsseps ks de. sap fi nvsipat ntnv astzzi
repui.e auei sisaioteni, stiinpize genisasi omenesr ap fi fost
măat

mai înaintate,

sps

aa kape ns epam

ră tolsa

de nzpe-

pea k5.15grpi40p, nentpă K» Stpazon fsse snsa din isaiotekapi,
mi de ap fi fost uesa ue ksnosk astszi stiingeae, erap fi B0pBit. în &bpyi.ie 5i, npezăm asemenea ne-ap fisnss mi aayi sisaiotesapi însomnagi, fie ape în sneniaaitatea asi, ei napi -aă
4%sai sipiepi dsnt dznuii,
În Acsandpia svidspiae sînt mapi, în zisee

knd

s5tas Bin-

—

ta. din demeple.

Seapa mi
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noantea,

fps

ss fie pskopoase,

sint ămede: o por mape kade aivi: dakz ai meat aste Ba minăte afap din sasz, noantea, înipind, besminteae se afaz ude
asie. în ast ap kpede uinepa kr ai ămeaat npin magie.
Aqea-

sis por este nepikă0asz: pape opi aonzitopii es seapa. În AJesandpia,ra mi în Kaip mi. ante winslspi a ae avestii wopi,
este oenidemie ssuzploape, soaa oti10p; măanime de oameni
aă oki poinii; snii stpikagi, aamii sent ks totsa opsi. Kznd Bom
axsnge „a aplikoasa desnpe Rap BOM popi mai npeasng de
aueasla.

Aiui se aflat pezidenua

konssaizop -tăts.rop. nălepizop

stpeine,

ninb mi &n-konss Pomzn. Avest din spm'5 s'a: innpozizat fxp»
Boea asi. Kind mepscprm aa uoaiie ss ne Bizeze nasnoplsa,
ne zise aiui ss ne dăuem

mai întriă aa uonsoasa

Ealz răm mepge ABKp5a.
În A sesandpia se afax o măagime
k5

npetenţie

gonini

aa

nauionaxitatea

din Pssiea,

nostpă.

de capei, oameni mi femei

Pomzns.:

geniwi în Moudoga

„Ei

sont

espei

saă în Baaaxiea,

noaoni

siaiui wi

de aiui ss tpears în Tspuia; snii sent kiap n'vskăuiîn npinuinate,
wii genigi aiui. dănu. snekăaagii păminoase ks femei ue sneatese
o mesepie înxositoape.
Vei mai măaţi ns stis sine sr B0pseaskv dimea noasipv. Înaintea pes60i545i, topi auesli oameni se
af.aă- ss npoterpica nonssasazi păsesr.
Dsns ue înuens pessea54, fiind «3 togi s&nsmii pzui tpegăeas sr uaeue, eBpeii se
dap de pombni ugpani, mi în aueasis kăaxitate, uep5ps npo-

teipia. xonsăa55i Assipian.
NAIDKB Ae,l5i RONSBA,
a „si npotenpie.

Dap se ede

Ko ngplapea

10p

Kbul neste kzte Ba zi4e, Îi aentdt

Iloaiyica a05a45

nsmi

alsnui sn eBpeă

n5

de ss5
dintpe

dînmii: «5 kape sv: se înysnreagz în npiuineae. 10p. Auest eBpet
îm dete năme

aasnopispi.

de nonsza

Pomrn

însămindăni

dpentsa de a giza

Se iînpeaege us noi ns ne Csseprm

masnoplspiae.
Aveste fante ns sint usnosaste

sr ne

sizeze

de aslopitruize din Moadoga mi

Baaaxia, mi sintem sigăpi av Bop faue

nsnepe

ma

ase,

Ktnd

—
ae

Bop

msn.

alia,

snpe

a înucta

În Adesandpiea

«nd
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—.

aueasiz

uinena

ăzspnape- a

nsmeasi

poeste

Zik5

Sb

femee este degpadalz, ziue, uz este ka
o pomsnv:

que,“

N5 om

utpssi Aesandpia,

de po-

Kk%

ătape

s'est

YVala-

fps a Bopsi de săBenipi.e ga0-

pioase mi tot deodats dspepoase
5. ape apmia asi Băonanapte
25 tinvpit mapniăa ci în aucasis
napb. denzptats.

În ans

naple

1798 Isaie 3 apmia Opanueuv, konds
ss

desapes

ne oasta

Egintsasi:

apmia

uea

de

mape,

bsonasiris

ne
îaot5 înkz; dap 3600 soadaui desapkap
s aa Mapasst, anpoane
de Bekiza- nopt VYisotis, kesep epa
ks ei mi se porni în uea
dintziă atak ne knd noia sz se 5puc
ne zidspine uetruii. Ge-

nepa.54 Mansm se prni în mese
orspi; dap nvipănse 3 o miko koaoans, vea întziă, ue noapt
a A.sesandpiei, desnpe os.
ande se afiz nooana asi Ilomn
ei.
Genepaasa Bon, snapse

noapta desnpe Pozeta.
sandpia

În uvtega oape Opanuezii

mi toate năntspiae foplifinate.

asapr Aae-

„lorsitopii rariitsaaps.
|
Adoazi Bsonanapte năsaiso npoxAama
yie ivtpz uorsitopii
Egintă.zi npin kape se da de Bine-Boito
p a4 Săatanzasi mi aa
dokăitopizop din Egint, denaapînd us
rientps sineae a0p, sine
sz-i skane de desnolismăa Mau.c.ăui4
0p.
Vine ns k&noaste fanteae gaopi0ase
a ae anestii apmii în Bgint, npersm mi ne fepiuipi.e ue înnep
rz aiui?
Aveasiz apmie dens ue 43% Egintsa,
mi f5prms ustepea Mame.tsui.10p, fs sint s7 se întoapne
în panna. Gapnizoana din
Kaip de 5000 oameni, nssămits de
o mape apmie otomanr, mi
de nonăaauia fanatik» de aisi, întzpotats
în rontpa Ppanueziaop
de Enguezi, ssssrpise “ondiuii ue ae
da oxazia ss se Întoapne
în

Ppanua.

la 2 sont. Dpanuesii ranităaaps mi neste
kwte ga

zile se îmeapraps ne Base Engaeze
rape îi

a.

dsseps

în

Qpan>

KRAPTEA

Ilekapea

din Axesanpia

HI.

ne kaxea

de fep.

istopia Eginisasi.
Eginienii. Iepuii pn Egini.
nii. Pomami.
Apadii. Tepvii. Mameasuii.

De a Aesandpia

nn

aa n

Shsptape

din

Mauedone-

nănt anpoane de Nia, este: o

ade de îep. Noi ne îmspropvin nentpă Kaip ne sasea de fep.
Aveasts dislanus o fznspsm în. tpei oape. Bagoanise dpsmsazi
de fep de aiui sent foapte exegante.
Noi ne onpipsm, ue ae,
aa Damunxsp, ue se riema în genime Xepmonomus apsa.
Da-

manxzp este sn opam misepazia a ae kbpăi rase snt ka toate
ueae aute din toate sateae. Eginte.zzi, zidite de nvprmizi de usmint ne aps. Ilonzania asi ape 9000 ssfaele.
Înainte de a nvlpsnde mai denapte în aueasts capr ue fese
Jeagnsa visizizaniei omenesti, s3 dim o penede ideie desnpe

enenimenteae

npinainaae

din istopia asestsi

Diodop din Siuiaia srpie în napt. |. napt, II:
„Dsns

mitonogia

Eginteni.op,

snii din ei,

uenst zeii mi cpoii domnips în Egint întp'sn
ani mi ves din 3pm

zeă uape fs mi îmnspat,

atmiînt R&pioz,

npelind

î3 aa în-

snauit de 18 mii
se sema

Xopss,

fisa Azi Izis. De atsnui peapa se gsbepnrt de oameni ue domnipb mai aa 5000 ani nn aa 180 Oaimniads (60 de ani
în
tuiae de Isss). Ilpintpe auest A5ng wip de npinuini, din
tape uea

—

mai

mape

năm+p

epa
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ntminleni,

asia se afxv

anii de opigine

Elionian mi ape niui nă ag domnit sii dans amii, dap din
end în k5nd, mi mai năuin de 36 de ani. De aa Kamsis,
ape ssnsse Egintsa npin apme, Iepmii domnipz aiui 133 de
ani; ne aIngv auesti ani se adaogv enoueae de penoate, ae
Egintenizop ape ns uztaps ssfepi niui asnpimea gssepnopi0p
[lepmi, niui imnietatea ue răuepitopii apoiaă rtips
Dsmiezeii

5pii.

Mavedonenii

ueiasls

teni.

domnips aiui dsnz Ilepui 270

ptmruiur a timnăazi,

geapa

"Poni sînt întp'sn nsmzp

Din toate skăpipie
nape uca măi sigspr.
avestop

îmnvpagi

de

ani; în

aB5 tpei gsBepnopi

ntmîn-

de 470 pegi mi 5 pegine

istopiue desnpe Egint, aueasta ne ss
Ne Bom siai.s%5 din ategă ante axe

mi uzleBa

idei mai deasngi asăupa

enoveaop

mai însemnate.

Menes

mef an gastei miailape, ks

o peBoisnie; snimev gt-

Bepnbimintsa teonpali în uigia.
Auest Menes fs zea înlziă pege aa Egintăazi,
pensnosizt de istopie. . Ea întpenpinse prssoaie, fsnds uctatea Memfis, ua se desnapus de înfasenma npe-

omi0op

ue onăeaă în esa, Beria

ranita;

55 MOsede;
asblă sotăi Nirăasi kvipe
„at mape mi zidi temnasa asi Ola,

foptilinz

miazv-zi

(1),

uetatea
frts sn

Pegease Alolis, fisa ui spmstopsi azi Menes, din dinastia I,
zidi nanateac pegizop din Memfis. - Avesta năatioz sliingeae fiziue mi skpise însămi o sapte de anatomie.

liloss din

dinastia II, “pegas

kăalsa

uezop ipei ite, Boa

Anis, Mencbis mi pansa.
PI
II
1).

Xepodot, în
pege,

îns,

Metnfis.:
g54

aptea II ziue, „Menes
dnz

Niaăa

zisa npeouizop

nus

mănte.jgi nzsinos

kape [3 ue

din Egint,

înuis

uranpapi „a

atsnui nspa kg întpegime, în ndesnpe

Jlisia; dap astănînd

nota

ue faue Niaăa desnpe
miazz-zi, wi feand o dig aa
100 stade mai sss de Memfis, sens nalsa s5$ uea sâriă
mi îi dele sspgepe npiiilp'sn nanaa n0ă, etc.

—

Bofis din dinastia
n»peui în Egint,

Sss Nmepofis

II, [ză

din
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o uege

na. femeie

dinastia III, Jișienii

s5. noalz îmDa

întpapr Kă „apme În

Egint; dap,. snepiayi -de sn exuins în A5nt, se. înlspnapz în geapa 40p.
Sesoptos,
tot din aueasts dinastie, năatisa . mediuina

mi stia apta da iea nelpeae. Nikotpis, femeea uca. mai fpsmoast din limng+ ci, uea dintriă femeie ae domni în Egint,

geni Ja îpon dsnb Mentezafin din dinastia 6. Eals R5M B0ppeste Xepodot de Niroipis.
i
„Avueast»
femeie se domni în Egint, se kema Nikotpis, sa

pegina Basi.onsazi. Ilpeo
. Eginteni
yii Îmi, SAăsepr, EP 40%bitopii dans ue a% suis ne fpate-sră, ue epa peoge, îi dipr ci
KHOpoană; dap

ca

ntz

s-a

pssssne

ui suise, npinip'o

mipe-

tenie, o maine
de ani eginteni. Din opdinza ei, se ft
s55 nbmint, &n anaplament mape, ue de fags, epa xolzpit nenip festine; dap în sekpel asea als destinayie.: Pegina însitr
aa zu festin, aiui, o măagime de eginteni, ne napii îi snostea
ua vei mini mapi
astopi ai mopuei fpate-suă; mi, ne
nd ei
cpaă sa musz, fsk5 sz întpe ans din pîă în auea
auaptament,
npintp'ăn Fana askăns, mi toi oasnegii măpipe înexaţi.., Tot
auesi aăiop ziue n ei se snise dens aueasia, sa s3 sranc de
Ispia nonopăasi.
Meneton ziue uz a domnit 12 ani.
Se upede n» Sezostpis ueu pexiă, fese din dinastia 12, Ea
„15 pin apme toatz Asiea, în tima de 9 ani, ui nvipsnse în
Espona, aosind. upetătindeni ne snde ipouea, insipingii ne koaoane de niatpt, snpe adăuepe uminte desnpe Bistopiie saae.
Eats în:3 viega. pindapi din Xepodot ne Fape îx som uila

de mai mate opi na o aztopitate dsns rape toui
topici Egintene, s'aă îndpeutat,
|
„Avesiă

npinuine,

dsnp

snssa npeoniop,

Îsse

sapiilopii is|
ucu

dintuiă

sape, n.ieknd din goafăa Aparir nă Base A5ngi, sănsse nonoa-

pese ue A0năies: wspmepize mspei Epilpee
(mspei Pomii) mi
năpucse îns» nn 48 0 mape
ue n epa napigasia».. De a-

KOA40, advogapv npeogii, se întspns în Egint,

psdikz mape ap-

—
mie,

nli înaintind,

în Kaze.
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ne ssiat, s&nzse

toale nonoapeae

Kînd afara nagii tpagiouse

înzama în peapa

10p Ko.loane,

ue îulsani

mi isitoape de

ne kape

Skpiea

niseptale,

nsmexe

să,

a1

natpiei saze,
npekăm wi 4» înBinsese ave: nonop npin ape;
iap est nenipă gepine ue asa kă înaesnipe mi fspz an'spape
din naptea
aokzitopizop, p5dina kozoane n inskpinuii,
advogind,

în

sentispr,

ne

RoAoane,

șa

st

apmte.

Aamitatea

aueasi

OnOp, tispuize nalspaze axe femeii . . . . E tpeks în Espona wi sănsse
ne Skigi wi ne Tpaui,,,
Adeasts
Ss5x5gape a
Srigiop este intepesants nentps istopia nspii Pomniz0p.
Se
zise săpat n Sczosipis intpz în Tpauia, anoi în Sripia. Aueasta
dogedesie 7 naplea Saigici ue . senăse epa vea mai Btuins 5
Tpauia, mi meapa Geyizop sei, Pomonia de astzzi, epa na din
oase mai
bevine să Tpauia.
Tot Xepodot pauoapte prsnsnss.
ue ap fi dat npeogii Eginteni azi Dapis n» ns not st ameze
stalsa

asi

aavispi

R8

aasi

Sezostpis,

kui

auesi

din

ăpmv

s5-

năsese ne Sriyi, ne knd Dapiă iaă atanat, dap ns a nztat ss-i
sănse. De a aucasis enorr apteae învensp% st înfaopeass
în Egiat.

Pegexe Osimandias
Baktpieninop. Diodop

din dinastia 45 fonă pwssoiă în rontpa
din Siuisia mi Xenate, în desrpiepua ue

fax desnpe

ai zik nb epa Snpis ne ca

mopmîntsa

aueasir

Bz-

tae.

Ozoptasen din dinastia 16 pudikz oseaisnsa ue înk» se

alu

în nivioape aa Xenionoais. Tpri să 23 de sekoai, înainte de
Xpistos.
Manaton ziue uz Sanates, ef dintpe nonsnii rapsapi, de
opi-

gine suits sas espec, mi kape ss Timass înkongisps ks Bapeapii
smi

Egintsa,

se [vis îmnspat;

ns „tăind Memtisza,

gintăa de sas de uea de os, prdirs Bipspi gpese
s% lakt pzssoiă Asipieni.10p; dap măpi mai nainte.
Okănâpb

alsnui Egintsa, sint desemnani

de

Maneton

desnzpyui E-

wi xoispi
Sipzinii ue
ss

nsme

de Xisos saă uwstopi. Ei se amezapt în Egintsa de xo0s mi
îndats se fsnspv do pigate mi do» nstepi.
Qapaonii, aigitimi

—

săxepani, în
20.

Eginlsa

De sa moaptea

de

sas,

asi, fimeos

nip mese Dapaoni ape
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mi Ilsstopii

în

uea

din

mix-

nen'5 aa gonipea nbstopizop, dom=

fopmaps “dinastia 17 ue pins

260

de

ani.

lizstopii în Memfis, de aa Saaalis, uea înlzit pege aa 10p,
aB5p5 6 pegi ue domnips 259 de ani. Se ziue ns pegeae ss
sape Iosif se fă minisips, se kema Anofis, mi epa din pegii nsstopi;

doi pegi

nsstopi

domnips

înk%

dn

moaplea

asi

10-

sif.
|
În auea timu, îmaspanii Gapaoni, petpami în Egintsa de sss,
se afaaă ne inuetat în ueante is nsstopii. &nsa din auesti pegi,
isszti st goneasKs din meaps ne nbstopi. Auest Papaon se rema Axmosis.
Sus spmotopăa azi meapa sin astotsa de stprini,
Atsnsi gsBepnăa Dapaoniaop se întinse din noă neste tot

Egints. wi toate a5ap5 aatt kspgepe.

Vei mai mani

pegi fr-

x3p» mMonămente mrpeye axe rtpop
psine se Brd mi se admip> abn3 astszi.
Amensa, femeie pegins din a 18 dinastie, domni neste Egint

24 de ani. Pzdik» osenisusa de aa temnaza din Kapna aa Tesa:
este ue mai fpsmos ue s'a pvzzt, Qisa ei Moepis, îi spms în
tpon. Anesta domni 13 ani. Ea înks pbdixs 0 msagime de
monsmente.
Ionopsa în nsmi amikăa aptezop mi aa nvuei.
Xepodot ziue de Moepis:
|
„Tipeonii Eginteni îmi snssepz 5 din topi pegii nivi snă4
nă aă fost îns
ape sr se deoseseasrt ast de maat npin
askpăpi însemnate ue aă fest sat npin fante sipzasuile na Mopis...
dn pege iaăstpă | aă fost asemenea Amenofis III saă Memnon
ve a; dat nmeae

asi statsei Bopsitoape.

Ea

îns

pzdikz

mai

măate monămente, mi fsse din dinastia 4S-aea. Xopss, fisa azestăia 55% d&ns dinsăa iaps o msagime de edifiuispi.
Sss domnia azi Pamses Meiamsn, peapa se tspssps. Istopiuii gpeui
Zi KP nsstopii se Învepkap' s3 pneasns din n0ă iponza Egintuazi;

—
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ăap ueapa ui uezspt 19 ani aiui, ue nd Pamsesse tpsese în
Etionia.
Via svă Setos, senind în Brpsts de 18 ani, întp's în
Egint Kă apmie, stă wi goni ne nistopi.
Auest. pege naeks

mai (spziă din Egint kă apmie mi o fao0tr;i5s Kinpă; atarz Piniuia, Asipienii, Medii, wi se dsse sape nagiire opientsazi. AK0-10 afla

k% fpatesză

se npormamase îmnspat,
fsgrr.

Apmais,

npe

ape-a%

avsase

în

Ea se întspn»; fpate-seă sera
i

A0K3i,

npin

Xepodot Bopseste desnpe aueasta în aptea II; dap ne Sestos
ia numeste Sezostpis.
Peînoipea sikăazi Zodian mi «tdepea Tpoadei se întsmnap3
în timasa pegeasi Merofpes. (Teon, matematenăa,)
&nsa din pegii pensmigui, fssc Ilsametir, kape sustipb 45984
Epeseaop mi nemr stpeini în Egint, dindăie nemnt.
Adest
pege intpeupinse possois în Sipia; prdinz nponiaceae, desnpe
miazz zi aa temnisa 45 Ola (Bsasan) în Memfis, uri domni 54

de ani. Sss [lsamelis Apmia sa emigp» în Elionia. Mai în 5pmr, îemepea ue agea de Ilepwi, în fus sv naste aniaui întpe
gneui.
Dap

s% ipeuem

neste

nrpiBa

pegi mi

ss

Benim

Aa

avapea

Egintsasi de Nepwi.
„Je aa 525 de ani înainte de Isss, &n nonop din Asia, tpesbnd ne aa Apats, tpi dsnr sine o măsime .de nonsaagii

sapsape, kondsse de Yips, ăpmaui togi de magi.mi romendani
in napte de npinuini Axmenigi mi de raste. npipiegiate a IlaSapgaziaop.
Auesti sapeapi s&nssepe Dasinonsa, Sipia etc, mi
genipr mai aa nopuise Egintsasi. . Dap aiui măpi Vips, mefsa
tst5.10p.

|

Pisa svă Kambis se nsse in A0kă.1 45i. Kambis -mai aBca axstoape' sn xopna de Eoaieni mi aatsa de lonieni; se a4it E5 apasii, na sz se asigepe desnpe dewmepte; ui înaints snpe Ileasza. Ilsamenit, pegeae Egiuteninop, trszpi: snpe. gspa Nizzazi
ande astenta ne Kamsis; apmiize se noeiprs mi Egintenii 45ap5

fșga în neopîndsia4» se se asknzs în Memfis.

Kamsis tpimize

—

denstayi

„a Ilsamenit;
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dap Egintenii suiscp

ne denstani.

Den

uc se înăngispz uetatea msat tima,
Egintenii se npedaps,
Iepmii întpap» în uetate; Ilsamenit se kosopi din tpon, dens
mese a3ni de domnie.
De alsnui Egintsa s»z în nstepea IlepIi0p.
Xepodot, de a uape se sliă toate aueste
Egintsasi, desupie asfea stapea aspspiaop

i)
„Zeue

zinc dsnv

ue as» Memfis,

Ilsamenit,

askpspi din istopia
dens pessoiă (ap.
pegeune Eointsazi,

î5 dss, din opdinsa asi Kamsis, înaintea opamzasi, us aan Eginteni. Iepmii îi mantpatapz foapte, ka ss-i înuepue.
Kamsis
dete opdin se insesmiînte ne fiika aueslsi pege za ne o poas,
ni 0 lpimise, 8 ăn 5puop în mins, se aste anz. Epa însouits
de mai maate fete de uexe întui famiaii, însestile toate na fata

pegexzi.
apb

Aneste fele, tpersnd ne angs

de sanpimi

ui skoasepr

uinete

nspinuii 20p, se îne-

iingsitoape.

Ilzpinyii, B3-

zind ne konii a0p în asfea de stape, ae prsnsnsep» npin

aat=

pimi, Sipigwte mi gemete; dap pegene, ns toate n3 ae Biz mi
Je aăzi, naekb Orii nămai mi tpn5.
Dănm aueasta Kamsis fă

st ipears nec abngv Ilsamenit, ne fisa stă, însouit de 2000 EEginteni dWaveiami pipst, ks fsniine de git mi ăn îpî& în gspr. îi
dăuea st-i omoape, sa s5 prsesne ne denstagii zuimi aa Memîis, ri msdexvtopii vegani opdinapz Kis, nentps fie ue om
suis,
s% omoape zeue Eginteni din uexe întziă famiaii.
Ilsamenit K3=
noskă ne fi5-1 Sză, mepgînd aa moapte; dap ne ind uei aani
Eginteni

nistit.

nabngeaă

“ Dsnv

li

se ingsiaă,

ue tpexsp»

xape mai nainte mina „a masa
toate agepiue sae,

Isamenit

tzuea

loui, pegeae Egintsasi,

asi.

mi tprind arsma

Anest
uk

mi

'opea ai-

B3ză

an ssipîn

om

desnăiaţ

vepuilopia,

se

de

dsuea

din pind în pind npin apmia Ilepuiaop, uepînd gpauia fie «psi
soadat.
Ilsamenit, aa aneastz Bedepe, ns-mi nsts onpi aatpimie , . . Gapdienii ue medeaă AbNgD €A4 ua St-A npencgeze,
anssepv asi Kamais de uexe întsminaate,
„Kameis, stenznsa t5ă,

fi zise sn tpinis, te întpeas» nentps

ge nă ai stpigat,

nisi

ns

—
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ai uI5ns, Bbzînd ne fie-ta tpziatz

ga o poass mi

ne

fisa

tză

mepgond aa moapte, ui ai frasi mi sna mi aaa, Bvzînd ne a“gest uepmilop kape -nă-yi este niui psd, niai aaiat?. , „Ne fe-

piuipie kasci mese sînt npea imapi ua s ae HAbng; dap soapla
tpiste a &nsi amik ape, aa Înuenstsa Bsipîneuei, aă ezat aa
“epmitopie, dn ue a% aBst mapi aBsuii, mi s'a nspst deamns
«de aarpimi,
„hambis gesi x» ape răsînt.
Kpesăs ue spma ne ilepiui,
Ma5nsc qa ageasta; nă nămai ea, dap înks topi Ilepmii aBeaş
-orii nqini de aaxpimi. Kamsis kiap, atst fs de atins, în Kst dete
opdin, st snoayr ne fisa sză dinipe uei ue epaă ss: se suizs;
dap uci ue se dssepr s5 adsnz ne avest npinuine, în afaapr
mopt, Kui se zuise mea mai îniziă.
Ilsamenit pers Biaga ne

avut

Kamsis.

Se siue ks Kamzis se dese a Sais, sa s3 maatpateze wspîna
asi A masis, dans datina sapsapizop de atsnui: nenstind a-i
pss5ăna în kontpa 5nsi om în Bia, îuli pseuna dens moaple,

maatpatind opusa enimirsăzi. Axsng5nd în Sais, Kamsis dete
opdin S% SKOans kopnsi Asi Amasis mi S5-a Bal HK nseae,
st-i sinăagr nepii mi sw-A înyene 5 aue.
Ilepmii se nxpiapz

ks asnpime

în

Egint.

[leapa

aueasla

ss

Ilepmi se uzpmusi de gseepnopi.
Sss Dapis Nots, Egintenii se pesoatapr; asînd în ran me sn
Amipta ape goni ue Iepui, pesiatopniui pegatsa apaoniaop.
VYea întziă pepe se nsmi
Aveasis dinastie psi 120 de ani.
Nefepites. Yepteae spmaă întpe auesti pegi «5 IMlepwmii.
În
timnii asi Aropis, Egintenii se asiaps «5 Yinpiouii, Eă Apasii,
să Sipieniimi /lisienii mi /auedemonii.
Ilepmii, oksnapi de
npoiente mai mapi, nă foksprs 5 dinmii prseois sepios.
Den

întsia dinastie, spma înk ăna.:
SsB Dapiă Os, gpeuii aaiagi Kă Egiutenii, se srlsp Wi se
însinsep» de Ilepmi rapii a5ap% din noă Eginisa (338). Dapis,,
Or, dsne ue svis ne Nentanas II, pege. a4 Egintsasi, în auest
:
pessoiă, optndzi satpani ka ss gsBeprie.

—
Anesandpz

vea mape,
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dn

ue snapse îmazpsyiea

Iepmiaop,

45% India wi toats Asia, wi întpr în Egint. Jonzit
opii în npiniips
ka ne 5n disepatop. Ea amezs aiui aătopitatea
sa în ansa 332,
înainte de Isss; dap neste ont ani măpi în
Basiaon,

Aesandps ns agea mostenitop în nîpstz.
Genepanii sti se
adsnapt s xolspasr» ne vine ss nse în
10k5-i,
]lepdikas,
nponsse sn fis a Poxanei, ne Kapo aueasi
a îă nspta îns în

ninteue.

Neapk, se deaapz

în rontpa amindopop.

ka s5-i nănem

nentps fisa Bapsinei, uui Iltozomeig

,, Oape

am însins ne Ilepmi, ziuea

ea,

ne tponza Mavedonici?:< Demeiae ASI Aqesandps

epaă Ilepsane.
Msayimea înss, afap%, npoxaams pege ne fpateae „zi Aesandps, Apide.
GsBepnsminiza Bointsasi se dele

asi Iltoomeiă K Jisia mi o napte
sasa
Nime
Sipia,
meiă

4155 titaăa de pege. 0 dinastie
Egini.
Aueasts dinastie domni
map Aagizi de sa Jago, nsme
&pmstopsa asi Iltozomeii Sotep
D3SKăl

din

Apasia.

Atoaomeiă fs

din uei mai îngezenyi npinuini ai Eginisazi.
AB5 0 msade vepte us mostenitopii asi Anesandpă; nspts
prsaoiă în
în -Apxinea mi aate A0kspi.
Podienii î sspnămips Ilioa0Sotep (srenstopăa, le Sauveur.) Das mai msate
înBingepi,

de
270
ue
fs

opigint
de ani.
se da azi
Enepget,

k5 Aysinoe.

gpeanb înnens în
Asesli pegi se re:
Iltonomeiă Sotep.
fisa să uea mape

Din «5stopia auesisia n Bepenisa fiina asi
Magos, pege

Jisiei mi Wepenaiuei, RDSK5pP

mai măaui

fii.

aa

Vea înteiă 5pm'b

tatvsvă a ipon ui se remă Vionatop. Enifan,
fisa auestsia, în
mosteni.
Mspind, As Bzdsaei Kaeonatpa, doi fii mi
o fie.
Visa ue mape, Dinometop, îi spms aa tpon.
Dans 11 ani de
imnspegie, ză, npintp'sn pessoiă ks Antiox
Enifan, pege aa
Sipiei.
pate-seă îi spm 'sss nsme de Esepget Il
sa; Visron.
Ea îmnvptemi mâi în 5pm tponsa ks fpates
ză ue se Jiepase.
Anoi auest din spms domni singsp 18 ani
îns, unui fpate-sză
fă sisit s5 domneasrs nămai în VYepenaia.
Dans moaplea aveslzia, Enepgtt seni ns apmie în Egint
mi 15 tponăa, ka pegent mi enitpon aa nenotaasi S%ă. 133
în kssstopie ne muma

—
xăneazi

pege

ue epa sops-sa,
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ăuise

ne xsneze

mostenitop.

se fos pege.
ăn [is aa asi Eepge! ue epa esiaatîn Yinps, eni
mi 455 tponăa. : Ea îmi dete nsme de Iltoaomeiă
Mais-sa Wuneonatpa sk515 nonopăa în kontpa auestsi
Sotep II, îi detponz mi asse în aonsi ne Azesandps,
aa ei. Ea medilz anoi moaptea
singspr; dap auesta npeBbzînd,

în Egint
Sotep II.
[ltosomeiă
sn aut fiă

azi Anesandps, ia sz noats domni
o zuise ea.

IHonopsa iam Aa tpon ne Îllozomeis
den meute ani de nos domnic.
_ Asesandpă II, npotexat

de Pomani,

Sotep Hi

se înssp»

kape

A sesandpinii, săn'pagi, se pesrăaap - mi
E: mapind aa Tip, A5S% Pomaniaop npin
mai epa a 45).
[], souie a asi Anliox

tponza Eginlsasi

aa

singsp.

î4 gonips din ipon.
dialz, 0 peapv ue nă

Neos Dionisos fisa azi Sotep ÎI, ass lponsa.
Sipia, pexaams

mpi

n bepenisa, uri

455 tponsa Egintsasi; dap ăuise ne Bepenisa mi domni

a doa a .5i Sotep

ini

Siena

femeia

Enilan, wi gonit»

Pomani,

dap

fspv

din

foaos.

Avest pege mepse aa Poma.
În auest timn tponsa se dete fi=
5ăzi sDă ue întbiă.
Seaesuss, Benind în Egiut, se ins5ps nă
bepenisa mi se fr5 pege; dap aueasia în săopăms.
Se mspils
ne 5pmb nkă Apueaaă
ue mspi în prssoiă rontpa asi Mapa-Antoniă.
Ito. omeix Denis ve se afaa în Poma, se întspn» us Po-

manii mi A5b tponsa. Dsns natps ani mspi.
Kaconalpa uea
mai mape fii, se zpr» ne lpon ks fpate-sză Iltozomeiă, den»
mepepea Pomaniaop.
ilonopsa epa kontpa Kueonatpei mi uepea
nmai ne [lto.romeiă.
Ilonopsa, pesksaal, ueps st ae dea ne
Htozomeii; Isaiă Yezap ape fagopa ne Eeonatpa, npiiini; dap

anexe pege mspi penede. Yezap nporaams din noă ne Raeonatpa, asoniindsi ne sn fpate Ilionomeiă ne. rape aueast» pegin» în 355 de soy. Ea epa dei ani mi ns îs niui papsat,niui
pese.
|
Kaeonatpa se muntăi de aueală din spm3 wi pemase singspt
pegins. Ea este uea din spmz peginz a dinastiei Mauedone.

—

Domnea
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fspz temepe, în nztepea apme0p

papei saze fpămsseni

mai măat de Ko! în uatepea oslipizop wi
a faotei; sui puzsse aa
nivoapeae ei ne fisa mapeazi Ilomneis; Isaig
dezap, zitase, în
5pae.re ei, ae asi datopii. Antonis
ue o B5Ză nentps întmia
0apz aa Tapsss, se srls în Apmenia gsndi
nd aa Ieonatpa; în-

sins, făge în Egint mi n ape nztepe d'a
se întspna a apme
fps aueasiv femeie. Ea în ăpmeaze Aa
p5ssoiă. Ontagiă, Bo-

ind s» săpne auest pinaa, dap ne nuslez
end, atatz ne aueasin
peginr; 0 ak5zs inaintea senalsazi.
Dap ta ss ns întepziem în A5kpăpi de
nsyin intepes aiui,
Bom ziue nămai e Ostagiă desrise
possoiă: rs Antoniă 485
napte ră l.eonalpa; rs azest din 5pms,
npesit de îots, de apmie, spmat de Oktanig, ipedat de IKaeon
atpa, se suise Siugsp.
Dsnw ue se suise înssui Kaconatpa,
Eginlsa Ksză ss toleaîn ns-

tepea Pomani.top.
agizii domnisepr de aa 30 mais 223
nins
„a 15 asg. ansa 30, dsns epa Băgaps,
saă 294 de ani Isaieni

uri 78 de zise, opi 294de

săp» 16 pegi mi pegine,

ani Eginteni.

mi dap

Ye. întzii npefent, săs pomani,

mi

152

de

zise.

A-

21 de domnii teaspite.
fs Kopnoaniă

Gaas.

Iletponis

îi 5pm».
Aqesandpinii se peBoitaps mi fpr însinm
i. Ile nd
apmia asi Asgsst, sas Euis Gaas, întp
în Apasia, snde ssfepi
atetea pene, pegina Kandaue a Etionieni.0p
, întps în Egint, wi
dănz ue desusie Meapa, se întspn».
Iletponis o sprat în Elio-

nia uli 0 sănsse aa sn tpisăt.

Asgsst spms

noditia azi

sandpă «5 Egintenii, lonepînd pexigiea
mi datineae a0p.
sa întsmnavpi ue mai spmaps, fiind
nsmite aa aptikoasa

sandpici, som

tpeue înainte.

Aze-

Kste
Ae-

Ss îmaspagii, opienlsasi, Egintsa
fs tpsăpal adesea de uepte
pe.ligioase,
Ile aa ansa 614 Mepuii întpaps în
Sipiea, însingviopi; neste
doi
ani.

ap»

Aesandpia.

Îmnzpats.

Xepanaie

pensnosnss

e
aslopitatea asi. Ile atsnui opdeae
apase . axe uzi Omap, nondsse de aokotenenisa asi Amps,
întpapz în Egiul; szisps apmia
45i Xepataie.mi ne Makaskas. În
ansa 641, Egintsa nins ks
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totăa în nstepea apasiaop.' Mai tepzit KonstantinIl ipimise o
faote ni o apmie în Egiat. "Dap Amps Beni din no în Aaesandpia mi 5sts ne gpeui, snit ns Konnii.
Atsnui Issamismaa
se stâtopniui în tot Eginlsa.
Mapea îmavpryie a Kaaifi0p se desmzdsas ns timnsa; g5pepnogii

ei, sc deraapaps

neste

tot ssgepani indenedenui.

Ile aa

969 în Egin! se staziai o nstepe pegaav, ai Kspii npinuini, 5pmsips ss năme de Kanili Datimigi.
De atsnui ei se ueptapv
5 Kaaifii Bagdatsazi; disnălînda-ae auest teatps, raaifii EgintsAsi pbmasepv
se de sente,

sisnvni aiui;, se amestexaps în uepteae peaigioaMai tspziă Benipz în Egint Kpouiaii.
în timnza

Kaaifs.ai Adxad-Ea-din,

avesta

wi de Kspzi din Sipia, npersm
aa Amen.

Ei srsnepe

xems
mi ne

sn neam

ne Axmad-Ea-din

a0p ii de npetenyiize

genepa.rsazi 40p;

de Tapromani

Năp-Ea-din,
de tpisstsa
dap

auesli

sspepan

de

Kpouianispini

se

fesp enitponi ai Kanifăasi. Senax-Ea-din, snăa din aucsti stpsini, aăind în eng 1171 komanda apmiei, săgpsmr ne Kaaif.
Asfea Aparii Egintsusi se sănesepz aa sipzini, ai spopa npinvini învenăpt 0 aa» dinastie în nepsoana asi Sanax-Eadin.
pmriopii auestzi npinuene sss nsme de Tspromani, în ansa
„4230, dăuz inBazia Mongoainop, kămnvpapz 12 mii de Wiprazieni, Mingpezieni mi Asazani; îi npesaspe, îi esepuaps în a5păpize minitape.
Mai
dele aegi npinuineasi
din tpon.

tepziă aueastr mizigie,
isproman: ne spmzlopăa

Ile „a 1250,

suiseps

nevea

se pesksab ui
stă, în skoase

din spms npinuine

tsp-

xoman mi năsept în A0ksi ne ăn mef aa 40p, u5 litaă de Szatan, nzStpînd

nentps

ei, nămeae

de Mameazui,

ge înseamns posi

miaitapi. De atsnui Eginlsa ksză în domnia Mameasuiaop rapii
xăgepipr asemenea Sipia mi Ilaneslina. În 257 de ani ae domnipr, aBăpb 47 de mefi a pop lipanie fsse nessfepilz. Ile
aa 1517, Săatansa Otomaniaop, npinzind ne Ssmamseg, uea din
spmo mef aa 40p, 435 Eginis4.
Ea ns suise ne Mameasii,

'dend datiniae Tspuizop; ui din kontpa,

statopniui ăn nonsiaiă

—
sa diean
miiuiei.
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somnas de g&sepnopzu otaman mi mente . din. wefii
Mamenbuii tpesăeas se dea, dintpe «ei, 24 găepnopi

saă peni de apr, wi Îspr insmpuinaui ss ie ne apavi în. fpî;,

s5 fak

noaigia în sntpă, s Slpingz sipăa.
Avest găbepnamînt
aă inat mai mat de doi senoui.
Mameasuii s'aă înmsanit în Egint, ns din npwsiaa vez0p
dinvi, ki se stingeaă mai toyi, ne asînd fii; ui din
Binzapea posizop de aueast» opigine.
Iloapta otomanz, ka sz pie în îpiă
ne Tlamii găgepnopi, dete diBansasi nălepe întinss, mi
mefii Ie-

niuepi0p mi Abaziop

ublaps

Boie

npieteyi
nbtapt

s%

ais%

denindeaă
o

mape

se îsasps nztepniui.

nponpietzui

de gsBepnsa

înpispipe

lponpietapii xămnepap5

de

]Ilefii midipiei, kp-

în nemînţ mi

Sate:

mame.1ă1i40p.

atsnui

-asânpa

posi, îi Aisepapr în

avește npo-

Mame.ăuii

-BB-

înnponpictipiui.10p.

ăpmz,

ae -detepr

pangapi în apmie.
8n leniuep Ispaxim, KO.runea Betepan în an5a 1746, 155 în minz-i toate nstepiac.
Îmi fosăse o inape
naplide dinipe oamenii ue înaintase în apiepi feazpite,
sas aisepase din posie.
Mai ne pm» se însomi să Padoan, at kodonea de Asazi.
De atsnui nstepea Ilamii axsnse sz fie o sm-

sp»; opdinine Ssatanzasi epaă ns

ue Ang

opdiniue

azi

Is-

paximn.
Dsns moaptea asi, ansa 1757, topi oamenii asei,
kpeatpias 15i ăpmapr a da opdine.
Den moaptea asi Podoan » kape
A5ase A0R5A asi Îspaxim, mai măagi mefi 5pmapt
&n5.i dsns

antăa; iap aa 1766, Aai-Beg, sn mameasi,
în

mins,

mi

mai

în

5pmb

tomans; goni ne nam;
ned» în 1768.
Daxep,

se denaapr

ne

45%
atspnat

toalz . nstepca
de Tloapta

0-

nă zi noi ss îpimis tpistsA; 5Blă mo-

în Sipia, înk» se pegoatuse

atsnui; noapla

oksnal5 i

npetengiiue Pssiei, n nstea sz pzdiue apme:
Beninăa, stpeangsaă,

intpiga,

ziue Voley,

nă H5ispb

ss isssteasaz.

Ani-Beg tpimise în Sais, în ans
apas,

o ueats

de Mameasui

1769, în

xomondals

ontpa

de Msxamed

snsi

mef

Beiă,

kape

snapse nslepea apassusi;mai în sp s&nsse
Mera; se asi kg
Duxep din Sipia. Aa Mari, apmia ai Ani-Beg
mi a sii Doxep,

—
mepse

aa Damasa

asănpa

vii aăaps de fega.
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apmiei

tspuesti; svtaia se dele mi tsp-

A.iagii a5apb Damasksa.

Dap npin

intpi-

gi.ie tspuisop, Moxamed-Beg, se înlspns penede în Egint să
ioalz apmia sa.
În 1772 auesti aaiaui sblspr ne tăpuli măat iai nsmepomi de
«sl apmia 40p, anpoane de pîsa Asaa, 1vng% Saida. Illente nawi

apii romandaă,
Iafa.

45aps

de

spa.

Aniagii

mepsep>

mi

a5apb

Aai-Beg se întspnz aa Kaip. Maxomed, pekisa seă genepaa,
BOca Ss» sc nse în A0K&-i. Auesla tpimise gna mie mameasui,
s55 komanda &nai wsne Mameask Mspad, ue epa înamopat de

o femeie a „5i Aai, na st pats ne Ani-beg. Se întoani kă Aai în demeptspi, în aoBi fepz peste wi în 435 poz. Aui-beg
măpi în Egiut.
În anăa 1773 Moxamet Beg se usse în oă-imi se sănsse
Îlopuei, să sondinie s> pmzie a nătepe.
Dsas auesta Benip» aa nătepe Mapad Beg mi lepaxim Beg
e domnipv înnpesn». &n Ismaiu Peg, eas5 404; dap iapr fă
gonit de uei doi diniwi apii axăma înbinsep» ne Xasan eg,
pesea.
Nanoae on, înipind
measai10p.

Mexmet
me.ăui.

în Egiut,

mai în pm”,

snapse

ngtepea Ma-

Ani-Ilama, din Psmenia,siepni ne uei din spms

Gpmstopii

ne Bige-pegii avestii

auestzi nam

yvpi.

ue domni

în Egint,

dai

Maastszi

KAPTEA

III.

Damanzsp.— Suene ve se tpexsps aiui AR fimnsa O4snauiei
Ppanueziaop. Aa Nia, me sn eas us 8anop.
Ilpieipea maas=

pizop.
Niasă.
Ilspepea asi Xepodot Qesnpe Nia.
Kaszeae
smfiapei asi, „Jonsa 0e snde iseopasie neksnoskst puks;
aale
o6sepeauti assnpa Niasasi.
kKsm Niasa epa npicit Ge Eginteni.
Bieusiloapeae ve se afas pn Nia. Kpokooinii.
Tpomiass etc,
Iasepea I6is. Ilezepinii Msssamani aa Jeba. ada, wi
aate
Aohspi sanie,

Damanxzp

ne adăue

aminte

de ipeuepea

apmiei

timnă esnediuiei asi Bananapte.
Damanxsp se sspnx de Ppanuczi în ansa 1799,

Opamsa epa orsnat de 60 de
pasi fanatigi alakap5 auest B&pg,

veea de se mi fsns.
aiui, duide
uime de
soseste ks
ns ne uei
Dan

Ppanueze, în

Ă

Dpanuezi.
O maagime de aka S% Buidt mika gapnizons;

Illefsa de spigads Lefevre, sine, îi ataus

dos mii; dap este peimnins nînz „a Pamanie
f,
Msasedsini se snisep3 Kă apasii.
Genepaaza Lanusse,
apmie, sate, pisineste Spmszize apasi0p
mi pws6560 de sondayi suimi,
tpei oape de &b.blopie de 4a Ascsandpia,
Kă dpamsa

de fep, axsnsepzm aa Nia. De aiui raea
fepalz ape s3 zpmeze nn 4a Kaip; dap atsnui nă mepgea
mai Înainte, ne fiind

fenst3 loati.
Aiui dap, tpersp»m

ne sn Bas ks Banop.

O ms.nime

de ne-

—
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aepini sa xagii lspui ue mepgeat sm se înxine aa Mera, ne înnekaă ne Banop.
În ausste panoape sepsinisa, mînkapea, „1054,
nă aă nimika de însemnvtop; afaps de npengu ipansnoptăazi kape
este destăa de mape.
Kvnitanii de panoape ns sînt destsi de

îngpixitopi.

Noi nvzspsm

de mai mate

opi ne nwsin în deo-

sesite soxspi.
„la vea din ăpm» 0E, mezăpem pei oape, mi
nămai dănt ue se apăntaps topi xagii tspui în Nia s1 Îmningt
Bas54 Kă &mbpăi de ne nrsin, aşlsprm mepge înainte.
:Mis Jlia epa 5 noi, oksmalz a npini ă
nesagiă maaăpiae

Niasasi.

Aveste maaspi, ne isi'ne koa0, at o fisionomie pvailoape.
Sateae, semenale ue amsndoz mazspiae, învagale ne mosie
&nde se skans de înnerzusnca' anci, mi înkongispate de nedăpi
de r&pmasi, anbpeaă ini KO40,-mi semna, ka apintp'sn efent

magiE, KE es din npmint suă din ana pisasi întoazuit.

Ie

ii

E k010, aueste maăpi ne desmepdaă orii, npiu uvpui pepzi mi
Boioase; npinlpe aueste nvpui înBepzite, maine de tinepege sui
de piagv, se apvtaă avpui ase saă gaasene de niSinspi apzbloape, kape ka niste paăpi, sa5 lopente, xăpgeaă din sinsa deuispleaop.

Este

lima

a Bopsi desape

Nis.

„Niăy,

ziue

nwpinieie

isto-

pici, înveniad de aa Kalapanle, desaapte Egintsa în do» mi se
papst în mape. Ilînz „a opamăa Wepgasopa, ape nsmai sn kanax; dap din so4o de auest opamă, se desnapte în tpei pumapi
ue iaă tpei azi feaspile: sna

se riamz găpa Iezăzians mi mepge snpe esi; ucianaalte, gspă HKanonirz, mi sp
snpe est; a
tpeia mepge dpent, de ja învagimeae Egintsasi nîns sa so.tm5a Denlei, ne ape o desnapte upin minor,
mape, . . Ageasiv pamspă se kiamb nanazăa

mepgrnă
Sasenilia.

auest kanaa, ndcanv ajieac doz kape se dx asemenea
B"pst în mape npin do» găpi, Sailina iii Mandeziana. Gspa
lin

mi Băxoains sint fueste de

tăpb. « î Nisa
uca

de 405);

minz

omeneastn;

jap

sape
Din

de se
Boasi-

ns de Ha

rond kpeste, îneanz nă nămai Denta (Egintsa
dap înk

aokspi

a ae „Jisiei mi

niste

miui

kan-

—
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toine axe Apasici. ., Kat desnpe natspa
asi, n% am afaal nimie,
niui de aa npeogii Egintaazi nivi de aa'aupii.
Boiam s» stiă nentpă ue

eaă învene a se snifaa aa soastiuis.rde Rap Wii
spmeazr a se mfaa în

auest limin de snă sat zi.e; ni nentpă
ue rsgînt, rpesibnd în auest
nsmzp de zie, skade în 5pm%, în &st
eapna prmine mir mi
sts asfea nvnv Bine iap soasliaiza epei
. . . dap timeni ns a

nătst s%-mi sase, . . N

astă: ss afrg

niui- nentps

ve

Nisa

n adsue, ka aute pispi, Bratpi
Prkopoase.. ks loate auestea
siul oameni „a peui, kapii, ra s-mi
fans şi nsme npin sliinHa -10p, aă uepkat si esnJiue Bbpsapea
avestsi pi.
Din tpei
oiinii ue sa; dat, do» niui sint demne
de a se dessate.
Dau
vea dintriă; pintspi.re eteziene îmningă,
npin săfaapea 19p, anese Niasazi ui ae onpesk d'a asepga
supe mape.
Asfe. sr natz5 kpestepea anei: dap de msate
opi Bîntspize n ssfas îns,
mi Niaă.i peste,
Anoi, dar Bîntpi.re eleziene sînt
lkaăza în-

nerspei, ap lpeszi ka toate vexeaaute.
pispi a Ktpop rsps este
în nontpa auestop Bintpi, ss învepac
aucaam$ Aărpă na Nine;
K5 alzt inai aaes uz ant mai mii
mi mai maine. A doa ns
pepe
gi3pz

cesle mai assspdz înkz.

tot nwmzatsa

. . Dsns

ayeasta,

oueaniga

înxon

mi Nisa fue aueasts înnckape, unui:
bine

din ouean.
A tpeia nspepe este uca maj gpenilv,
kă toate ns
ape 5n gpad mai maat de asemrnape:
este a ns ziue nimika,

npetinzind un» Niasa nspuede din
tonipea ninsopiop, ea ue

=
pt din Jisia, upin “mizoks. Elioniei,
mi întpr de axoxo în.Egint. “ Ksm dap noate ss fie din
tonipea ninsopiop, “rînd Bine
de
om
ai

„ra 0 caims foapte kaad5, întp'o eapr
ve este
male

Bbpstpei

demn

st

silene

donezi

Kz

este

mai năpin kaads?

asfea de Aăpăpi,

neste

nzlinge

ka

Ni.1azi.%

noate

aveasta

afua

ss fie

n

aiui
kasza

Astopsa romsale ayeste ipcă mopepi,
anoi dz -0ninia sa asfe:
+ „Mie îmi nape tb Nisa se îngpoamv
Bapa, Rbul eapna
soape.e,

gonit din prea

azi

ae,

de

asnpimea

timngasi,

iepgo alsnui în pegisnca uepsazi
ue pusrisnde a naptea din
ss a Jisiei. Rat în vine Bnpec,
Kăintene ăimfaspii pisazi;

—
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raul, k5 Kit auest zeă mepge snpe 0 eapt
atzta ssăns

pispide.

Dap

ss

esnainrm

mi se anponie,

aueasia

mai k3

aă

Întia=

depe: aepăa este tot deazna senin în Jisia de sss wi foaple
saad; niui odatr Bînlspie peui nă săf.ip akoao. Kind soapeae
tpeue npin aueast
tot deasna

Bapa,

peaps,
kend

npodaue

auoaeami efenle ue npodsue
E tpage
npin mik.1oksa veps.zi,

tpeue

asăpii „a sine mi îi îmninge în spmr snpe aokăpize yeae înaate,
de snde întspiae, npiimindzi, îi pisinesr mi îi tonesk . . Deaveia pintspiae ue szfiv din aueastr apr, npexsm ue de ssd
mi ssd-Best snt ueae mai n.oioase: uped înss so» soapeae nă

înninge toate ana Niasazi ue atpage ne fie ue an, ui îui onpeste o napte. Kind eapna se moae, soapee se înlpnr în
mixA0k3A uep5azi ui de ako.ro atpage asăpii din toate pispie:
nîn» atănui ee se adaogr foapte msul

din kasza n.10i40p de kape

nmînts. este siponit ui ape faue topente; dap Bapa, sabeesk Kbui
page o napte
NIA0i.1e ainsesk uli soapeae

din anexe

a0p.

. Niăa n5

ape ane de nioie ka în eapn» mi soapene pedirv din ea asspi: aazi sînt apa

dap, K% kăBînt, anexe

wa

mai

seui

de

ati

ase

meaopaaate pîspi. Soapeue tpage, nperăm din ante pîzpi, ana
Niasasi Bapa: dap eapna, aueastz stea, tpage ans nsmai din Ni. Soapeae

este dap

rasza mfazpei

Xepodot ue omsrtea
se înmeaa.

mi srzdepei 43i. .*

nspepea gpevinop, ns slia Ks e. înssui

Asivzi se stie ks sigăpanur

«> Bwpsbpiie

nepiodi-

ve ase Niasasi, sînt npiuinsite de naoi nepiodiue în Asisinia,
snpe miazz-zi a tponissasi de aa Kanuep. Aueste noi înueu
în aăna azi maplie: în Egint Nisa înuene a se &mfaa ne -ia
sfzpmitsa asnei asi Lsnie wi rpeste unt „a exzinokss.i de toamnt: anoi sade.
Îndat» ue Ni.ăa înuene ss ss pepse, aokzitopii de npin 0ap
pame se adsnr, se dar azipe Nia uă mărimea, Ka nd

emi înaintea snzi oasne izsit, nui akoo
nie de

fan sn fea de wepemo-

npiimipe.

D. De Rozieres, ziue în nvavtopia sa: „Ep2 o Bedepe deamns
de mipape,

st nezi pegsaat

în fie ue an, să6 &n vep senin, fp-

—

pb niui

0 simntome

zats, mi ka nmpintp'o
mape
piă, nn
îndate faga a timasa
da
Bedepe întp'sn
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npegestitoape,

fspr

tpentat nsn» aaeksinossa de tomns
pei; ne &pmv,

niui 0 Kauzs

ipegzndsse,

ui aonepind toat» faga ps-

tpernd

pegsaat

ete.

Xepodot Bopseste de o krestie ue ape a faue ks
sint ispoapeae

asi?

B35-

nztepe mai npesss de nalăpr, anexe ni
atsnui kăpate ui
Jimuezi,
skimsbndznii
xotepit a. soastiniasi de Baps apefvasndase
pig de stnge,
mupindese,
prdixendsse

Aueasts

în ipesape

a În«st ne

Niusa. &nde
înstgagi

s%

"wi Bals kană măai seso-i; dap fps fo.os..
Xepodot se se afia în Egint în ax 5-aea sexoaă înainte

de

[sss, zise K» nimeni nă npetindea se anoaskr A0xăa de snde nspode Niasa; afapz de sn ilepupet aa Minepeei, aa Sais.
Auesta

ii snsse «v înipe Siena,

mănui

a ze kpop

în

Tesaida,

mi

Eaefantina,

epaă

Bipfapi epaă asksuile; Kb 5nsa se ema

mi ue. aat Mofi; kz ispoapeae
emiat din mixa0k5a
paă în Egint stps

Nini

avestop manui;
nopd; ui aa

ape sint niste

doi
Kpoli

asisăpi,

mstate din aneae 40p E3xsmotate în Etionia evtp'6

săd; kb pegene Ilsametir, ka s» înuepue aueste asisăpi, apsnkt
în exe o fsnie de mai msate mii de opgii (opgia agca 4 xoui
saă

6

niuoape

gpeue);

dap

nu»

fsnia

ns

fend.

se

dese

nznp

în

Dsnv ageasla Xepodot ziue aate A5kpspi tot atsta
de nesigpe wi assăpde ua ziseae intepnpetsasi; îns ae
di n îndoia-

Ab ui nă ka zise ae „i,

Ile aa aa 3 senoaă dsns Isss, Epatostan, &nsa
din uei mai înBai oameni de ne limuza seg mi sib.iioterap „a Beslita
sigai otet din Anesandpia, nek ks pegese Esepget ue nspta
prs-

5oiă în Elionia, pa sz afre stiini desnpe isBopsa Niasazi.
EA
de mssăpie Rspssasi auestăi pîă iai mpesss de insăua
mi uetatea Mepoe

kstpe isBoape,

aa săd-est,

wi

de «a Mepoc

n'nv

ia katapanta de aîngv Siena rsipr Egiat, snpe ropd.
Nepon
(pimise pomani în adins ss deskonepe aveste ispoape.
Vei ue
se întspnap» desnpe AK0.10, zigeaă ko aă Bvzst dor mapi
slunui

—
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din miAorsA Kbpopa pisi euica ks penexsne;
ustsp» snăne das 4x00 epat isoapeae,

dap nisi

ei nă

: În aa 16 senoaă, lezsinii Iloptagezi ue se dssepr ua misionapi în Asisinia, srpisep5 în Ewpona k» a3 gwsit ispoapeae Ni525. Dap îngapalăa d'Anville; ze april «3 ei azase dpenlă Nia, &n

pîaen ue se apsnkz în Ni.

Este k&nosist ki Nisa

ue ax040

se niam's Pisa 445, npiimeste în sinsi din maaza opienta., întzi: Pia a4aslpă; aa doica snă aut pisaemg Astanopas. Eats ge înmeaz

ne

lezsipi.
O souietate s'a fopmăt

nentps auessta.

Muagi

kzazlopi

aă

înuepiat a afae axeze issoape; îns îndemepl: astozi nă se stie mai
măat

desape exe.

Akăm s5 Benim aa katapanteae Niasasi,
Champolleon Figeac, zise ks mai "nainte de a agisnge aa xoiapsa Eginlsasi de săs, Niqă. faue uinui katapaxte; a Sienei, aa
întpapea desnpe
Niasa

miazs zi în Egint, kape este uea întziă, spend
Auest katapaklă aă agst măat imn sn pe-

de 4a mape.

năme 'snsimrnivtop . , Astszi s'a Brzăt x

se pedsae „a

Bă kaskade îmnspyile ne :0 întindepe de .nmsnt wi.
tota dv asia de gztepa niuioape de învapimea anexop

aa întpapea auestzi pîă
Xepodoi
uzi

ăn

apăntb

- Rate

în Egint.

ks Deata

Epan Konepit

mă we
tpas.
nsgp5

pede

rule

au pia
din Nia

sat

k5 Baăpize

Egintsa

de

mrpei,

ui

Nisa, a învapat

mos, epa aa
nr,

auest

10K

k5

Înue=

limnăa,

nisi-

mi. mapea

s'aă

nsm se esnpims:. „Ilvmonlsa Egintausi ue este sn tspim
mi gpas, se deoseseste

sape este

nisiii pomă,

mi

ns totăa

d& as

mi de nvmintsa

Apasiei

ape

apgi4os . . . Auest tepîm (Deata) este adss în
Sroiuese

ue se afat npin demepte. dosedesr

se înlindez mai denapte
esemnae;

Afpiaei

este nielpos

mi

Elionia de Nia.

F» aat» date

mapea

de ispime. . ** Xepodot d» mai msate

înipe aateae, aavlspspiie-

Tpoadei,

aănga Efesăasi, ete.

Osiiniaks Deala a5 fost odats ăn pay de mape mikr sa psdixat npin nisinăa

ve apsnkz

Niasa,

este

îmnptviuits,

de

mai

—
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mări oameni înBsgani: Kx toate auestea, loa!e.nsBinleae ue
dat
ei, not sz fie komswlste. - [lzinintsa aiui este negps.ui poditop
ne kind în peninvizyi este nietpos: dap n& nspyite mzpei
din
Sipia snpe Gaza, iwpimea ne msile întindepi este asemene
a ueasi din Egiat, ne nsnd Beuinvtopize 45i swât nielpoase. Am
nstea
faue mai sate ossepBanii as&npa tălă.10p auestop nspepi;
dap
e% 455%m mai sine ue îngauaui sw-mi ate ei Singăpi tpeziae

A0p, mai aazes knd
Ana: Niasasi

se afas alzt de întsnexate.

este zuoape

se ipage, este mai

uri navă

na Fost,

îngest de nt Danvpea.

Nisăa,

rond

Se ziue n Egin-

tenii, npin Bopsa Ni, îngenegeaă Ouean.
Nisăa a fost nentpă
Egint upinsinsa Kpeatop mi Biegsitop.
[lpin Bzpsapea azi, oamenii tpresk În avere 40nsp!: st inseasz a azi pbBbpsa
pe
mi tepînău Egintsuăi, nă mai podeste.
n noplsgez Albuqrerque, Boind s nimineasrs Egintsa, kblpb a4 15 seo.ă,
dee
sn npoiexl sv asals ana Ni45asi nînz n axsuge Aa nalapantăuă
Sienii; dap n se nsse în asspape.
Nisa epa adopat de Eginteni, Ka ăn zeă; îi prdizaps sn lemn
mi îi dap npeoni.

Gpeuii îi nsmeaă joc aa Eginteniaop, Eginlenii, ziue Champolleon, Bedea Nia5. sapă ka sn rin ninvit aa asi Amon, zeăa

40p uea mai înaut.
Epa nentpă ei nzmai o manifestauie ninsi1» a avestsi zeă, kape, sss o fopmr BP28!%, Îngiepăia ui nbs-

ipa Egintsa . . . Vinosofii a0p îmi înxinzisepr sn
mi aula

ue nbment.

Mapeae

Nia

în

uep

zeg Knafis epe B5zăl sa isBopău

mi pondsitopăa Nităasi uvminlesk, wi epa penpezetat re msate
monsmente, kă fopmz omeneasks, mezond ue ipon, k5 0 lsnis$
însesmputat; kă kan de sepsede a rpsi fus epa Bepde; pinea

în mni 5n Bas din «ape kspa ana uepeastr,
Zesa Niasasi uepesk anea usle odats lpei Base, amBaema Bbpswpei anea0p.
&n
băs peupezenta ana ve npodsne Egintsa singsp; a. doiaea
Bas
„ana ue de za Ouean sine în Egint, în timnăa inondagiei,
aa

ipeiea Bas, anene

în nvpuiie

de

nuoi.op ue

kad aa enoka pestepei Nias.si,

imiazs zi ase Elioniei,

—
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Aveas!7 din zpms andiraie este fnăts de Xepanonon ue a
Skpis o aăkpape asănpa intepnpetagiei lepogaife.1op.
Niaă.1 mmintesr, epa penpezentat npintp'sn om gpos ue sea-

mn

s% fi fost de amsndo» seksene.

Ile xan nspia

n

săret

de Ipis, simeo. aa pisasi, 4a enoka
Brpstpei asi . , Se mai
penpezenizr, ginind ne o tusaiuz, kvle odat5 natpă Base pă ane Sakpt, desnzpyite npintp'sn suentpă ue este emsnema K8p5-

meniei, kbte o dat, mine, fpsnle, sate

de Î0pi, ap kă suen=

ipă kăpbyeniei desavpgile .. . Mai epa penpezentat ne dov
bas reliefs ue îmnodoseat dos NBpui
ae deanzasi ne
kape se priika oseaiss de gpanit ue s'a ipansnoptat aa [lapis . . Auest zeă se niams Xoni (Ch. F.)
[lins aa Kaip mi de aiui o distanu» mai în Ss, din Kasza
nons4agiei mi a mapei mimrspi ne Nia, ns se mai afaz - kporo-

diai; iap, de aa 100 aege de aa mape în sss, se gtsesk ms4Nime de avesie aigioane. Kpoxodizsa este înprstogit.
Mrpimea 15i se sprs, nn
în iimn de natpă ani,

aa 40 nivoape.
ei ns mrnennt

Xepodol
Nimika;

auv mi ne ăskat, mi ke os4e 40p se fak ne

EG

npelinde

rx

AOkăesk

în

nisin ande

ae

ui

K10Yesk,
Zioa 40K5esK ue ma wi noantea în ant, afiînd în
anb noantea, mai măatd rvadăpr.
Ose asi ns sînt mai mapi
de pt ueae de gisrv, mi nzisa este în Nponopuie, ivhd est

ră toale avestea
rpeste aa spmo nint aa 17 romi mi
mai mat, de asngime. Oii xi seamsn Ko ai noptăazi; dinii îi sînt foapte mapi mi es afepz din gps.
Kporxodiass, din

toate animane.e, ns ape aimsz, mi faska de mos ns se MILES ,
vi faza de sss kade ne nea de *0S, &ngiie asi sînt mapi; nieaea dosăati so1zoasr, nă se noate n»ipănde.
În an, n5 Bede
sine, ne knd, afapv, pedepea îi este nvbipunzotoape.
Yepza
gspei asi este lot deasna înkzpat de insekle miui ue se ainese

aiui wi îi ssg singeae. Nsmai Tpormiass, 0 mir nasepe, tptieste în nave ks ea, fiind uz, de kwte opi ese ne ăsnat mi dsnv datina asi se întinde să găpa desris» kzipr Bintsa de miaz» zi, aueasis

nasepe

îi întps în g5p5

wi

msnenib

toate

in-

—
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sexteae ue se qinesk de uepisa gspei 3i,
perănsrzlop, nă-i faue niui sn pră.
dnee din aueste zise
axe azi Xepodot

Bspale.

Sa grsit ks ca

monta

lt

ui k,

Epokodi.15.4,

s'aă gssil

ansa ne

ne ade-

înuetal;

este

psd, îndprsnew, neozosit mi mipet mi înpenent.
Ilvndeste
femeie ue in ss ia ans din Ni, ae pwneste mi se apănkz
ră exe în pis, dan noate.
Tpweste ne &skal; dap mai măat în
ans, nenips rape este mai mat opganizat.
lime» ape.
Yinui feaspi de rporodiai sent în Nia.
Mai este în auest pîă o penliav ue se iam» Tsninansis:
ipieste ne wmaa wi se Xprneste în ans.
Auest gsstep este de
natpă nivoape de asng: ns fave nisi sn pri: aoksitopii în nsmesk 4ea4 ue skans. Se zise ns, ne «nd oamenii seafas, fs
p5 sr stie, ameninyayi de kponodiai, auea Tsninaneis îi gesteste
npin figepsispi, tv» este anpoane Kpokodias..
Dap aueste stpigvpi ea ae fane nvui simte rpoxodiusi wi se însnviminti eu
însămi nentpă ca. Ns ape niuoape sa ueze aute penliae ape
înnoatr,
Mai
este n Toninancis de ăsat ue seambnz tă aa
Niasa5i,
Avesta frpimr osue Kpoxodiasasi &nde ae afar.
Kind
ese ne maa în măyime, sn5a din ei faue gapda, aiuind speria
de nwmsni, ka s% aszz sgomolăa Bpe &nzi enimir.
Ne ptmvne s» Bopsim deo nasepe nămitz Isis ue B525p'm
ssăprnd ne Nia.

Xepodet Bopseste înk» de mepni «5 apine kape se afas în
Apasia, aa bsto, snde ziue sv s'a dăs e. înssmi mi a Beza 0
mape Kziryime de oase de auei mepni; mai ziue k5, d&n's snăsa
ănopa, auei mepni ssăpaă din Apasia în Egint ne a învensts.
npimsBepii; dap rs Isis, o nasepe de Ni, aepgind n msaţimea Înaintea mepnvpiei, îi uidea: mi ns, nentpă aueasta Egintenii onopeă ne Isis ka nasepe sakps: 0 Bvuisbmeaă: se alfa
măagime de momii sbaszmnile de aseste nasepi în Egint îns
astzzi,
Xepodot mai ziue ss epat doz feaspi de nasepe Isis; uea în-

Iziă fea aBea îsigii foapte negpi:

uionsa

întops: auest

Isis

se

—
swlea

ră mepnii;

aBea

o naple
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uea de aa doica

a xanăai

mi

fea se afaa în nămsp

tot gris

kă

nswini

fsagi;

mape;

fa.agii sînt

aAsi, afap» de auei ai noadei, ri Brpfs.zi apinisop, gitsazi mi
kană.5i Rapii Sînt negpi.
Asfe ziue Xepodot; „dap ne _auene
timnspi

ep%

nskpăpi

mate

tape

nămai

astezi

2

nast

Ss

se

Jimnezast; anoi nspinte.ee istojiei a Sn5s, neatngr măate adepzpzpi:
imăate fazăe.

Astrzi este doBedit

gv auei

mepai ă apini

aă fost niui szut,

niai

Isis
îngene s7 se apate ns smfiapea aneaop;
vie o dat
anii din ei gin inainte; ră st»depea aneaop, uci mai msaui se
dăs.
Isis este nasepe din Nagia.
În pexime epa xonsakpalr
mape.si zeă Txolx, inpentatopsat aitepiaop mi aaă sliingeop
.

Isis se xprneste k3 insente, pepmi de an
Soapeae

epa

anpoane

de

a ansne;

pazeae

zii nesti miui.
i

uenint

ai

n

ne epiaă a sta ne niodsa Banopsazi, se îndsauips. O aspe
ainz
mi nabkstb pvkopea aepsa; maăpize Niasazi, ue de aa sn
timn
învenzsept a nepde mai msut Kănăna A0p de pepdeuur, înnotaă
akăma în Baaspi de ămspz mi de aămin%; În tsuepe mi în înipislape,
naaide mi aase ks saleae, ună apsopii de răpmaui,

mai papi ne aiui. Sneae din sate, mai denptate, anvpesă

wii se

nepdeaă în făndsa ămspei ui ax demeplă.izi.
Denapte, npintpe
paze, npinlpe
zmspeze sepei, npintpe Basăpize mspei de nisin

k3 măupime de fege,
SB ne sskspbin

măat

Brzspsm Ilipamideae,
limn de

Bedepea

.10p,

s55 &mispeae septi.

Dap ns

nstspem

vii

În Beaipt

se

n aveaste pean» Kpen»sK5A5-1 este Stăp!: îndatz ue ansne soapoze, seapa îi spmeaz» penede.
Ap ziue uinea kt noantea
este

gposils

ST

astănzz

s58

apine.e

ei, aveste

aokapi

demepte

mi întpistztoape, semziate K5 mopminte mi uă Aakpimie
&nsi
nonop nefepiue
Banopsa ss ape Benipm aa Bak epa înkwspat de neaepini

măsămani,ve mepgeajaa Meka sx se înnine. Eats ae stim a
sănpa enteanp de
nsniomie ue fak neaepinii în vuelalea 110p
soniş.

—
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iiamz
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axsng aa
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Geda, fax uea

Saxapmo „mi ape
sk»adat asfea,

st

din ii

dalopie sznlv ue

de a se ap&nra

se înpeaesk,

de za

mio

în mape;
Nin

aa

se

dnz ue
gensnri,

Kkă 0 sărats de stofz, anoi întoprendsse r»ipe naptea
znde-se
afis Mesa, se un toni. mi fak gpembgioape de nisin
ks meni-

4e,.

-

Den» ue
noi se dan
es-Seaem)
în ăplea în
sv aiui este

aXs5ng în uelatea senlv fak
ua temnaă snde Întpz npin
ue sade în sngisa dpent aa
mixaonăa pia este asa,
rasa asi Dsmnezsă wi îi

0 Sup.ape genepaas, anoapta sxsnzpei (Bastemnazasi,
Kind întpr
uondsrstopii 4e snsn
înnite s% fie
pes-

ment.

kind
neagp,

se anponie de
anoi

oRocst

Kara,
Odaly

ci

se

agest

poagr,

sStpstt

nealpa

uea

monăment.

lasa este sn edifiu e natpă fege. n Bia negps5 mi foapte
aapg în asonepb. Tlesepinii eroaesr de mente opi Kasa.
hing

ipex ne „a angisa desnpe săd, întind maniac, uri
Fo. Dan ax menleaea Ono, înkv se poagr.
De
întp'ăn 108 ue se șiamt 0x54 azi Aspaxam, 3nde
9» ui de snde se dat aa usuăa asi Zem-Zem de

se poag+ înaiui se ds
iap se poaex au3; u-

noi se ds de se pas ne deaasi Sula znde se poagv înv.
Demo aveasta ămB.s ne stpada mape, tot păgrnd; de snde
se

îutăpnr

Rip» temnas mi pegiuă iap aiui de mente opi,
asi Damnezeă se desnide de ipei opi ne an, odatz uenips oameni, a doa oapz nentps femei; dsaz uinui zide,
o desvidă snpe a o năpbgi,
Kasa

Dsns ue neiepinii a sfupuit anteze de usaiomie în uetale,
se dsk „a mănteae Aapafal ue se pede sn ok sarpă,
Aiui

este o simnks de gpanit naals de 50 de metpi wi Ononilt
k&
zidăpi.
Doar ue fax mi aisi întinvuzniae kăBenile, 5nii se dk

du fasa diaBo.suti ue este în fauz ks Îsnivna Mina wi apăntib
aiui mente nietpe, nponsngsnd: în nmee asi Dsmnezet;
Dsmnezeă este mape!
Temnasa neste tot se nămtste,

E

Xapam

(temussa

mape),

—
pn &nipăa

Kasei este astepnat ks o stofs de

fie kape Ssatan, end

Basa
anăa.
Ils.
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se sprv

uekonepe mongmentă.a
Zem-Zem

este de 56

matase pomie

în tpon, este datop

ne din
niuoape

ss o srimse.

afapy, îi Skimes
de

ue

adrnuime

ne
mi

tot
mese

de avpgime.
Mesăumanii «ped us însămi Dsmnezes aa ssnat
nentpă Agap, ne und ca epa se moapv de sete în demeptspi.

KAPTEA

Agisngepea aa Bszal.
va esGekic.— Kaipsa.
paasast

KaeGep,

IV.

Aokanda opientaas
Qisionomia velawei.

Ilonsaauia

Gin

Haip.—

Gin Kaip.
IliaYuidepea gene-

Bsaakaa. —

teţaus

ea.— Isus asi Iosif.
Ilazatea asi Sanadin.
Yuidepea Mameasui4op 0e ezemet Aai.— Monsstipea
s-asi Teopge; medepea „pn aueasts monsstipe,— Kaipsa sekis.
O aah Gisepiks gpeaks: uimitipsa ei. Psndapea Kaipsasi.
Mexemet-Aai;
eiaua asi; hote askpspi Osne foka pn Egint.

Amsnsepbm Aa Bă.lak a 2 oape dens mieazz-noanl
e, ivui
Banopăa se onpi msat lima aa &n nod de neatps
ue ipeue neste
Nia, mi ănde, ks mape

nenaz nvipsnse npinipe dos zidspi sipim-,

te, ue es din anz. Auest nod este o Aăkpape
Aai, mi seamons a fi fskst tă mesa d'a onpi
xanitaaa Egintasi opi ue faotias inemiks.
Bsaaksn este noptsa Kaipsasi mi faue napte
nitaa5. De aa Bsaax nînz ua Kaipăa mape

distanuv.
măate

ss

iea

de.

&n

a asi Mexemet
8% înainteze sape
din aueaste Raeste o 0apb de

Îndat» ue emipsm din sanop, afaaprm
ipssspi,
ka omnisăssa
din Espona:

ne

nzaztopi

omnisss,

mi
tpas

s-i
de doi

dak
ratrpi,

ne
exe

mas

mai
astentag

în Kaip ne „a nokanne

dzse

aa

os-

ue fie kape

din

noi

He454ă opientaa, în niaga nsmits „lessekiex,
afapz din uetate.
Sivntna noxandei, se sas4» din nalzi aa sosipe
a tpusspei mi ne-

ni ea Singspr

ss

ne Xolbpask3

namepize

—

ipeszea

sv

ouăle.

Ageasis

Epa o femeie de 38-40 de ani, înns îps-

Kokels.

mi înkt

moast
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1orandr

este

sna

din

ueze

mai

Băne

ue

se

af

în

tot opieniza.
A doa

z;, destenlsndsne

din somn

mi

Kbslind

samepei noastpe, nszăpbm niama „lesserie.
tins; dap

ne

fepestene

Ea este foapte

în-

ne astepnsis

mi îmniedesate de &n many ve ipeue
ne natpă miui nodzpi.
De aa many înuene o gprdins de sikomopi ne sn tepim mai xos, ue se îneanz de anv, aa limnăa
smiotpei Niaă.răi.
ile aueastz niagt Aotsise genepasă.i Bsona-

napte.
Aiui,

[liaga
auesi

pexiams mai. maate săgenipe

mape

wenilan

jină

ăn

diskăps

desnpe

xapii, de aiui, exextpizaui, ssăpapr Ja uipamide
ipestelsa veaei mai înaate, siindapdza îpinorop.
Ns

Epedeam

Ac

Tzpuiei, kă

ne

naBale,

3

sv» aluvm:
Kbni

ue

nasi

ve sipade

nemslăpale,

pom

ba

asfea.

Raipăa'0 -aetate

kase. mapi, -gesi,

într

mi

zidite
mop

fps

nă dagene

Bbzăptm

fvpr

ka

Rase

sr

nsme,
de

5%i,

infig

în

|

toate
gsst;

misepaziae

pate

Nanozeon.

Bestit sodani.zop.

yese

ante

a

ns ami

stpimte

fps

stea,

etc. mi în afaanemînt

amestezat

1% naie, mate stpade npin kape ns usispum tpeue, din kassa mătepiaeaop apsnate ne ivi ne nodo.
dpannii, Apnenii, Konuii,
Espeii, Sipienii, Maxometanii, a3. în napte, kăaptiepa dop.
baZapăl într nă pesusnde. aa asteatapea kzawtopi0p.
[5 toate
auestea Kaipsa ape mai imăale monsmente Beștile de apxilorls-

95 apast,

ape npin gpaujoaseze op fantasii, fak

uevbei.

nene

din geamii

mepile

so atpag

sex siui imizepia

toats

admipapea

oabtopălăi,
Minapeseae auestop geamii ns sent na uese din
Tapuia npoupie: niste ROaoane ue noapts ne rpestet o ganepie
puisndz, de ande stpigv imamăa, mi de aa gaxepie în ss, v
ăpmage asn5gii în nîpf, ap nătea ss „e koinnape uine-Bă foapte
Bine kS Ssulanii uei eri ue năptaă ue nea lapsansu „ui în tap-,
san 0 nad Jăng5, astăgile aa Bbpf. Minepaneae geamii.rop di

Egial a; o fopmz mai gpauioass ue seimbnb R5 0 lspear.

—
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În tot Kaipăa sînt mai aa natps sste geamii, dap ns sînt toate fpămoase.
Maxomeltanii, dsnt npesapiepea Kopanăasi, se înrinz de uinui
opi ne zi, sape înkinsuisne sc uiamz Namaz: dimineanr, aa miazo-zi,
mai
epziă,
anoi
aa
anăsăa Soapeazi mi aa
dor

oape

dsat

ass

si; întiubndess,

mai snss, kvipe Mena
lanete uszle kă aăp,

În singăpnlate sas în

se îatspns, np:ism am

ns faga; staă în gensneiagi, ue! .pogayi ne
uei srpaui ne aale astepnste :opdinape.

mixaokă.r snei mapi

măagimi de. oameni

de opi ue peaigie, măsăumansa se întins, fopz lspspape;
ueteste o pag, se podinb; iap se nsne în gensfi, anoi se
snaus,

ne moni, ne faut, ne găp7, ne ap ui ne pare.
În sntpsa gQeamiei se afa5 &n sasin nenipă snvuape,

Jos

aatapăasi este ronepit.
În naptea Kslpr. kape. sade Mea,
al% sn mape skasn saă tpon.
Ile iui ne koao,.ne ubpeui,

vetesk Bepsete din kopan.
Wede mai fpsmoase geainii din Kaip

sznt:

întsi

geamia

se
se

usi

Ssatan Xasan, zidit; în 44-nea seno.ă ne niaga
Psmeiaex, de
Mauen-E-Nazap Ass; ea ne din afapr esie mrpeanz.
Zidăpie ci înaate, sînt zegpusile as sande pomii
wi aase mi ksns=
nate de o ropniuv,mi ne sna din fenexe saue,
snt ntipănse,
de ont prndspi de apauiade.
Este în kongiăpale de panze ve
se desrid ne tăpte npinty”o mupe apradt ogiBz,
figzpats npin

oe natps ainii asesuite. &n pond de îpete, ziue
D. J. d'Es=
tourmel faue sasssipadz ne &peslelă. zidspiop;
mese nopui
fpsmoase, sînt npantisate în niste pelpagepi adinui
de sn aiuiop;

ne d'assnpa

sint inskpinuii

O finisnz kă o o.onads

mi nisue feaspi

de fepeste.

,..

. —

fnkălv în ont koauspi ui konepity de

0 E5n0.4% destăa de fpsmoasr, ORsn'6 IniK.1OR8A
piei; da dpeanta, în fsndza snei Kaneae, 0 noapte
dăue în sanalsapăa snde

se

«fus

nzipats

mopmintăi

uri pediaz,

natponsasi

sent.

se pvtsnzeste

Aueasts

ăpmatens

în S5S, ka 0 B0uiv;

este

sar,

în-

kongispals de 0 fpiz» atv ue noaptvo inskpiogie
apass. Mi adaogt o msagime de misi nodoase ne ABhg3 aueasti
minănud

—

ipessea
moast

sv

onăne.

mi în

„Ageasiz
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Epa o femeie de 38-40 de ani, îns îps-

Korel.

orands

este

sna

din

uere

mai

săne

ue

se

af

în

tot opientăa.

A doa

zi, destenlsndsne

din somn

mi

Kbslind

tins; dap

ne

fepesteae

Ea este foapte

kamepei noastpe, pvzăpbm niama Jessesie,

în-

ne astepnsit

mi îmniederate de &n many ve tpeue
De aa many înuene o gprdins de sikone naipă mini nodăpi.
mopi ne sn irpim mai xos, ue se îneanr de anv, aa limnăi
smiubpei Niaă.ăi.
île aueastz niagt Aoksise genepasă. Băonanapte. Iliaga
- pesiamz mai. măate ssgenipe desnpe Nanoaeon.
Aiyi, auest mape uvnitan ţină ăn disnăps estit soxdauiiop. si,
xăpii, de aiui, exektpizaui, Ssspaps Ja gipamide ss infig în

tpestelsa veaei mai înaute, stindapdsa ipiko.10p.
Ns npedeam 5
ac

"tzpuiei, Ră

ne

nabate,

ue sipade
prin

kbni

nasi

ue

nemstapale,

asfea.

kă aie,

afin Kaipsa'0 “uetale sa toate

kase mapi, -gesi,

ES

ba

wăate

|

Înt'b

mi

zidite
mop

ună degene

Bbzăp5u

mă.le

gust;

îvp»
fpw

nsme,

de

stpimte

[po

siensa,

etc. mi în afua-

misepasiae
ase

uese aute a
ns si

nsmini

amesteral

stpade npin tape ns nătzpeimipeue, din saăsa mâie-

pia.e0p apsnate ne iui ne
Espeii, Sipienii, Maxometanii,

noio.

dpanii,

Apntenii,

Konnii,

ad în napte, Kăaptiepăi dop.
ba
Zapă. În nd pesusnde. aa asteatapea rBâvtopiiop.
HK loate
auestea Kuipsa ape mai maate monsmente Bostite de apxiluils-

p3 apăer,

kape npin gpaujoasee aop fanlasii, fak

ex sipi mizepiu

uevrei.
Bueae din geamii mepil» so atpags toate admipapea
bablopsasi.
Minapezeae aueslop geamii ns senl ua uene din
Tapuia npoupie: niste KOdoane ue noapte ne pestei o ganepie
prlsndz, de ande sipigr imamăa, mi de aa galepie în ss, ov
ăpiape asnăpiiv în uîpfe ap nătea sr „e somaape uine-Ba foaple

Bine k5 Ssatanii uei peri ue nsptaă ne za lepsansu ui în tap-,
ban 0 naut 4ng5, asnăuile aa stpf. Minepaaeae geamiirop di:
Egiat a; o fopmw mai gpauioass ue seimbns R5 0 lspeat.

—
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În tot Kaipăa sînt mai aa natpă sute geamii, dap nă sînt toate fpămoase.
Maxvomelanii, dsns npesapiepea KOpangasi, se întins de uinui
opi ne zi, tape înrinsuisne se niamz Namaz: dimineanr, aa miaz3-zi,
mai
tpziă,
ani
a
anss5a Soapeazi mi aa
dos

oape

dat

ansssa

si; întiubndes,

se întăpns, np:ism am

mai sn5s, Kzipe Mea ks fama; staă în gensniaui, uei .sogayi
ne
ianete ussle kă a5p, uei sppaui ne ante astepnste -opdinape.
În Sing&pblate sat în mizaors snei mapi msauimi de; . oameni
de opi ue penigie, măsămanaa se întins, fop tapsupape;
ueteste o pag, se podins; jap se nsne în gensii, anoi se
Sna.1s5,;

ne mini, ne faut, ne găps, ne Baps uli ne Bpane.
În antpa. geamici se afa5 5n sasin nenipă snwuape,

Jons4

aatapăasi este nonepit.
În naptea «slpz. rape. sade Mesa,
af+5 sn mape srasn sat tpon.
Ile iui ne koao, ne 1»peni,

metesk Bepsete din kopan.

se
se

Yeae mai fpsmoase geannii din
Ssalan Xasan, zidit în 44-aca
Mauen-E.-Nazap Ass; ca ue din
pie ci înaate, sînt zegpuite as
nate

de o nopniuv,mi ue na

de ont prudspi de păuiade.
se desnid

ne

kepte

npinty”o

sole natpă dinii asesuite.
tourmel fane passslpadz
fpămoase, snt npartinate
ne d'assnpa sint insepingii
O fintenz x o no.onads

Kaip sznl: îutzi geamia asi
sexoă ne niaga Pămeiaex, de
afapr esie mrpeauz.
Zidăsande pomii mi a4se ni ună
din femeae saue, sxni nvtipănse,

Este în kongiăpate de ganeaze ve
mupe

apradr

ogiBz,

figzpats

npin

En pend de tpetae, ziue D. J. d'Bsne pestelsu zidspiop; mese nopui
în niste pelpagepi adinui de sn niuiop;
mi nisue feaspi de fepeste, ,. . —
fekălv în ont koauspi mi konepitw de

0 K5n04% dest de fpsmoas, Oksn'5 MiK.1ORBA
xăpuei; aa dpeania, în fsndsa snei Hanea€, 0 noaple
dăue în sannlsapăa snde
se sus mopmîntsa natponsasi snt,
Aueast5 ăpmatenz sar,
azipats uri pedinatz, se pvtsnzeste în S5S, Ka
0 B0utv; este in-

kongispale de o fpiz» atv ue noaptvo inskpiomie
apass. Moi adaogt o msagime de misi nodoase ne APng3 aueaste mintnud

—
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apxitenlaps, stirae să msate fee, soazepii
delviule â jour;
taane zagprsite wi aspite dans găstsa Maspest; amsepii de
mapmăpt

npeuioass,

napdoseaaa

de mapnsetepii

. . mi

ci

ase

o ideie-desnpe geamia asi Xasan. Dsnz aucasi geamie Bine
aueia a azi Ea-Msapid, sogalv npin nodoaseae ci. Kait-Bai, ue
se 2fu5 afap din uelate enpe Est, mir», dap
anoi Ea-Azxap, sa geamia fiopiaop.
O naple
edifip este srosit wi snpixinit de ronoane de
în nămtp de 130.
Toate fopmeac nodoasesop

foapte enegants;
a auestsi mape
Mapmăp3 245%
ue se

afa

aa

aate geamii, szut ulii aiui. Aveasi» geamie, înxongispat» de arvesopii, fopmr lot d'oditz sn rapaBansepaii mi d în sinzi ao
snei uoai măssamane,
În ămBpa. ci 40xăi Săreiman Ea-Xaaegi, ăuigvlopăa genepausasi
fpanuez Kaesep.
Ii fiind n sinlem ua geamia. Azxap, „li Săueiman wi „a Knesep, uititopăa nă
se Ba săaspa sb-i dim o ideie de aueastv întemunape.

Isssf uama,

mape Bezip, apuuaga în Sipia,

dan»

6vivaia de

aa Xesionoais,

idei konipa apmiei Dpanueze din Egini. &n mssăaman fanatii,
Sseiman Eu-Xanegi, se apvlz npenopal a suide ue Bsonanapte.
Astopii fpanuezi
npetind ns Bizipa slis
de aeaste xolzpipe mi în ipimise în Egiut ns enzeaua sa,
Op Ksm ap fi, auest fanati:
uaerz în Egint mi af+z în Kaip,

în geamia Azxap.
Ja 14 isnie 1800
genepauza
Gpanuez
Euesen, nvprsînd
kasa genepaaăasi Damas nu st se întoapib aa A0Ramă1 Să, înini în om xăne în mi pă înpesminlat pape se apăne» Ja
nisiope.re saxe; Kzesep, atins a Bedepea mizepiei ve apata nopisa auesisi om, se anponie de dinsăui mi se near
diuc
Soaciman se sroaa» mi aoBeste ne Kuecep

xape îi uvipsnde inima.
giat!

Aeăpgt

„Apxilentonsa

na S'BA prkă5 5n Răut

Genepa.iăa kade mi stpigs: m'a înxsna

Ilpotain,

maplop

za aueast»

Înlumnaape, a-

s% npinzs ne guigain; dap e. însămi npiimi mese „oBi-

lzpi de rănit mi kvză fvpb Ksnostinyr.

Astea nepi auest mape genepai.

buigviopey,

fiind

anpoane

—

de a

me

în peanv
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Slpigs:

Ns este aut

Dămnezeă,

Dsmnezeă

de

mi Maxomet este npofeta. su ţ&
Mai Bozăpbm geamia Kisasm,
sape nopdsa uetpuei.
pix-Baprsm
snde
se afis
mopmintee
Kaxifizop, mi

kzt
Ga
'Ts-

„150.

Ions.agiea Kaipazi noate sm se
ăpue de a natps sate mii
aa nalpă szle dur zeui mii ssfaele,
Eupei, Msăamani,
Konui,
Apmeni, Sipieni, ect, Kaipăa se komns
ne din: Ba.at, Kaipăa ma-

pe; Kaipăa neniă saă Tustat,

Băuiar ue ude am intpat, se af
sităat ne ma45r Niasasi.
Aiui sut faspire de nostag mi de
nenzb; topsstspi de Bsmear;

fsnicpii, fondepii, mkoa

nositentise, fogăts de

Asiszi se zise k3 siut
în Siape
de Bizitim,
baaak sc apse wi se săput de

Mexemet-Aai,

npoastu;

noi ns

Ppanuezi

în

BOIpIMm

timasa

3%

esned

iuiei 40p în Egiat, întp'o zi de peBoa
ts a aoksitopi.op din Kaip.
Ilonsaagiea

asi sc &prs

astezi aa Zeue

mii

saăfete.

Întp'o dimineay, asînd ne fpămoasa
Mis „lia, ne sape ne o
înkpedinyr nspinteae ci, si.it sr muz»
în nat din Razza gstei,
IHtekăpbm $3 bizitem aste a0răpi
mi a5kpăpi din Kaip,
Mai întviă

mepsepsm

xaqe ne dăsepzm
Bi

s% sizitm

ss zik de nosis. anima

azins..

tei ne gpuuioasa noastps kPAdlope,

înainteze.

mika n
măste

uelatea

asi

în pisite din xaxza animazeop

Jozitspi penetate

Aueaa

[le

ue ne năptaă,

kape n&pla în sna-

nă Boia niui întp'sn pin sg

din nâplea

astea faue ne azin s

Sasadin.

îmcapgv.

năindăse în nspise

uvisszei,

Din

slpigste,

nopouipe,

ni-

niste

Ai, În fkăp» sp atepge în
-gason,
Auest eseran5 imssp5vts mi ne
ai NOSlpi Bbyi kă ayosti aziui,
este îndestsa snza ss o ia de fsge
mi toni uei ami în imito
5 noi se azase, de aa A0kands,
n kravlop, aa Kbps ropn
nzlea
S% lpag

uea năgin Et

mese asini, mi kă toate

aucste sn
singsp azin în nspta în snate;
A5ng% avesi nepsonagiă as fopm% potsndz.
mepgea

moapt wi ontogoanz,

ne auţ Mâgap,

Souia

sa, ns

nai Năpin

5=

Kînd animaai, nostpi ÎNuen5p2
53 gaa0-

—.
neze, npih nisin,

gpos
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a46 40p îns» 0 aăapr de goanv.

stpig», se aeagsns, nade în nisin

Domnăa

nă faua

rwtpr

uea

soape;

souia sa, înv nikp. Lasaoza ue fek5pă niuend, k55z3 aueze pisspi
fpenelive ue în szamtopie grsesk nastepea în veac mai miui să=

siente,

Axânseprm

Aa vilădeas.

Krtpe sfvpmitsa sexo.zazi a 12-ae, Sanadin ua mape, zidi
e uetsysene noasteae deaxsasi Monatan, ne ăn înaat Mameaon.
Aueastp uelepse este asizzi aorăilv de 0 mins gapnizoans mi
kdie pă l&nspi.

Bizitaprm negsa asi losif,

fisa asi

lanoB.

Agest

n

este

iziat în stins; adn de 269 niaoape.
Askpapea „i este mimănale ini faye de se mipv topi Fbablopii.
K5 loate aveste is-

topiuii Rollin wi Segur,
a0rsitopii din Kaip,

npeksm mi

sape

apetiud

us

rvpi-sa
esto

EpABtopi

napăa

mi

şiap

mi losif, se a-

mzgesk foapte. Avest năg este finit ks 3000 de ani. în 3pma
Azi losif, odat

ks ueipuxea,

Asi. . Wititopii m pop

npensn

apal»

înszrni

Fonstpăkyia

epta a nă ae moi faue diskpingia

ams-

pănteasi ăi.
Bom snsne nsmii 53 se îns de apazi, Ha 8% a5%, Dpin ex, ans În setvuse.
De aiti, Bititapimn narată azi
Sanadin, pesiazpal de Mexemet-Aai nui mosizat Ezponeneste,
Aucst nazal ne adsue aminte do mă.mime de suene tpagi-

ve.
lie tepaa velwysei, S'a fost ăuis o mape napte din Mamuvazui
din opdinăs asi Mexemel Asi,
Dsonanapte îi swtăse, dap mai prm»sestp» înko, ui avestia
se înmzapipb mai twpziă.
Mexemel-Aai mama, se temea de nătepea 40p; piBazi ai astopitvyei asi, tpeszia, opi s% îmnapu
aueast» astopitute- ns dininii, opi sv-i neapzp.
Ea îi xomeziă
mai întviă, anoi se îmn»x» să dîniuii, ka s% noals mai Aesne aj
nepde.
Mexemet Aai numise ne fisa să ax doiaea mef ax -

nei apinii ve epa sv neve assnpa Baxasiui.rop. Zioa de nckape 4a ps50iă epa ss se sepseze npintp'o swpewtoape năBaiRz.
Mexemet Azi, piem» în uetogse ne topi szpsagii de uznetenit,

—
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kopnăpize apmiei wi nc Mameszui.

Aueasta se întumnas aa 1,

maptie, 1811.
Apnzsgii, soadani kpedinuowmi ai namii, oxsnap5 nazal. mi edifigeae Beaine.
[lama sta în dipan, în mixA0R5A Oameni0p sei uexop mai sigăpi..
O aonilspz de ten epa
s% dea semnaasa de a înuene swpestoapea.
Tanza se aszi.
Mame.rguii ve epaă înwmipagi ne niaga apmeaop, învegsp ss nive să5 înn5urblspiie apnbăgii0p ui are soadauizop
wi săB
aoBităpie tsnăpiaop; uci ue nă nikapr, azepgapt St cas din
uelate; nopuiae epas înise.
Doi Mumeasui nstăps singxpi s%
seane din ayeasts suidepe, szpind dsne tepags ne tanissa pe-

rede ue so afuz aa niuioapeae zidsazi uetzyei;

auesti doi sks-

uagi, Tgip» de asoao npin deurepte; dap ne snău în afaap» ui
Î.1 Buisep5; uca aat skuns în Sipia.
Koui din Mameasui ns Benip” în uelzuăe, fupu Buimi ne aa
saseae a0p mi opi ne znde îi ufaapr. Kaseae op sc dvsnoiap5 de apnssyi ui de nonsaagie.
Oat zeui de Ppanuezi ue prmsseseps în Egint înks din limusi okznapiei mi sape se Ii

sepe Mameazui,

fsps Epsgaui.

Snpe seapr ne înlspnapm în Kaip.
Dsnv Este ga zise de aa venipea noasip în Kaip, se apnir
a A9kand6 5n kba5gbp pomen din Bakăpesti, kape so afua alsnui în sepPipiăa natpiapxiei din Egiul.
Auest fbazgbp se zise tpimis de natpiapxza st ne înite s1 mepgim sb-a Bedem.
&nsa din sogii de rzazlopie, Pomonă, se dese s5 fak aueast
Bizile, ue &end noi, însogipbmn aa mass ne Mis „lia.
Dsns tpei vape, sopă nosipă uea dss, se îutspnz, Înxsnlat

de nepsoana nalpiapxsazi. gper.
Hatpiapxsa ne înnita, nentps kvle Ba zi.je s% mepgem aa mon»slipea ssnlzisi Geopge, în Kaipăa ueu Beit, kape mon'sslipe,
npin noziniea ei, agea v pedep» puniloape, «n aep sine fsrztop
ui de ănde am fi năist mai kă aesnipe st niziterm nipamideae

ai aale aokspi. Sznwtatea mea szlepea de kst sa tima din
asza Aăngia0p osteneaia ae uvawtopiei mi din deasa srimsape
a tiimeaop feapile, Ancam tpessinus de pwnaos mi de acp

—
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KSpal.
Aueasta ne detepminz sx npiimim amasi
.sa nponsnepe a
natpiapxă.răi.
Ne azapvwm adio de ua Mis Aia ni.
nvpinteae ei
mi n.iekapm aa Heaps,. însouiui.de
xomnatpiolăa nosipă nB.ă-

sp.

Aa o xemstate oapv întpe Kaipă
a mape imi Kaipăa Beniă,
ipeksptm ne sas ăn mape anedsk
ue adsuc ana din Nii wi o
îmnople npin uilepueae ueteyei.
În vagimea -15i uoatle 8% se &pue „a 40 metpi; ape apsade ue se
maatifit ks o nepsnentiBv
ne sfspmilr. Asfea A5ngimea zi
este de 2120 metpi,
Dsaz o aus smslate de Oapt.
epam în Kaipăa peniă.
KA5gbp5a ne dăse aa 0 kasz amez
ale ue 0 înpagine, mi ape

kas+ ca Însăuli epa fuaple înalt, tă
mai măate etage, de sn-

de Bedepea

npedomnia npeste lot opamăa.
Aiui epa won'zslipea
8-5 copge.G
În adepvp, aiui nă simyiprm atvla
rbidăpr: ăn sint pbkopos

ssfaa ne înuetal;

Acpsa

epa mai

ăpal; îns,

nimina ns

epa

mai fpsmos, mai mzpeg, mai noă
nenipă orii nostpi de st Bedepea ue ne se înfzyima as5npa 40k5p
i10p Beuine!
Dans lepipa acstii nase, pvzsprm Kaipăa
vea mape kă geamitae asi,
K5 minapezeze sase ue se nepdeaă
npin săueteae de apBopi de
Kăpmaai; uelzgsea, saleae Bevine,
kvinaiiae Bepzi mi gadsenc:
Nisa kă aneae usi kanpiuioase ve
se întspns
ka sn uepu:
Hpintpe gpsdini ui nisinăpine demeptsass
i Snbimbutotop; „angzi

mănteasi Mokatam,

xotap întpe

asnuize

Kaipăazi ui

demeptsa,

întpe Biaur ui moapte; anoi nipa
mideae mzpege ue scamn ks
E0p s» Îmnsic demepte.zi, ameningî
ndsa 5 nătepea genis.usi

Omenesk 4e exe noapty în fpsntea A0p
de atilea mii de ani...

Toate aueste 4ăpăpi ne fepmenaă,
Întp?o zi epam singsp în auest 40ta
w, tpist npin singăpvlatea ,
tăi. Epam năyin soanaB. Slam
ne lepauz, npiBind aueasis na-

tăp% nainb de nostate. Demepte.e
npeaă kv se prsfpwng ne
inima mea. Scapa Benea penede mi
kx dînsa gondspize ue.e
mai tpiste ssspaă ne săietsmi ososit
de dăpepi.e sicuei, de a-

mspvusnie

&nsi Asng

esi.

Aa

aueste se adzogă

imnpesisnca

—
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dăpepoasr a 0kăpiop ue Bedeam k5 SEngepoasere săBenipe
de ape ne sopseste istopia ao0p.
Opi snde osii se onpeste,
opi ande niuiopăa ibaztopăuti. Kazkb auesi ivpîm, nuasepea avestop 0txpi este amesteratz kă prpîna epoizop.
Qepiue nvmintăa sape npodauc înkv inime nosise mi genepoase! . . Dap
iapbur ns este ăn singsp ok ănde nisiopăa KBAslopidlsi S% n5

raaue ne aipimie,

ne Swngeae

aucstzi. nonop

nefepiuit!

Înrs

din noantea seno-zi.0p, intp'ăn snagiă de male mii de ani, auest tepim îs npada lătăsop nefepiuipi.op: zice de sskupie a
4e 40kăilopi.0p 45i not sv se nămepe, fie .nape, R5 ăn sekoa
din timusa de sxfepinnv.

Ox! banu zieae noasipe de dspepe ap nzlea ss lie ega.e
aa năm5p uă uede de fepiuipe, ol de dăaue ap fi înn ascasti
giapt mindinoas! Rbui opi ue dăpepe se slinge îvpr
pazeae
ănei
psuspii,
ui
niui
0 date
fepiuipea

mai dsaue de Er! den» o dspepe.

ăpm» în
ns
este

Dap ns, aneasta nă s'a

dat

omzasi |

Szs op ue naptea uepă.Isi, soape.e prsape n5mai ka st 1ămiue 0 KpimL, 0 Bapsapie, o nedpentate omeneasu»! Ilpetslindeni
peaede a5 întins smpa îmnvphgiei 40p! Biplatea se înkJinz ămiait»

înaintea

npimei,

Kbui

ea

este

înaintea

rpimei

ka

o

fps-

pass mi timids feuioapv ue atpage înfpsnivpizze snei femei ne
vaminate,

f>p»

s

noaly

se se

anepe;

mi

soapeae

nă

sc

întă-

neKT; sepsă nă se desnirv înrs? Tot nape nzplinitop Ue.10p
pri: Nă mai esle niui 0 snepanus de a se sedea Bpe ndalv inniinile piseJe inime.op fpsmvase!
Niui kiap avea snepangs fata K5 ubminlăa se Ba nimiui kă
uci psi!

O natpia mea! Jeaps fpsmoasm mi întpistatv!. [lot es Bopzi de
o mape ssfepinur, îtpz sw-mi ads aminte de line? Stpeinztapea

aă înpenit

de amopăa
nienei mec

fpsntea

mea

înk7

de Ivnp;

155, ape este pomvnsa

denapte

a înfaopit mi 2% skstepat fropiJe kănsnei

inslate, „a smepa

singspoivpei.

de

tine

ue ap fi fepiue? [pimzaapa

Denapte

de tine,

ei în sipr-

ns am ka-

—
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nosnst săkăpia.
Dap siptinăa, niui enimină.a i5ă, nă S'aă BăRăpal Brzend ăpgînd aaxpimize din esia: exe aă ninat în ivwepe
mi în ămsps ka poa nongirop . ..E5 ns m'am xponit uă aan=
leae siegei taxe. Mina la n aă prsfuat fpsntea mea. În raptea
fiiop tzi, nmese mes este steps. Nimisa n Mi sînt dalop, ui
k8 toale aueslea ns not ss te apese: mi fepiuipea ta noate în-

kb St-mi

adărv ziie de gărzpie.

Ax! o zi nămai de

fepivipe

tentpă asest nsmînt, uli aoiă fi fepiue! .. dap o kigelape amapt se întinde a &mspa ne inima mea; mopmintăa se Ba înși=
de neste anii mei, înainte de a pede aueastp neapă fopiui-

bl,

|

Bpam usfsndat în asfea de meditanii, nbnd, de odats, ne o
iepuzv, as4vlăpi, aszind o Bove, mi nă ka aueea a fantasmei ue

anbpă

asi

Îmi zise:

Volney; o Bone
„Domns.e,

adeBvpalz,

Babnds

sta seapa 'afays.* Epa o feuioaps de 16
deaizats

mi

seapa Bine; aiui în Weap>,

nă-i

ani,

daaae

rape

Înmezent

a46%,

a

fpămoasr,

mi noetixz

Adeast

naplameni

x5n%

aa

ka foapea dewmeptăpi.zop.
koni+ Îmi snăse rz a0tzeste să mairzsa

auei

monrstipi,

ne

a

vpsi

lepaus

ăn a-

se

af-

Aa.

Alsnui souii mei senipz mi ms kOBopiiă „a masp. te ziare
mai mezspom aivi, rbălaiă si afas suine epa auca feuioapz; dap
op ne uine întperam, nă-mi 'pesnsnse nimina, wi înkz skimea

Bopsa: ăn

mistep! . . De

atsnui

nisi

odats

ns

se

mai

ap-=

in,

Ilatpiapxsa ne dase anaplamnentzi sei s-a uonum. O mas,
n5 A5s0ase, ui Kăpals, se nănea de dos opine zi nentpz noi.
Hetperspwm

aiui avte-na sepi, Boiouui. Egsmensa monsstipei,

s-

nă4 din uei mai mapi naptizani ai zesasi Baxs, ne deststa Bpin-,
tp'o msugime de anendote xomiue.
Dap este lima ss Bopsim de KHaipsa Beriă, -nde ne afam alanui,
”
Aivi epa aatz date o uetate nămit Easisonia, Nă se stie niui
de uine, niui în ue enous aă fost zidit.
Ky toate auestea, se

—
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pede mai pere de usi Asesandpia.
Iltosomeit, geogpafsa,
Bopseste de uetatea Basi.onia din Egint x» ap fi fost ne aon84
snde epa mai în pm» Postale. Aiui epa stasnăa gsBepnopiaop
Konstantinonoaiui.

e

Niste sepiitopi npelind uz Basionia ap fi fost zidit» de spmstopii „zi Kambis, rapii îi detepr
dauepe aminte desnpe Basizon.

nămee de Basiaonia, snpe aDap se nape o simnav sano-

ziuie.
Aveastv uelate se inkongisp de Amps, mef de apari
me aa 644. Epa anspats de Manasxas, gsnepnop aa Egintăasi
să5 Îîmnspatăa

Kaptiepsu
afat

Xeparuie.

Konwiop

o kaneaz

Kvză

în nstepea

de aiui, este

sstepanv

snde,

oxoait

apasi4op.

de zidupi.

Aiui se

dănz

tpadiuie, Mupia, losif
ss, În fsga 0p în Egini, na s» skane de fapia asi Epod,
a0ksit uzt-Ba lima,

wi lap fi

În aueasts uelate se mai af1t geamia 43i Ampă.
Se upede
r5 ap fi zidite de auest genepaa Apar. Geamia este mape mia
tpossit aatv dal sx fie fpămoasm; astszi înss, înuene a se pzina.
|
Egsmensu de aa snlza Geopge ne dese sv sizilsm 0 pesepikb

(nă-mi

adsk

aminte

ue năme

năpla )

ne &n „ok 5nde se gesesk neînuetat,

gpears,

fepsmwispi

frăls

de

nooane

de gpanit ui de mapmsps, npekăm ui aate antivitoyi.
Besepira
este miks mi n ape nimixa fpamos,
În naplea pesepiuei desnpe ssd-est, B5zaprm mai msate m0pminte xonepile rs uelpe ne uape epa skpis, în mai mute Aimsi,

nămeJe
păui.

penaosauiop.

Mai eszsprm

Epaă szte-Ba nsme
mopmntsa

&nsi nsnitan

a ae snop kzastopi
Engaeză;,

auesi

0-

figep, afabndase în Egint, mi Boind' s7 se KO6oape dene ripamide, apziz 6bpsyic, ne Boind a se snpixini de Apanii oprndsigi de gsnepnsmînt nentps aueasta, mi kosopînd singsp, K3ză,
se nprB54i

nînt

Spons aa pisepina
mopmint,

Avesta

sc afis

os

ănde axsnse

gpears snde
aalsy,

im Îvusse singsp

în Bsbui:

epam.

N

Wspina

aa anzi sne

îpanuesă,

enitafsa,

Bepsăpi,

în

asi se în-

denapte de
mopt

auest

în Kaip.

kvte-pa
9

oape
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Wn5

a us mspi.

Enilafsa cpa

srpis

ne

mopmini.

moape în foapea xsniei; înainte de a nsne în „Jăkpape

Mee

ai sine Boiloape

îpsmos

nentpă

simhiment nepdea tot

5pimeaze

în

enitaf

mi

natpie wi

&manitate.

Bopsea

de

K%

dopin-

Dap

fepmess. scă npintp'sn

ape

Ziuea

avest

Beps

ue

nai.

mi de xapem.*
„Adieu mes beaux chevaux, mes femmes adoreest::
Yetaiea Basiaonia, saă Kaipsa Bekis, opi Dostatga, apeo fisionomie misepaziaz; stpadeze sent sipimte, în «si de aa
fepeasta
snei kase, nogi szpata femeea npeyinsasi sa fepeasta
asci din
fauz,
|
Mai

în toate zizene

ne duucam

Bizitwm ste ucBa.

aa Raipă.a ue

„Aveasts din 5pms uctale se zidi den»
Meez-e-din-Aaax,
nanif din Afpisa, tpimise

mape

sv

mai

genipea Apasiaop.
o mape apmie în

Egint ss romanda „ăi Giazep. Yea din 5pm» tsszpi kă
ostide saie întpe Kaipăa perig mi niuioapeae Moratamsazi.
Gene-

paasi apas dete opdin sr se farz aiui sn zid ka 0
gapiepr de
anzpape nenipă soadagii sei. Auer 0KO4 se nonăIm
tă rase,

geamii, mi se fs sn opan, izpaia se dele nsme: Înpingstop54.
Negsnilopii Beneuieni simsaps ue "Ea-Kaxapax, (nsmeae
opamăasi)

în Kaip,

(De Maillo).

Sus Meez -Ea-din-Anax,

fou-

datopsa dinastici Qatimininop, npexăm ini Să5 &pmzlopii
asi,
Raipăa se înfpsmăsens să monminteae apteaop wi inc fayepie vipisizaniei,
Stiinmoae, zitepatăpa, înfaopipr aiui ste magi-

ae Sanax-Ea-din

mi să

spmolopii asi ue fopmaps

dinastia A-

spiisop, Kaipăa opm5 a înfaopi din ue în ue mal mat:
dap
end avesti satani, tămnzpap» de a (1230) Gingisuan o msaMime de su.asi napii fopmapz sn sopn de âpiie ini szspnapb

nstepea săalani.op, Kaipsa, săs auesli sapBapi teprezi, Mingpeaieni mi Geopgieni, înuen sv neapzs înfiopipea asi.
Sss 'Tspui,

ÎNRE Svză
aut

N'Dn'b Aa Mexmel-A.i,

ape dete înnt sn 453lps de pi->

auesici Kanitaae.

Este limu, ss goprim de aueasts enor

wide omsa ue ssim-

—
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sv faga apăpizop în Egint.
Am zis r» Mexeinst Asi se ns
kă în Maaedonia, în salsa Kanana. Se nzsrs ne ua 1769, odalz
5 Nanozeon uea mape.
Dami.sia din ape nspuese, epa modestm: tats-seă epa sn imniegat otoman, din uei mai miui.
În tim-—
năa esnediiei asi Bsonanapte în Egint, noapta otoman, stpînse din toate nspyiie înnspzgiei soadagi mi sami-Băzsui,
Salsa
Kasaaa dele asemenea oamenii sei. Mexemel-Aai se nsse în
ran5. a 300 de oameni, uapii naerapwv din Kapaaa s5 se aneas-

Kb K& KOpnă. ue epa s5 komsals ne Dpannezi. Mexemet
nepdă aa szlaia de aa Assrip soadanii sei, wi eu înezmi
sens.

De atănui întps întpe

Mameaaui.

Genisa

seă,

Aai,
asia

de

mi

nexatinat, asui ii î. [sk nănosezt ue.op aan. lllefii asi, ma.
Nzmiwi de eur, în inainlapr.
Mexemet Ani se fi an
na mie oameni, anoi mef aa nosipiei nanatsasi, mai ne
mief senpet

aa

anzi

topn

de

Aaganezi

ue eni

neste
3pm'

în Egint, . Hoapta

Boi sv înfptngt nstepca Mameazuizop

mi tpimise

gint; dap Mameasuii srispz ue soadagii
45ase napte ns Mainoazuii.
Dans ue

Ssatanz.si. Mexomet Aqi
srbns de spgia nopuci,

oaste

în

E-

pesoatt ne Aasanezi sapii atacapv ne Mameazui mi gonip» ne fanii
op în Egintăa de sss. De atsnui, Mexemel Aai 455 toat astopitatea
Eginlazi
sănănepe
Aăkpspine
x5ngs aa

în m'zniac sare; nămi îns an nam i5pk, Biye-pege aa
mi ea im nvslp» nostăa de xaimanam.
Aueasta a a45i
de ssns Boe tips noapte, îi da timnsa ss prndăeask
mi s5 komnniue intpigiae uape întpessinga ua s» adA ea.
Dete ssme mapi oameniaop din tape Boea

Ss-ui ars naptidz mi ne-îngpizi ks tolăa ne

soadani,

Auesti,

din 5pmr nemsauvmiui în konipa namei în nămeae
n'spoi se f5-.
vea „5Kpăpi nemă.nvmiloape nen!pă ostipe, tot
d'odalr însitani
de agenyii asi Mexemet Adi, se pegoatzpz în xonipa
asi mi ue-

p5p5 ne Haimakam ss fie
pexsnosuă

Aa 9 Isaie

1805,

nam.
ns

Aueasta sa fus;
iondigie

sn

ipimius

Ioapta
„a

în

Kon-

stantinonoa ăn lpisăt anăaa de men!e migioane uinui sste
mii
fpanui.
Mexemet Ani riem, dăiz aveasta, Mamensuii mi se
Îmnzn3 n5 ei.

—
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îi dete opdin ss meapgs

kă oslipe assnpa

A0p în Xelxaz, ss-i ssmse. Mexcmet
Boia St se fonosasks

de nnegapea

Aai

45,

năeake;

Baxaziui-

dap Ioapta

KA S5 Nămeask5

Ne

a4-

tsa în aoksi; asfea, dans nexape-i, se nsmi Aatif-nama g5Bep-—

nop în Egint.
Auesta Beni aa Kaip, dap în sekpet.
Mexmet
Bei, om Kpedinuios aa A5i A4i, minea a0x54 Asi în Kaip.
Auesta
se apzis a fi de naptida namei ueasi noă; în însits în vele,
dap, ksm Beni aiui, îi tzis kansa.

Mexemel-Axi,
fs o fot mape, adr0p% apmia ui-i dele
opganizenie mi disuinain midilapz, însvpuins ofisepi Dpanuezi
mi ltazieni st înBewe

ipsneae.

Ioapta epa în prssoiă ns gpenii. Paola ei apsese aa Nasapin.
Mexemet Aai Bisa ss se ăpue ne iponsa sgataniaop din
Konstanlinonoa.

E.

însz nă srimsz

K5 Iloapta; dap ruta oxazie

înk5 nimik în nspiapea

s5 se wepte.

Aueasis

asi

onazie se

aprts în anăa 1840.
0 msanime de mtpani din Egint,
skane de lipania azi Mexemel-Aai, emigpap» în Sipia.

ra ss
[lama

Egintsazi ueps de aa Asdaaax-nauia de „a Akpa dapea în anoia
fagiuis0p npexăm mi desnzgăsipe nentp o s5mb mape de sani
ue dase a noaptz ss epte ne asea nam ne and fssese pră
Bszst de Ssalansa.
Tot întp'sn timn sepise aa noapts uepend
Boe s% Sizeaskt, nbin apme, ne Acdarax nama st înnaineasr'

mepepine saze.

Iloapta pbsnsnse ks mopanii din Egint epaă ss-

năuiii îmnspoyuiei,

iap ns posii namii din Egint mi npia spmape
apeaă dpenls.a a se slpmsta op znde ap Boi în pinstepiae imnepisazi otoman.
Mai tepzit, dens ue se peBout” nama de aa
Saslapi, ka ss nă-wmi far» lot întp'sn lima inemie mine Mexemet-Aai, noapta îi dete poe s» meapgs k5 apme în Sipia, dap

355 opdiueze azi Kzuitan-nama.
apmie

de ipeizeui mii

oameni,

În ana asi okiomsp.
kondsss

1831, o

de fisa seă Ispaxim na-

ma, naets din Egint. Tot d'odats o faotz de 22 surspi de nopopii apmate, nopni supe goasteae Sipiei. Gaza, lafa, Kaifa, uw- *
z5p5. în nstepea
Aax ama

asi Ispaxim.

se onsse;

De

alănui, noapia,

aiui înainta aa Apa.
riste ss-i Îmuaue;

Asdadap ns

—

isbati, kvui Mexemet

Iloapta denapz
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Aui ns

soi sg âăzt

Bopsindăse

de

atsnsi ne Mexemet Aui mi ne fisa i,

naue

de pe-

BeJi.
Ispaxir mepse înainte ns toat apmia
, afap» de 5000
soadagi ue 43s% Abngt Apa.
Anpoane de Tpinoui, stă o diBizie a săatanzasi de 15 mii oamen
i (7 anpia) an0i se întspnz

Ja Apa,
Jostina

ne kape 0 453 kă asaut,

wi Sipia, naenv

sape

Tasps

De aiui, dans ue
mi Esfpat:

as [la-

Konpinse

miks. Ala 24 deremep.
1832, atans aa Koniex apmia
n5Asi ue 0 s5tă mi O snapse ks lotsa,
Ja 2 feepsapie

se năse în kansa

5nzi opn

xomnss

de

an pegiment

Asia

săata1833,

de gapdz,

de do de apaaepie ui 6 tânzpi, ni
axsnse aa Kistaia, în sgomoiza sărspiei 40ksitopiaop. “Aiui fans
n ipaxlat n săatanăa
aa 16 anpia 1833 npin kapiese da
Sipia în slznznipe, tă kon=
diuie
sr

se

ipagt

asi,

din

yeaeaaate

Slalspi

aae

Săatans-

Esnediuiea din ansa 1840 ue mai întpe
npinse Mexemet Aai
în statspize săatanzasi, ass aut xapantep.
Engaitepa, Ilpusia,
Asslpia mi Pssia, S55-Însemnasep5 ăn
tpartat aa JAondpa în 15

isaie,

npin ape

asigspa

asi Mexemet

Aai

administpania

moste-

nitoape a Egintaasi mi găBepnmiînitaa
ue pianaa Sipiei n tit45 de nam aa Akpei. Dans auest
ipalat, Mexemet Ai cpa
datop sr-mi ipagr în tepmin de zeue
zie, apmiize saze, din
wee

aate

nposinuii ue

vestop Kondigii.

oxenase.

Mexemet

Ani ns se sansse a-

Atsnui, nztepize uene natps, îi dekapapz
pes-

BOIS.
Daota Engaezz at Baipătsa,
ue xvzs aa 11 Senteme,
Kă toatz antpapea Kăpagioass
mi deamus a ai Soaiman nama,
Sidonsa, Apa, înxs NiFaps, Bigepegeae. Egintsasi, înxeie a-

tanvi sn tpantat npin kape se îndat
opa ss dea opdin fisasi seă
Ispaxim se ase kă LOlsA Sipia
mi s se întoapne în kgint.
|
Mexemet Aai a simbat xx tota faua
A5kpspiaop din aueasis

Map5. Tot ue faue astrzi din Egint
, o geapr

viBiaizate,

He

an55 vele ante nposingii otomane, sine
de a auest om estpaopdinap. Magi sepiitopi în rpiliss ka
sn mape tipan. Dap und
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pa A5a uiueBa 'k5 nenspiinipe în stgape de seamv limns bii 10EBA, KBNd ui snde Mexemet Aai se nsptr asfeu, npersm ui ge-

A5A snde Boca S% aX5ng5, Să5 panoplăa vipiaizayiei, ne autpal
kz-i apt» mixioaueae desnoliue ue întpesăinuv. A& fsrzt 0
moase de agpiusalspr; uioasz de apie mi mzesipii; 1koaze
de aimri; moaa5 noaiteenit»; mkoasb mi.titap5 de gaanepie, de

dpentsa adminisipatiţ; uanaasa Maxmsdie;, apsenaae, kazapme,
moseae; mkoait de mediuinv; saqitaaspi; s&n koaegiă aa Ilapis
nentpă xsnii Eginteni,

fazispi de tot fe

faspirz

de mslase;

de xzptie,

atexiepe

de fiatspi,

nenipă

deaop ximiue; fondepii; Banoape, 0 05 ne an%;
pe ui disuinainat» etc etc,
Sss &pmstopii si, toate aueste aă degenepal.

mi mans--

fauepea

poa-

0 apmie

ma-

KRAPTEA

Y.

Ilhekapea aa nipamide. De snpe Genazi.
Statistiia nons=
aauiei Egintsasi.— Opiginea Eginteninop.—
Desnpe NOnopsa
Kont sas Kofi. Peaigia A0p.— Ilipamideae de
za
pamida uea mape. Kape fps adesspauii ziditop Tisa. [Ji
i ai Năpami=
dexop.
Ideize asi Xepodot desnpe nipamide; gpemeaene
ue
ape pn

oniniize

Kapiepeae

asi,

Deskpiepea

nipamideiaop. Sfinks3a.—

de snde s'a skos matepiaasz ncnipa auesie zidipi.Ne spkapsm ne nipamida uea mape; pn
snipsa ei. Apacii ue te noapts. Mopminteae, Bepsspi aopesa
te aa nipamide,

Dă

Întp'o seapr
xotvpipsm ss mepgem adoa zi, de dimincaur,
s» Bizitsm nipamidese de aa Giza, ueze mai
mapi mi mai Bevine kă Kaipaa.
Adoa zi nekapsm dap, «zupi ne azini, aBsnd
ks noi ne
H5I39p54 pomn Mapinesks.
Axensepsm aa mansa Nissasi ue se afis
în mapginea opa48.45i; aiyi ne îmsapkapsm, ks Biteae noastp
e, întp'o asnipe
Mape, ka s3 n5 ipearv ana. Aueasia se fs
întp'o
atsm'olate
de oapr.
Emind

ne masă

din fo

mi înkvaerend

ne azini, pmap'm

ibIbtopia k'zips nipamide, Tpensp»m npintp
'o aace de sitomopi
anoi npintp'o nzdzpe de Kăpmadi, we nă ne anzpa
de soape, uzi

—
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auesti apsopi aă pomspi în eepf

nsgine,

wi fpănzz

înk

mai n5-

ins,
De aiui emind, întpapwm întp'o a5ni5. le raze întvaniprm
o măaime de fete linepe de fexaxi. Nsmeae de fe.axi se dr
pbpanizop

kăiliatopi

Ilonă.agiea
OmN&Ne K5m
2,000,000
170,000

ue aoksesk

saleze Egints.asi.

Egintsasi se spre inai aa
5pmeazs:
Geaaxi măsăamani.
Konmi, upestini.

18,000

Tspui

10,000

Apasi sedsini.
wase,

milioane

wi

se

ottomani.

nămai,
"mi

tpei

Aueasts

uifpr

Kbui sedsinii,

tpbind

a0n slapi, nă

se slie

noaie

st. fie

mat

mai.

ssnozinie

demeptspi,

n5m5p5A

40p

fps
esaat;

magi.

6,000”
4,000
18,000
10,000
10,000

Suzani uipkazicni, Geopgieni elc.
Sipieni.
Negpi, SKAaBi uii mbepi,
espei, uea nagin.
gpeui.

10,000

panii,

Itaazieni, Maatezi

este o

npin

mi aute neamspi.

Yetsyize ueae mai nonsaate astezi în Egint sînt: Kaipsa, Aaesandpia, Damieta, Pozeta; ueae de a doa mini
sînt: Ssez,
Koseip, aa mapea pomie; Pomaniex; Damanxsp; Mansspax; Vsax;
Tania; Beazais, auestea în Deata; iap în Egintsade mix.10k

sui de s5s, Benissef; Manfaast, Sist; Miniox, Gipget; Konex;
nex,

Kas; Elfs; Assan;

Es-

ete

Sateae staziic sînt neste do» mii..
Dap zis osesipe se af. întpe n5ms5păa de nonsaaţie a Egintsasi de astzzi nă uea din limnii peri !. . Xepodot ziue ks
S55 pegeae Amisis, epaă în Egint doszeui de mii de opauie ui
sale.

Yilitopii n se Bop ssnpa s5 apănktm
asănpa

opiginei Beriop

Eginteni.

2

aivi, 0

Champolleon

penede ideie,
le jeune

napea

—
slsdiat

aa fapa nons-1ăi,
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Egintsa

în

monsmenteae

„Yeae din tsi seminyii ue aorsip» în Egint, senipz

sa46,

ziue:

din Asisinia

saă din Seneap.
JIoraitopii Egintsasi epaă dintp'sn neam de oameni asemenea ks Kanszii saă us Bapaspasii ue AoKăesk
axăma
în Nosia.
Ns este niui o asemnape înipe ei mi Konyii din
Egint; niui o tpzsăpr kapantepistins.
Sint pessalatsa ănsi a-

mestek înkăpuat din toate nayiize kape nă neînuetape ai
domnit în Egint . . .* Asfea srpiea azi Mexemet Aai avest
aslop
penzmit
ăn

dans ue sizitase Năsia.
astop Bexiă, Diodop din Siuiaia, zive:

„Etionienii

npelind

k5 Egintsa aă fost noaonizat de ei. Kiap nsmantea Egintssi este adss de Nia, din Etionia. Este asemwnape foapte
ma-

pe întpe
xegiae mi datineae
auestop dor pepi. Aiui se dz
peginop nsme de zei ... skpinlăpie ue se întpeszinus
în Etionia, sznt tot ayenea ue se înipeszinuaz» în Egint,
mi ksnoslina kapantepeaop sarpe, ue în Egint nămai npeogii
„e în-

mexegeaă,în Etionia epaă ksnoskăte de toats mea.
În amzndoz
pepie epaă „KO4egizpi de npeowi opganizate tot înip'snă gin; uei ape epaă xotspîni Henipă
sepigisa zeia0p,

pantinaă

tot ayeae

tot întp'snă fea.«

pepăze

.. - i

epaă îngesmsntagi

Emigpagia Eţionieni0p în Egint nă se slie sigsp
NORD se Îvnă, Kzui se nepde în noantea timnsazi.

uri pami
„a

ue e-

Dap ss ne întspnsm Aa timnspi.e de astszi. Bom Bopei
de o

Kaas» de
Aueastt

oameni Ye, npin nămzpăa ei, mepils
umlesa
nopse.
Ka2s% este aueia a Deaaxi.10p saă utpanii Egintsasi

ue disnztz ks Konyii onoapea de a fi spmstopii
sekizop Eginteni. Deaaxii sint Skimsăpize nonsianiei Egintsazi
. Sss ms-

nide .10p, se desaiui
nik
» ui isBopestă sogzyiize pepei;
nsmentăa
mele aate nonsaayii, în nsmzp mai mis, sint,
în Egint, oasncui

fbmsnzi,
beniui s5 domneasus mi s kOnssme podăa msnuei
10p.
Assnpa opiginei feuaxiacp sunt feaspite nvpepi; znii
npelind
k3 ei se tpag din sexi Eginteni; aagii, din feaspitea
e seminuii

—
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apase ses'aă amezat în Egint, dsnz ue Omap 15% aueasiv ueape.
Pie ue rbamtop ue aă srpis
desnpe Egint, ape oninia sa
desupe
măate; ia» nentps ue us ne întpedem
maat ne nisi
zna din aveste uzpepi.
În aueasts xonfăzie lie-nape noale ziue
ueca ue îi naaue: opi ue ksastop, întspnzndsse din Egint, Șipie
o kaple; dans Ba sapie ueea qe0 sătr axuii aj zis înaintea ELIA
paptea ăi mape niui sn mepil: pepe sz srpie aărpspi ue ni-

moni înkz înainte de
de a nomeale,

înainte.

adesea

dinss
îzpz

Noi nă ne Bom

nă aă srpis;
năpunt,

De aivi Bine mania

oniniie

seaop

ue aă Srpis

onpi as&npa auestop feaspite

desea-

iepi: nă Bom xotzpi kape ape dpentăa mi ape se înmaam; kape este opiginca Gesaxinop elc: mai întziă ke n3 se noate dosedi,

Ne Bom

mbpgini a snsne ue sent

Deaxii Bopesk
Ei snt sospi;

ii zuide; dedapi us ne mznkapea,
nerăpaui
stimiowi,

astuzi aveste

nonsaagii.

wi nămai aueasts
toyi Aimea apasz,
A4imBs.
dedani aa apmima soapeasi nape ne Stpzini aisi

iă toate npipaniiae; dap

sint

wi f5pv niui sn simtiment de psmine (pudeur); s&nepnaekayi mi inokpiui înaintea weaopa de api aă tpe-

B3inu5;
ingpagi kă uei ue ac la sine, O năpiape
deairats,
ei o ia5 de sazsiusne; o nsptape asnpz faue ss te askaate Hs
pesnent,

la sr-yi fas

sn ine,

tpesse

opi

se aisz o temepe

saă sn intepes
malepiaa; aingamitopi, xpenitopi, abapi, pri
und nă se tem de tine; degpadayi, sarpifirsnd onoapea „si
ii a faminiei sae nentpă sani; teaxapi,
mipeni, aami, g'auesitopi, minuinomi;

înskspi, sent

asfea km

iaă fast

desnotis-

mă. alviop gseepnsminte de nzuepitopi ue de atzui sekoai iat
stpigit s55 niuioape. Bedsinii ge aă afaat în demepte mixtoaue
de a nă se sănăne
k5g54di, în komnapanie ks Peaaxii,
sent
mai păni.
Qeaaxii sont togi Maxometani; dap ai niste s&nepligii, niste datine penigioase (afaps din uexe născ de Kopan)

întemeiate ne ac soxiop Eginleni. Ei se înpesmsnt totdea
sna tă niste nbmoui de muz aasastpr. Jle kan noaptv sa5
ies saă &n fe de tspean, &meas Bă nitioapese goane totdea-
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ana.

În A esandpia, Kaip mi aate uetzui,

astapii,

dat

sint din Veaaxi.

mi

sepBs ne nspin apă.

siloape de ns ci. Exe
k5ma fas de msnkapea;
aante,

Ilopisa

aegsme

mi

a0p

sepsii,

ns mi-a

KOYiLii, 58sims

niui 0-

domeiae A0p Sent mai

msu-

iaă napte ua tot ASKpă BapBaui40p; în
kpesk mi xpznesk Konii; Bendă în spe

aate

a5kpăpi.

Sint

npipite

ta

poase

ae

Bbpialsati.
Xepodot ziue uz femeize Berizop Eginteni fpuca
ipesine ue fax în aate wepi swpeapii.
Ss5 msale panoplspi aueaste dalinz se msstpeazz aa Venaxi.
Exe ns se înpe.sesn

„a faut.
Ka.

Ja

tspui, din

ontpa,

femeea

ongii sint o nonsaanie mi mai Kspioast.
sn wet snipităar ue pmeazs doxipina asi

ns

A5RpE

nimi-

Sat upeslini, a
Eătimes, xepesiar

peslit ue fă ossndit de sonniaiza din Konstantinonoa mi aa Xa
uedonici,

mi sape mspi

ne aa ana

451

dans

Is5s.

Auesi

mef

de sexi, pexsnosuea nsmai 0 natspr în Isss. Eat ue ziue sn
sepiitop stimat Champolleon Figeac, desnpe aucast sents, „ Ipes=
tinvtalea se Îsuca scalatoape a asi Eslimes, în Egint, ui epa
spsilt a se nwstpa asfea aiui nsnt în zizee noastpe .. . Sss

timn.

Xeparnie, senta laxosigi.0p pape

Slătopniui

, . „ aueast

seulz epa

epa a „si Estimes,

înfazkzpalr

de

se

snipilsa Egin-

tean, 5 tolsa în nontpa astopilbuei Pomei ai epa o aegvlspr
Ja toale îmnotpisipine.
lanocitaa [5 Bozăt na sn adeszpal E-

gintean, mi aueastz kanifiagie epa ka sn semn de snipe în on=
tpa opi ispia astopilzui sipzine. laxosiyii sas Kongii nestpase-

pr Înkv,

ei singăpi,

antika

aima3

nanionaaz;

k»puiae

10p

de

ditspgie epat supise în idioma Eginteans, aat esement ue lpeB5ca

5% întzpeas 45 nipea

10p

mi

de ue.e.saate asoniagii ape Bopeeaă
espair5

sxy-i

desnapuz

Wii Skpiaă

mai

aimea

adenr

gpeanr,

saă Sipianr,

Auesti Konyi aă nbstpat nins astszi senta 10p poigioass; wii
kbpuine sisepiuesti a ae op snt sepise în imsa Eginteans
ne ape ci no mai îngeseg. Astvzi BOpEeSEk aimea
Apa53.

—
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Kongii se Komsniks în dos fenzpi: se taie înmpexsp ra Maxometanii mi sa Epeii; as nsmai o femeie înss, ui npeogii 40p
sznt însspayi.
de zeue ani.

ieazI S5 maz5

Detene
Gemeine

aa Kongi,

se mzpitz sneae aa BYpstr
poaseae Bapauiaop.
E.e n5 ns-

snt

Aa Mas% kă Bapsagii, nivi s%

ue sapsauii nă ae dai opdin.

Kind

Wazt X0S,

es din

KaS%, S6

aa fapt kă mape îngpixipe.
Konyii as 130 nisepiui sa paneae în Egint.
Ea-Kasi.

Nsmspăa

în Egintsa de

40p uea mai

mixaor ănde

mape se

se af

IIENb

ÎnBeesk

Apasii îi nsmese

afaz în

mi kzle-pa

Saida

sat

sate nămai

de onni.

Volney kpeders ei se tpag din Eginteni. Nsmeae de Kont
ziue ea tpense ss Bie de aa Bopsa gpeaki cenezga-os, sn Egintean. Gzseste rs Konyii as niezea gmaniuoasz mi femoasz, ape ns este nisi gpeans, piui apazs; faga saxzitz, okil smfaaui,
nas5a stpinit, săze gpoase, a figspa sfinksăzsi de aa nipamide
ax kspăi kapatep este aueaa aa ănsi negps. Volney uitea-

zv ne Xepodot kape ziue ama: Koamii ssnt okoaonie

ginteni, nenips ks, ka dînmii,
ini gpomi, „„Volney îneie dap
din feaăa uezop din Afpia, mi
skimsat npin Kpăsipe K3 gpeuii,
Maillet mi Denon înks
“epuelspi mai sepioase ue as
mt, aă doedit ns nzpepize
te.

de E-

ax nieaea neagp5. mi nepii Kpeni
us Egintenii epaă oameni negpi
Kz de atsnui singeze avp saă
«5 pomanii mi aagii.
sent de nepepea asi Volney.
fruit întpă. aveasta mai în zp=
auestop srpiitopi sznt gpemi.

Dap este timn ss azsm
KB opiginea

astopii mi oniniiae 10p

40p, mi s% Bopsim

mi

Konuii

de aate A3Kpăpi.

Din toate asupspize kspioase ui mzpene din avest nsmint,
se mi-am Înxinsit, aBeaă, nînt st n ae Bz, în imaginania
mea n fapmer stpoasuil; dap, dens ue e Bozsid, ze afuait
mai npexos meat de ideea qe îmi fekusem desnpe exe. Dintge
toate îns, nipamideae se deosesest: ae afaaiă mai npesss de
opi ue noale imaginanica st-mi înkinăeaskp.

—
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K5 kut ne anponiam de deansa
ne ape nipamideae ssnt zidite, în 4ok ss ni se apate mai
mapi, ni se NSpeaă uz se mitmăpaă.
O maagime de apasi Denaxi, ue
întbaniprm, se Aza-

ps dsnr noi, ka ss ne sepBe de
viueponi sa ss neaxste ane
5pka în Bspfăa nipamidei uei mâpi.
Ei aă înBvuat, de aa uz
ablopii stpzini ue Bin aivi, toate ximb
eze ue ia axzit Bopsind.

Asfea ne Bopsipz în „imsa fpanu
ezr, ilasians, gepmanv mi
eng.iczs, destin de pră; dap se fouea
ă n» îngeeg. Avesli oameni
sînt nini de Bioiusne mi de inten
igenus; nzkat nămai sg n& 05tem ziue toţi asfea i desnpe onest
itatea Kapantepzasi dop.

Ne spkaptm ne koasta deaazasi. Năma
i aa niuoapeae nipamideaop Brzsprm, ka npintp'sn cfert
magie, kat epaă de mapi

mi de maiestoase.

Ka s dm

uititopizop o ideie uzt mai desasmity
desape

veste monsmente mzpeue, Bom
venznd din timnspize antiue.

faue o desapiepe

npe 139%,

aîn-

Xepodot ue ne-a Bozst, uinui sekoa
i înainte de Isss, ziue:
„„Xeon, ăpmstopsa pegeasi Pamsinit,
nsse ne AoEsilopi ss sane Fapiepeae msnyizop Apasiei,
ss lspasus de an040 NED Aa
Ni nietpeae ue skoteaă, ss ae nse
ne Btpui, din Eoao de
pis . . Agii ae npiimea$ mi e ivpat
nn „a mnteae Jliziei,
În fie ue ipei ani se întpegsinuea
ă na ssls mii oameni.
Ku
nentpă limnza sot oamenii s5iep
ips ns aucast» Aăkpape, fsse
de zeue ani, n&mai na sx fans
mosea ne &nde epa ss tpeaxr

nielpene.

Aveasts mosea e deamn»

de

toalt

mipapea

na

mi

nipamide.re, nui ape uinui stade
de A5ngime, mi zeue opgii de
Abuime, npexsm ui ont opgii de
înmime.
Este de nialpz no-

aeits mi îmnodositz ks figspi de site
.., ilipamida aă kostat
dovzeni de ani de asups; este sine
nsstpatv; fie ape din fe-

ueae

ci ape

8 netpe

de Aapgt

mi

ont de înaatm;

este de nie-

ipe noaeite, sine snile wi mapi de 30 niuio
ape fie uape.

pamida se zidi în fopmy de Siapb ,
. . mi se snăse
ve învauap» Bipamida, se supise ne
ea, în apantep
Edi se kodlzise us a ei zidipe . . . Xeon,
slops de

Ili-

ns: den
Egintean,
ani, din

—
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gaăza kealziezeaop, axsnse nins sv tpimilv ne fie sa întp'o rass
n5GAit> ka Ss% se npostităe, tă Opdin sr ueaps de qa fie ape:

amant o sămw de sani . . Ns nămai us aueasta ăpm5
Adi ue-i dete

uvpinteae

ea sn monsment

ei, pa înuv îi peni în

. . Asfea Kbyi în kasa

opdină-

kan sm

năBaiks,

Aase

Benea

uii

s%

0

pizileze, ae uepea aste o neatpr.
[lpeoyii Eginleni îmi saseps 13 din aueste nietpe. ca zidi o mire nipamids ue se afai
în mixa0ag4 uezop aate, în fag ks nipamida uea mape mi esie de sn naetpă mi msmstate ne toate fegene ei... Sefpen,

fpatenze asi Xeon, penind aa tpon, prdint
dp.

Aucasir

nipamidz

ns este awa

asemenea o

de

mape

na

n5 ape niui cdifigiă în nmrnt nisi sana sape

aipami-

a ati

sr

Xeon,

adss

ana

din Nia aiui;, ne and uei aatz, ănde se ziue iv ap fimi mopmentă. 45i Xeon, se afis întp'o inssat uri este oxodits 5 ana

din Nia adssz npintp'sn kanaa fenzt în adins.
a auestii nipamide

este de o neatpr

fese; ape în învagime

mai Aa

Vea

din Etionia,

30 nisioape

mai

diniz) asizz.

es mai

măate

nspin

de

ast

nipamida vea mape. Aseste do» sint ne aueaam deaa ue este
de 100 nisioape de înaat . . . Misepinss, fisa asi Xeoa, domni
dans Sefpen . . . Auest pege a5s5 asemenea o nipamids; este
nbipals
mi de niatpz din Etionia nînz aa miros, dap măut
mai mikb de «bt a mwpinteasi seă, abînd 20 de niuioape mai

nswin mi fie ape
Ivpinteae

din uvpyize ei tpei nretpe

islopiei snsne

male

adeespăpi,

de atpgime . .“

Bopsind de nipamide;

îns wene mai msale s'a orsil

astzi

neadeBvpale.

Bac

mi

este

Bom

zise.
Xepodot

aprilia ue este
se înmaaz

adegrp

nend

ziue o

se

aueste

pei

muste de Xeon, de Sefpen mi de Misepinss.
Xepodo!,

nipamideae

npiinips

nsmeae

fasăat

Mai

a

din

uene

nipamide

snt

Ile apedinga

asi

auestop tpei pegi wi ss

auest nsme sînt nănosuăte mi astezi; dap s'a dogedit ns 1ezidip»

uei înizi tpei pegi din a matpa

se xema Sali, aa

pes.

doica

Sensaszfi

dinastie:

mi

ax

uea îniriă

tpoiaca

pege

Manxe-

—

Cham polleon

le
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a deskonepit în mansa

nipamidei a doa, mopmîntsa snzi
olimep ax asi Sezosipis.
Ile
Sfinnsăa uea mape a afaat o inskp
innie xiepogaifir din timnsa
i5i Tătmosis IV, ue fese înaintea
asi Sezostpis mai măat de uit
250 de ani. Aate mopminle ue
sa mai afaat în seuinstate a
ast inskpingii ss nsme.e îmn'bpayi.
rop ve ipveaă dos mii aui
Înainte d& epa Kpestinz, să 500
ani înainte de astopăa ue dr
Xepodot. nipamidei.

„Maneton, npeot Egintean, dind aista
pegs-

als a pegisop Egintsasi, îukpodin
uaz» uă aueste nipamide sa
zidit de uei tpei npimapi pegi di
a n
natpa dinastie. Ap ipessi s%
se ea în edepe înkx sn Aăkps: ne
niui &na din avueste nipamide

nă se afis niui o insapingie xiepogai
fi:s niui ne din snipă
niui ne din afapy, ueea ue faue ne D.
Champolleon su în-

keie, k%

nipamidoae

szni mai peri de K5t enota

Ipodss spintspa aufaseliw în sistema
xiepogaifirv.

knd

sa

în-

Aueste ni-.

pamide dap, sînt zidite întp'sn timn,
mai penis de 5009 de ani,
înaintea epei pesline.
Nsmeae u€.0p tpei fândatopi ai
nipanide0p de nape Bopseste Xepodot,
ns se af niui în sista asi

Maneton, niui ne bpe sn monsment
din Egint.
Kst
nposlitsyica fiiuei pegeazi Xeon, din opdi
nsa talv-scă,

nenipă.
este o

fasă.15 aspalz, ka wi uei at adso
gipe a asi Xepodo!, £7 de
aa fie ue om Kkă nape anea HOmopuu,
45a ksle 0 nealpr.
n
n3A5lop a bust srgape de seam
în aueasta asfea, ks nipamida

uea mik

uea sub

este zidit; din tpei sste de mii de nieip
e mi:
npintesr

n'a

nzlst s% aliss

nani.

lpei săte de

mii

5»

a-

de

a-

dn astop din uci mai Sepiomi mi
ape, în. Kbăvlopia sa în
opient, nume assnpa opi rspii netpe
ue gode, n.snge mi 3psila auci npinuese ue din opdinsa tatzs
et a fost siails SD
se
sarpilise mi sz-wmi dea atita osteneaa
.
Dap, dem Xepodot,

finista saă xsna aucea Npindesv, nă 455
aueasiy fans ka

nitoape,

Kvui îndalr

ue sipsnso

sanii Kryi

tpenuea

oste-

talp=seă, îi

Beni în minte ss fas wi ca o nipamuls
. Se sede dap ns tunrpa npinuest se îndsause în uueaste mesc
pie.

—
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Ilpeoyii Eginteni mai snssepv azi Xepodoi kb Xeon a fost
sn desnot mi psă soitop nepsasi.
Aueasta noate sine s5 doBedeasaz K5 npeopii nwskovipe aueaste msmeztoape fasăib Fa
s3-ii pzss&ne în kontpa familiei aueasi pege.
Iietpene ks ape s'aă zidit nipamida sîut aduse dea Topax,
ne maasa dpeni a Niaăasi, în fag kă Aonăa &nde a fost uetatea Memfis; iap ns din Etionia. În aueste xapiepi at gssit
inskpinpii eri ue zik ks Gapaonii, Ilepmii, Pomanii, înnr: aă
tpas notpe de aiui. Ilietpine din sntpă nipamide.rvp seamens
pin

natapa A0p,

Kă ueae

din aueste gapicpi.

Et nentps sipinlspa lepogaifis» de kape Xepodo! ziue Ex se
afia ne nipamida uea mape ui konpirdea ssma reâtsieaiaop se
sc Îvkssepr n5 a ei zidipe, este înkt îndoeaap. Kzui ne niui o
nipamidz ns s'a afuat niui o zpmz de insupinuii. llloseaoa de
kape Bopeesle, ns tpeuea npin Banca Niasasi.
Agca în aăngime
uinui stade, ueia ue nă este niui a uinuea napte dintp'o aege.

Învajime de ont opgii adins 14 metpi 4! mi azpgime
opgii, adins
kzt

18 metpi

0 pamus

nenips

Ilipamida uea

!f; us a asist ss fie, ziue D.
sgipea

mape

netpeaop

noi n5 am

ne

de zeue
Gisue,

de

dea.

mwsspato;

auuii aă mrsăpalo

înaintea noasipz uri &ă loate is nsmepouii mrsspotopi a5 fost
matemateui pensmigi, a$ afnat
totdeasna
deosesite
dislânue,

asfea,

în

ut

riap

asivzi

ns

se

stie sigăp

dimensisnire

ci.

D. de Chazeiles,
năa

1693,

îi dz

110

mi 77 de sisnxini
dirăaaps.
Niebiir
pb.

îi dz

Nanozeon

ue.

«e a mrsspat nipamida uea mape
de

niuioape,

1/, (475 de niuioape) de întagime

nepnen-

de niuioape

mape,

diamelps

în a-

saă 660

480

stenxini

de învagime

epa de nrpepe

ut

nepnendiksaa-

nipamida

uca

mai

mape este de 1,198,000 stsnxini făsi, mi ziuea ta din netpe?
ae ei s'ap faue sn zid de 4 sienxzini de înaat ape ap rouepi

—

209—

50 „ege mi ap nslea învinge Eginta de sa Bapalpon
za Siena

„a mapea

pomie,

mi

de aa Ssez

Champolleon
te de 450

Figcac

niuioape, adin5

temeaia ape

716

nivioape

zise ns în'zanimea nipamidei es-

mai 'măat

de r»t tăpnăpiac sisepiuei
sienaini si,
Gie ape din rosimspize

aa Pafia în Sipia.
de dos

NOlre-dame din

opi

Iapis.

de

înnaaip

Baza ei sas

*/,, ueea ue dz sn no.ism de 1,444,664

nipamidei se sit KblpD Wcae

natps

uăntspi kapdinaxe.
Gaya desnpe nopd a aipamidei, este aucea
npin t+pe se af întpapea în nlpă ei, mi
uape se af
în
dpentsa a dinuisapezeue asize saă tpente, mi
aa 45 nisioape mai
săs de sazs,
Yo. întziă 40x uslp ape ne îndpentaprm fă
faga de aa nopd
bip» întpape,
[le aveastr fans KPAblopii se spuz în ppfea
mape: napamide.
Tpeizevi de apari uea nsyin, ne înesngispat,

innitindăne sv ne ăpezm în pupila ei.

Szipea de ni eşte gpea,

dip nă e ună nepinoaă, din Ka5S% FE le pin anazii
ge se 5pEI
Hă tine.
Noi ne ăprap5m, mai msat ka ss ni ipevemn
de fpipomi, de Hvt de n.izuepe: suui epa vo kzadăps
nesstopity, mi
soapee epa foapte apzsiop.
Dans niskapi-za oameni ks miute wi kapi nsscafur sus înpiăpipea maniei
t5.aBtopi10p, ne-ap
îi Bzst, aozuindăne sa mbgiac din neaipt
în neatpr, ne asfea
de mape nzadăpr, ne ap fi upezat nessni,
Illese oameni nxse-

pr» penede mina ne mine; doi m pineaă de mini,
doi de mia-10k, doi d€ niuioape. Bă ng atingeam de nelpe
de put azle

odats, ui ssspam, podikat în Bpâgeie
neproase ase auestop
S5asatoui.
Soyii mei m» ăpmapr.
N „denapte de sspf se afB în Fougăa. desape nopd aa nipamideio
srosilăpu. lilezsprm

aiui so ne odixnim.

Ilanţa

wi denptapeade „a

ntmsnt

Stand ss se odixneasks

nipamidei
ne

da

ni se

uspea

amegeji.

Aiuj

aneroast,
afaaprm,

doi nsazlopi Enguezi: ci ne dapr

aiui

Beste ur ăn stpemsp de nemint întemu
.at „aa Bpusa a ivpmat
să lol aneasts votate wii a ăuis ne toyi
„ossilopii.
Aucasty

nefepiuipe ue npinea ne snii din aminii

nosipi

din

auca

opam

—
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ne îspă ss silvm apmiga soapeasi mi temepea ue ne insnipa
noziniea noastps.
JIssap5m ne Engrezi mi ne 5pkapsm în Bipf.
Me sipfsa nipamidei, snde not so meazs Rite Ba nepsoane, togţi
aatlopii ue se pas aiui, sepiă rismeae 0p.
Dap fiind ks ns
a mai pmas 40K Bakant snpe a se supi, Evatopii dei mai noi
stepe nămeae ueaop mai seri ui sipiă în xossae ne ae 40p.
Bedepea, de aiui,
neste
numuii
este
desfziwtoape.
Jla o
iaple anape Banca haip5asi să sateae
mi getatea, ne de aats
aapte demepi&., ateastz mape a5 paaspi mimăvtoape
de ni-

sia.

Dap us uălspm 51 rie nănăprm în made
bul apusii ne depăpo Bagminăa înainte de
minuindăne, ra de nă în pom da at040, Ei
B0apt Siugăpi.
Aneasts tbaxzpie alsta ne
sindsi aivi însenpm s5
deasta ne emipz înainte:
visni,
Ka se stvavm de
zeue Îpanui, nentpă ape

de aucaste npiBipe,
a ne kosoţi, amene Aas% mi ST KGssnp>, în not 45ne nosopîm siugspi.
ki przond aastz da!z se asap să noi npin păgrattea uepepi, ae dap
ăn san de
us fps msazpimiui.
Aparii din Eoint,

Sipia xi Ilanestina,

nind îui fax sn seppiuiă,

fie ssma

sss

ue

fie o napa

p5m „a
kat,
Apazii

ae

dai

litas

sa5 o ainp»

a0Hă1

saxuim,

Engaezs,

întpopei

ne îngitapr

de

în

avi de

de “snde

în sntpăa

mape

se măiu»niest;

ei tot mai uep.

nipamid»

ss pizilem

ns

Ne

am

s%
dap

ROBOpI-

fost

nipamidei.

nae'Temîn-

dn 35 a5 penete mi aiyi uepepea ameningbloape ue ne [pnăsepb ne svplsa uipamidei, noi ne îndoipwim; dap .affendane anpoane de întpape nzsepr mina ne noi, ne îmninsepr în nipă
ini eate-ue xosopsnd în nipamids fvpr Boca noastps.
(aazepia ue dăse în nipamidr este de 3 niuioape, 5 degete
de atpgime mi tot atvla de învagime; le nosopi aiuj, aa o in-

iiinagie
de aiue
veasta

doa,
nas,

întp'o
de 26
tpente,
anăi ate gaacpie de
te spui.

a

asngime de 95 niuioape,
112
nisioape dap ue a

măntăa, snde întmia gaaepie

se 5nesle

ns

a

este sn iodpa de gpanit. Dina doa gâacpie intpi întp'sn nade ande te spui nîns aa mapginci mi afai ăn oa snde te

—
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odixnesti.
Ja dpeania a fost opiliuisa &nzi ns
isialt în nealpr wi suit,
Aivi înuene sn nasagiă

sg

foapte adinr,
opizontaa mi

de 170 niuioape; auest nasagiă te due în ramepa

a peginei.
Kamepa aueasta
16 de aapgr.
Snpe naptea

nsmits

este de 4'7 nivioape de asngz mi
opientaa se pede o skositspz mi-

KT,

|

De

aisi te întspni înanoi mi

te

dsuj

mepge supe uenipza nipamidei, osopind.

pin

alb

gadepie

|» ganepie în kamepa pegcasi.
Aveastn, kamepi este de
nidioape de arpgime ui Aăngime mi de 16 de
învaime.
dpeanta,

întpend,

Băzăpim

5

Bomusg

de

ue

De aiui întpi ne aa-

opanil

pomater,

32
Ja
[spz

tonepem»n! wi demept, ue se ziue n a fost aueza au
pegeasi
aztopăa nipamidei.
Daaz o insrpinuie ue a sisil Belzuni
în uea din tzi$ amepv, nipamida sta destis de apapi.
Insipinia sănv asfea: „„Stenznsa Moxamed Axmet, a desnis
aiui mi
sivusnăa
Oiman a fost de fans aa desridepe.“ Aparii ne ssubpapt mi aiui n sanmims.l 40p.
Bozind us nă ae dem nimiua, slinseps aăminvpias mi pmasepbm npin întanep
er:
tpessi
5% „1e dem, mi nsmai asfea, anpinscp» Asmine
ac mi n5i5ptm
emi.
Brzsp»m de anpoane mi ueaesaate do nipămii
e,
A
tpeia
esie mai
mis
de ri a doa mia
doa de iat
dea dinVpiă.
du mamneast, a5 uepuat înainte lim, ss deszid
u tpeia ui

pâtnid'e

E.

Ka

deskise

5%

SKoapr

nipamida

Bogoyiize

ue

se

npedeat

tot ne faga mi i nsntăa

de este desnisz întzia Hipamidz; dap,
Săle de netpe, tspz fozos, se ass.
Iipamida

uea mai mik

Xepodot. este înuz în
tit,
|
|
Ile toat

miui de
veste

a fi astănse aiui,

de învigime

den, ue

tpase

a Viaistei saă lelci isi

nimioaps;

fana aucstsi 40k

dap

B%z5pbn

Bvplăa ci
o

măagime

nule

tolsa

na

Xeon,

dsr

este

uisn-

de

nipamide

doi sag tpei melpi, imi veac mai msate fspemale.

din spmz,5

sn-

ne însemnate, a ipeszit ss fie

Afree

—
de

napticăapi,

sepaind
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de mopminte.

Afupz de aueste,

se Bsd

xamepe sălepane ui skopespi npin mazspi de snde sat nos
sapkofage wi msmii,
dn 45Kpă nă mai usyin năpios de nt nipamideae, este
sfink-

s54

uea

mape.

est, ivial din

Se al

sli

fispie desemnatz

n

de

anpoane

de nipamida

ncalpr.

nopnăa

Slinnssa

de Bit

mi

uea

cpa sa

ansa

mape

snpe

Eginteni

de om.

o

Stalsa

«ii de niui este asng3 de 39 de melpi saă 147 nigioape;
îmupeKăp5a kansazi sape fpănte, de 27 metpi; înwvagimea
de sa

" piuteue

nînv aa spestetăa

nansasi

de

17 metpi.

Sfinksza

epa în

dinte îngponai ag lolăa, în nisinăa e de aâtzyia senoai sîntspi-

Ac gowmbdip»

înnpexspăi 45; nsmal Kana epa înst afapr,
De a vepibpise ue fsispr
îneByanii fpanuezi în Egint, în
limuza esnediuiei fpanueziop, se Swi su uang foapie
aapg
în upexspăs slinis ăasi. Atsnui se konoskă Kb întpe
git mi ui=
sioapeae de dinainte în săs, fssese o întpape ape
duca aa
niste gazepii sslepane spuiite în steuui ui romsninat
R& nipamida uca mape, ne să5 uvmînt,
Siinsssa asca ne Kan O RO=
doas» pegaa saă peiigioasz ue sepsia s1 detepmiue kape
epa
esupesiu simsoaitb a asi.
Visionomia-i seamny
sasi negpa:

faua ssxsito;
9%, elc.

Ilipamideae

okii smfaani, dap dau;

nasăa Sipipii, B5za

se zZidipv

kăsinte,

uentps

dos

mongminte sape ss sase senosi0p
eat mi 22 si sepse na mopminte,
Jspile

aste

nrpepi

desnpe

peasa

Aap-

1* ss fie niste

nămene ue.rop ue ae 2ă fr
Magi nzaztopi aă dat fenentpă

ape

dap toate aueze nvpepi mi se nap niste fissae,

exe

sc

zidipr;

Aiui ne upeămezapsm do5 vape upin sinza mopminleaop sătepane.
Opi aude se qas% osii, se aas% ae mateze senvlspi,

&nde aossitopii wvpii uri tbabtopii stpzini aă szuat ra ss
A5kpăpi

intepesante.

wexe npoasnele

Ksnd

ka ss-ui

edem
sk0agr

afine

maxa&a

skosind mopminteae;
xpania Biegii, &n simtiment de

desgsst mi de gpoazv ne înongiops. Ks tuate avestea, msal
mai nessfepilz tpesse ss ni se naps avomia omsazi e (5p-

—
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5ăpb navea mopminteaop, ue înfpănt» maieslatea 10p, na sv
ipegr din sinsa op Kadaspe omenesti mi s5 ae Bînzz ne
gani! Aueasta se fage neînuetat de ossitopi mi detnustopi!

..

Noi tpeăpwm zioa aa zmepa ue afaaprm în dossa ransasi
aveai mape slinks.
Aiui frnăpsm ui o găstape din npoBizii ue
15ascpbm E noi.
De aiui nstspsm o0ssepBa K5 EOpnăA sfinrsăa5i este aprnat ne aa mixaon mi rpzulspa este alit de Aapgr
în Est ăn Om să o noale srpi.
Este neste nătinus s7 pomwie uine-pa simnaă npisitop în
mi-10854 &nei nonsagii de mopminte ande odixnesk atvtea genepayii.
Bedepea auestop „oxăpi îmi insnipaps aueste stpo-

fe,

Adei ue Bb'nzaapr, nepipr în sitape.
De uinuizeui egi, ne dinmii s'a'nkis ax 10p mopmint;

Nspina

10p nepita Aa Bintsasi ssfiape
iVauest demept nemiînt.
lionoape nsoi penitas mi aă tpenst din Biagr.
“Mai ms.ite
Illi „mea

tponspi mndpe d'atsnui sas postăpnat,
fagvloape skimatas a sa fan
În k&psă-i minănat,

Riap minlea omeneasi» „5at'a 0 stimsape;
De

zeii sei noeliui mi vepăa

a senat;

lap B9i, o monsminte detepns admipape,
Ne stpomalate-ayi stat!

ui.
Ko.o se apalz Banea daass, Bepde
&nde Ninsa Besea, uepnzind, se nepde
Ilintpe siomopi;

—
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Kaipăa îns aasede-i naaate,
Bese.re mosele, gpauios sunate
"N mapmspr k5 fopi,
Hi
Dap

mai

noio

se zspeste

Mea demept sazimintwtop;
&nde

iaga

îmi onpeste

Ilaszi sepde, pizvtop.
Ambqemv

de

izucpe

În kape

tot

În

nămai

kape

a tpistenop

adoapme,

NI'BUCpe,

nasa

mopmintapi
A5ngăa

fantasteueuop

Desteanly

rin;

sîntspi,

sn sssnin.

ănde însa ue 0moap*
Naaut msnuii de nisin,
Ye ne fie ape caps,
Srimos fopma, se pisin.
asnuine demapte aut sznt de mvpeuc,

Dap
Atmt

de

meaanro. dini, ot ORiSA

Ue kate

Se'ntspns

npisitop,

tinepeye,

s7 astsndr o jakpms

de dop!

IV

Dap

zioa se asite.—
A

Se

asul

mspei

5mepa

Wen

Ile sileae
de nisia,

îpisiT

ks

paze.e

ci

male

noante se pisin;

lap fopme.ze

„0p aase se sfimes
Ile fie ue minst,

Uli tpemspinden

nbaite

K5 dspepe

noats în &ms5p3 win tzuepe

Sse BbA8a

A0p

t5ast,

i

—

215—
vV

Dap

Kono

ne xotapsa

demepteaop

iveste

Epa odinioapz auea pestit Memfis:
Jlsminc.e,

stiinga,

Donăsepb

aR040 aa a5mei napadis,.

mi

apteae

uanăte

Ali epa aclatea us magiue naate;.
Aisi aossitopii tpoeaă în spsolopi;
Dap na dat, moaptea aiui sc asate

Uli wuna 40p îngiays ne năne mi ne faopi:
Datsnuea,

în imuepea

antiueaop

demepte

IMana.1ă.1 vea swasatek se natnge intpistat
Hi Bintspiae "nins Aăgs6peaze uonuepte
În nenie păine ve limasa 'nfpăntat,

Va
Boi smpe ne Bezste, o [ii denninsipe
!
Stă.auiBb ocal> diu ast lost mopmint!
lap tă. a5mina Bicuei, îngie K'o zimsi
pe
Aa a0p tpstam aminti!
tpuepe ! cata noanlca! ..o0 ăms5p%
se apals,

Pesape din nvmînt!

Eu

faue scrum nă mîua-i nise ui
&skals,
Uli mii de ate MBpe, Se nas din
mopmint
Tpei pegi ue pdinaps auesta: nipam
ide,
Tpei zinspe, în teuepe Samaz
aa sennei;
Tpei Ksue aăpite, aa sleaeue snaen
dide
Poditz în tuepe o mîns de sreae
t.

O tenspr npinues S'amaza, în ivuepe
IIli siams a5ngs sine fantastiui tpeustopi,
IIi întonsnd apmonii d'amop mi de nasuepe,
Desnide

Brasi

Wasp

ne sinsa ci de fopi.

—
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se asde

o S5păz nerezape
De agtpi kpsiepi;
Kamsis nweste'n xanăa HONOape1op Bapsape,
Mii winete semaaur în sinsa desei sepi;
O asa! Kkpantonyene mi apmeae în gîntspi
Possnz ks lspie ne Bpageze de os;
lap uetee-Egintone peînipv în mopmnispi
Il aepsa psssns d'sn sgomot dspepos.
Eposa Mauedonir în spma A0p anape.
Ea tpage dsne sapzi nonoaii uei KOonpinini,
Aveste lspme seuage se asus ns tspsape
Sw'n-ping% în posie aapi nonoai neîuBinuui,
Ox! nd mai e Snepanu d'agcaste omenipe !
To, doaue iseplaie ue asmăa-ai amzgit,
Opi ns ai fost is oape de ast înxinzipe?
O nonva, înyeteazs Wa uepe-0 fepiuipe

Ile ape

ns stii înssui so „ami aa uei posiui!

Dap vine snapge înks nisiuăpize desc?
Soadagii azi npexpms aa scă kap aăpil;

Ei siut fiepomi mi faqniui ui naeteae A0p ase
Sss

apme

aă aasiţ;

O manti, de nspnăpr ne smepi-i s'usale;
lap Bpiăa „5i avueste na uepsa însteat;
Aasispi sir amanta-i: digina-i Boasntate

Ile togi a fepmezat.
E. tpeue, dap sapat, opdiize IIbgine;
S:5 namii 40p

nbmntsa

în dosiă sa

Dap ei siap se stpcrop» min
De nrt o ssgenipe

'nB54it;

5pmsb nă pemîne

de dop ue a nepit,
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Dap uine e eposa a nvpsi stpz.izuipe
Ile topi a întpenst?

Sondayii azi sut

naxizi de ng%

ne dopmipe

Ei vas nimik în fagz min BOpBe nen.va
at.
Eposa îi nondsde în paaea g.10pioas»;
În N5pn5p5, În asp'ea nz-i înesmonlat;
&n pedingot AABaSipă, 0 Wian7, KOpspoasb
Anonepe ske.etsi, de Bintspi „cgznat.
Dap onisa asi stprisue de-o fiaxvp» stpeinz
Tzuepe!

Aa uei ani măpitopi !
Mameasuii B'adanr, se desciny

Ilpin &mspa nongei deas» ne kai A0p duopi,

Ea faue semn din mim ... osiamii asi S'adanv
;
Sradpoaneac s'asînts
npin Kmaza nisinos;
O sute upădo'nuene ui apmeze p5sănb

ile a.seae sueaete ue Sipraăuesr ua „130%,
Ile xipuize de os.
Dap

Mameuasuii

SB0apt upin kemnii uci sruasaleui
lia nzasopea în nint,
Uli amspeae a0p măie, kă kaii 10p fantas
liui,
Peîntp în mopmiînt,
O geniă

aa dspepii!

is ai ipenst în a5me

IIli g.1osza ss nisiopaui
Kzzsaă

edifiuăa

konpins

gigantin a swalat;
de nstpexsne,

„legi, datine, mi tponspi ks pegii aă nixat
!

Dap «sud nixapv toate, npea ini
d'a ae aBate,
Ts ipemspami de Biag0ui s55 gpesl
atea A0p!

Ii înuensnui d'aa doiae s dpegi veac
sipikale,
Tpsfame mspitop!
Ama

aa 40Răing5-i knd

sa koni.1 fox nsne,

Sspide de namuepe nzn'totsa s'a
învins;
Atsnui se însnsimînts Bozind n
se ponsue,

Ii

Bpea

rs mîna-i

mik

St sting

ue-ai

anpins ;
10:

—
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Ka miepncae din fasăai gen ia-i neprsdape
Drpîma mssei nvnteui prsrînd înzeninat,
Aura, benind în a5me, sdpoziui us nenrsape
Penscair'a

la mămz,

ue'n Biaue

s50p

pia

da!

.,

KRAPTIEA

VI.

Ksnlop snde haouesk osxe.
Ipsoina Ills6pax, foksta de Meveme
Azi. lIlsospea annietpits. — Insoza Podaz; Nixometps.
—
sma.-— IepOepea ceQepei; ipsnuia niexei.— Ppigsp
i suigaloa-

pe. Enidemii

axe sonsasi.—

nopispi.
Kaima;
pesti, mepni, etc.

soapea asi Amps

Eginisa

npieil ss6

feaspile pa-

iteze.— Bieusiloape ue se afas nsmai aiui:
Desnpe IIsiai,— Begetaae, nanipts.— Shpi=

katps Omap

desnpe Egint.

“la Giza se af sn ksulop sait ănde i.a0ucst
se de grin,
ue daă ui, frpr sz aiBs tpeszinne de usomii,
vi nsmai upin
ibadăpa ăi.
Auest amezemint se iam» ne Jimea prepii
Max-

mau

Depagi.

Paneste sntoape

sînt mai msute în Egint.

Este:

desnzpuit în dos SKOPBăpi; 0sae se denzu în
Skopsspa de nui:
ROS; în vea de mai sss, apde fonsa,
Kzadăpa se uepe sr fie

tot dasna de 32 de gpade Râaumur.
Ajui se densn, dWodats 4,000 de osxe, ne pei psndspi. Oameni
i înspuinani n
„Hpceegepea a0p, „e întspn' adesea. Inovipea'
se fauc în 20-18-95.
dezi.re vea insat; îndatz ue nsii uionnes 03.1,
Îi soate din 0ă mi-i
dz femei.1op îndatopate s5-i npeastv. Vie ue
naptiis.ap noate adăve aisi 05.
Ilentps o sstz 035, npiimes!e, uponpielapăa
J0p
nindizeui de usi de gvinz. Suma Năi10p
ue skoate anest nsntop, ne fie uape an, este foapte mape.
Tot

ue

noale

uinesa

ST-uli

înzinăeagaa

mi, gpanios, mai

fee-

—
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pik, mai opienlaa, tot ue se aseamsns mai măat ks aucae 2p3dini magiue din o mie mi &na de nonui, este gpbdina Illsspax,

îv«slz de vstpînăa Mexemel-Aagi.
Sint nagate x

mozaiue

xagi se afaz aiui.

Aneese

ei

were

iai

mapi

aase; apsopii uei mai papi sui mai

deai:

Kiosnisa snde Bsipînsa

mau, asta

&mepa

în zineze

de Bapr, este exegant mi nape x însils ne fie uine
aa penaos mi aa desfstape. Mai este sn aasipint ue noapit în

gipsi n napizion gpadios.
dionsa

Asi te spui me 15

este nzstpat; în mixaokăa

tpente.

[lasi-

azi se afaz &n sasin mape de

mapm5p5 a455 Onoait ks figăpi snale gpauios, kape papss aiui
an Jimnede na kpistaasa. Este uea mai fpsmos monsment
din
aveasiz gprdint.
Eneganua, pogzuiea, aiui sint Bvpsate din spna ÎpiB04% mi gpauioasz a n4uuepizop e40p moi, mai, mat de «zi op
snde.
Aiui, Mexemel-Aui, în mimAoăA uezop mai fpsmoase
odaaisue,

genea

sr zile rue Ba minste

gpixeae

nisucpize prei wi seat de prsfsuspize nimfeop

saxe,

pznit de

gpauioase

ue

în înnsngispaă; mi iaps de aiui, Sbtsa de nazuepine &nsi simuăaism spătaa, se apsnea din not în BiskOABA asuteaop nzlima-

me a Je ssfnetsazi scă ambinlios.
Dap auest sapsat ns mai este, mi toate radîn psins.
„Aa tpei oape denapte de Kaip, ne Mokatam, înuene nsdspea
îmnietpits, desnpe ape o mă.nime de rzaztopi Boprest 8 enisziasm; mani îns% K5 desnpeu.
Sr ns rpedei uz Boiă des-

Epie o nvdspe înnieipits ka sexe din o mie mi ăna de nonui,
ui este nămai . . , dap mai "nainte s5 sedem nape este nspepea D. Giske desnpe aueasta. Avest astop npetinde ks este o
adesspats nvdspe îmnietpite, sa înks, uepuelsnd tpsnrii apsopi20p, a afait noaxa, prmăpiae, mi niste epsnztspi snde aut

dal 4onsiză Bepmăzeni în semn, mi adaogs tu noate s snse
giap fe. aemnăazi auestop apsopi îmnie'piui.
Dap su uitzm
riap kăsintee sase: „Aneae mrpei aă înnietpil aveasts nvdspe
atzt de întins; dap, de end s'a tpas mapea, naptea ap5opi0p

Ainits de nbmsui, saă frkst de fep . . . aucasis a doa stimape sc fură din nasza rradăpei din uenips „toi
apeopii

—
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îmuelpiyi ve za ne nwmint sent de fep în mumstatea gposimei
A0p mi de niatpv în uci axat msmzlale ,, matepia npimap> a
aveslop minsnate îmnietpipi ad fost sigsp de aemn . . mi ns se

noale tugrdsi . . se deosereste foapte rine noaxa de uei aats
napte; se n&noaste apcops.r ue se sssase mai înainte de a se
pistăpna mi a se xonepi de ana szpats a mzpei, mii de înyenvipi miui, apatt 051 Bepmă.eniiop ue-i podeaă, mi se grseste, ns toate rs este îmnietpits, ns.sepea păgsmrispei ao0p
wi
nuisepea npodss» de nztpexanea de mai "nainte .. Toate
na-paxtepe.ze se nbsipeazz amade sine, sv opi ue ap ziue
uineBa în

konipa, ap îi o nessnie . . este mesne s7 dogedesti din ue eSent epa 1emnăa . . seamsnv ks este de feaza aucaziue peste
în naimeae noastpe. . „&
Avest

astop, „5

0

aoBilăpă

dot 15Kpăpi: Kb ayeasiz
fost înnexat

aueste

„0kăpi

penede

nbdspe
ailv

mi

cepa de
dals,

anoi

arsodulr,

Xxotepeste

1emn

mi n

iap

sat ipas.

Adaogs

a dat auestop

mine-

mapea

a

3 în timngpize antiue msnteae Mokatam ui mauuii Jisici “se
îspmaps, de aa natspr ,. . ns auesti mănui aă în sinăa a0p
măauime de skoiui de mape, de snde înueie „3 mapea se afaa
ne „1085. snde avesti msnui se prdisap: ui „Şonips arieae m1.pei; K% atsnui isopaă de aiui ane daaii ue npodssepz no uest
msnte nvdzpi, etc,
Volney ziue ks întrmnaapea Singspr
paie iopma znsi Begeta îmnietpit,

Vie uine noate

sv-mi

dee o nvpeşe; dap

îndemept

oamenii

Bop Ktăta se dee soasuie nei asemenea NpOB4eme:
Dă este
dat
mingei
omenesti
ss nbipănzs
toate
senpelene
nats-

pei.
“eiu

Mime

ue Btzspm
de

|
|
Ă
înssii desnpe aueasts n'zdzpe este: o ms.i-

tpsnuispi de nealpr,

nă fopma

de apsopi, epaă

năakopi

ne nimint sa niste radagpe desnoiate wi pzstspnayi în
toate
femspie . . unei mai ungi epaă de 30 de melpi, &nii
epaă

îspvmani,

Dap st a3s5m

|

nudzpea îmnielpits.

—
Întp'o zi mepsepem
în fas kă salsa Giza

ăn Niometps
vest

sv aizitem insoaa Padax.
mi Vostatsa.
În aueastr

feast de Ampă.

Nisomeips

Aa Bbpsapea
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epa

Se afir, mai
iris» se afas

Între de aa Behipea apasinop, a-

o m's5p5

a anei Nigă.si;

Nias.18i, gpadspize

învautpei

anei.

dăne

Este

ea

se slia,

0 Ko10a=

uz ve sis în mmixionsi
usi basin a kspsi adinuime este

cga-

ab tă tsodsa Niaasi.
[le nosoans sînt srpise gpadspiac.
Aucasti FOOant este 4ossil»,
Se zive iv înaintea penipei apauilop epa 0 uelvyse.
În uopaăa auestei uelzgsi se afa Nino-

melpăa..
gend

m

În aieasti inso.p, se ziue, ks fiita asi Dapaon,

s% se side, grsi

în ans

ui Stbu

ape stepa opudini psmoase
Este

timu

s

Bopsim

ne Moise.

mep-

Aiui na-

mi kase.

de peneae na

ape

se afab

s5nus

a-

ucăstr upr.

Îninte ” tima, în fie ue an, uisma se denapa aiui, ue aa
fepsapie, wi yinea nn toamna.
,
„k»le pa uepsoane, zise Voine y, at oil st ne fan ss

upedem t» uisma se naste în Egini; dap aueasts
mieiats

ne npexsderzyi

nesigspe,

ună seamsnr

oninie,
15 ucia

înteue se

întemaav.
Negsyitopii nostpi, stasiaini aiui ui nbimiîntenii,
ki Wăma nă Bine din Eginl; ui, întsiă se apals ne noasta
desandpiei; de aiui tpeue aa Pozeta, laip, Damicta mi ante
KBpi. Mai sun kw ea sc apatu dsuz, aksngepea bpe ani
senind de aa Smipna wi Konstantinonoa . . se pede dap ns
ne de aa avest din pm

opam

snde

se

înnpoasnvl

zia
Aa0nas
Bi-

ucînue-

tat din asza neîngpixipci etc ,
„Măayi aagii mpotind sv se naste în Egiut, din acpsa tadaBpe40p ue esazs nestii sas npokodizii p5raami npin nisinăa
deuieptea0p,

iap Kped K
Aesandpia.

15bm
gsaale

dent

ue se pelpag

aneae

gine din aepsa ie esa
Noi ss n

Hepuetbm

0 Rade iai sigapu! -De knd
în opient, 'uisma a

în Egint, uismi ap

nepit să

Brpsate a qe Nisăazi.

Aauii

Anita Mapeolis do 4ng%

taszeac

ue o npodst; dap ss

Sas amezat
tota.

fi apstat-din noă, Lui

Dans

kapautinecpa

pe-

nvstsle”

atsnui napantina ap
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fi fost nefonosiloape.
Ns nstem
ziue niui n Bine din Konstanlinono4, Kbui niui în auest opam, ea ns se mai apalz.
Dap
opi de ănde ap Beni, mssspize de kspryenie, npefauepiae snpe
însănvivuipe, feste de atsnui în toate nvpui.e ka s5 0 stvp-

meask5, aă iscalit,
ue.ie 5oale

Iloate iapr nt

sisma ss fi fost na

ue se apatv întp'sn timn de mai măi

din a-

ani

mi ric-

pe.
dna din enidemiiae ueae mai pexe în
sedepei.

Egint,

esle

nepdepea

Întp'o zi, întpond în Kaip, ks sopii mei, Îksprm

53ga-

pe de seamv aa nei uă oxii stpitapi. Afiaprm us aa 0 s5i5
de nepsoane tă ori săni, cpaă uinui zeui opri oriawi mi Kă okii
smfnapi. N am întvanit niai sn om ape s% aisz okii ună totăa senztomi, adirz f5pr sv aici 0 trălptepr pape este nalăpa4%. ÎnkinziniBs 0 nonsaagie întpoag, ronii, femei, oameni, opti,
atenini saă uea nsin k% okii pomini uri ADEpimaui K5 Ne EONtenipe, nsptend

assnpa

oki.10p, opi &nde

nspued,

zn nop de mss-

te ne ape nimika ns uoate s7 4e goneasas, ui neyi apea ideie de

aueasts nefepiue nonsaanie.

amea mzagime
păsale,

În ant,

de msste ape
în

gspr, în

Nikzipi,

ns am

se afav în Egint.
nas.

hazzu

Bszst

Exe

în»

intps în

ue ze „Hpudoue

„este

manea neuăptyenie ue domneste aiui.
Inf.emagiie orizop, în Kaip sînt mai dese de n» în copi ue
aat opam din Egint. Bogagii mi stpvinii sînt mai nsuin ssnsiui
de kzt aouzitopii.
Aseasts enidemie a domnit în Egint îns în limanii antiui,
Mai msaui fapaoni epaă, dsnz istopie, opri. Xepodut Bopresie
de n pege din Egint ue epa ops mi ksnzle pedepea upinip'o
minăne,
Aueasts anekdotz mi se nape foapte nicantr wi nen„pă ageasta o penpodsr aiui.
„„Ilpeogii din Egint îmi snsseps «5 dens moaptea azi Sezostpis, fiza să Vepon se sp ne tpon. Auest npinine ns î5+5 nisi o esnediuie mizilapz mi opri.
Ni.lă.I, Brpsindase, aini,

de

19 koyi mi

înnernd

se prdine kape sint înlzpits

toate aemniize,

asnpă

Baaspiie.

sn Bznt mape

Alsnsi

Vepon,

—
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mpinip'o nesneastr îndpesneaxs, 155
0 ostie mi o apănks în
mik 40R5.4. Întspitatenop anc, dsn» aueas
ta, îndats opsi.
Zeue

ani fsse ops. În aa ăisnpezeue.ica an,
i se adsse pesnsns de
Ja opakoasa de „a Bsto, ue i sestea us
limnsa npesrpis nentpz
nedeansa asi, se sfepwise, 1ui ke ape
ss dosîndeasrs Bedepea

das se Ba snbaa aa ori ună sdsat ănei
femoi ape nz a kănoskăt aat Bpeat stpsin, de kt ne au
ei, Depon înseprz mai înivi kă avea aa femeii asi; dap fiind
ns n5 se pindekz ns auesta,
AACPgt a auena aa antop femei.
În sizpuit
grsind- snza de
aa 0 femee, nape în tsmrdzi, stpin
se înip'o uetate numit Epiipenoa0s, ne toale femeie ue ae înuep
rase, afaps de aneca au
Kbpii 5d5 în Binderase, wi ae apse
de Bii n& opam kă tot; iap

e

ateea

qe

ontpinăi

pie,*

aa a asi

Bindesape,

0 au

de s0-

Aepsa mspei, ănit ks 5mozeaAa, kape
smezeas snilz iapziui
â5 0 mape ksadspr, este raxza auest
op imfnamauii, nisin&a ue.
mspânt ue se pudirz în acp în auest
e aontpi wi se apănk3
me
nesimyite în
ori,
Konipisăeste
a
nponzmipea
auestsi

pră.
Mai este sn pră de nămai aiue se întsm
n.15; o ipănyie ue pi-

20

aa nie.e, say ku aale opse

pomii ue se pssnsndesk
ssfepitz.
Kagza auestsi
Bn5a din sonii mei de
de natps ziac; &bnd îx
te sposoane, în wi
te.

ms.mime

de sposoane

mi

nete

ne KOP, însouite de o MENEBpiM6 ne=
p3$ sc pede sv pie din ana Niuisagi.
Kbaztopie, N. Anoaonie, nă în przăsem
peezzsi, epa alzt de înnodozit de auesîmi fsse us nensling a
usnoas=

Ilpimspapa domnesr aiue. niste fpigspi peae
ape ăuid ne om
în limn skspt. Sus aate panopispi, Faima
Egintsasi este stnztoasz,
Eginisa este o Maps

ziuiea sa ape
ateasis

weaps

fă Fondigia

poditoape,

nins

de 5ogbuii.

llpin no-

o uaple foapte. faopitoape nentpz komepu.

Dap

n5 noate uiui ss înfzopeasks, nisi sx esiste
de ast
a sv o KsaliBe, .să5 toale panoptspiae
snpe a a-

>

—
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*5nge a uiBizizaie. Egintsa ns este o Heapr fîp5moa
sr; r'sm=
nii.1e a5 namai pegetayia ue ese din msnka omă.5i;
dsmepzsi,
nvdspi, epsspi mi faopi swaateve, pisaene,
ns se afaz ne aiui,
Volney ziue i niu
o i
apr nă este mai usgin nitopease» nentpă zăgpafi mi nocui . . „Este de însemnat, adaog
ea, ks nimeni, nivi kiap aporii, n5 zik 3 alui ss fi npsnst
sn nott.
În
săpt, ue ap uznta Eginteansa ne înzepăa asi
Gesnep mi 'TeoKpil? n'ape niui pîs.epe simnezi, niui spasde
fpagede, niui adoniimi singăpaliue . . . Tomnson ns ap afaa
aiui nigi mseprispa Bîntspiiop în nsdspi, nisi egomotea lsnelea
op în măagi,
nisi Jina maiestate:a dămeBpsBi10p antiue; nisi
Bixeaiize tspeate
ii inistea ue ne upmeazv.“

În Egint pape opi n.05 iapna; iap

Bapa

niui

odats.

aiui este totdasna senin mi monoton; oriăa întv.ane
ste
semnate de oameni, sate ns fisionomie misepas
ia5,

ne Kbie o mosii
Baspi

Vepsa
nsmai sri
în.pate

nisinoas%; demepteae nemspginite, aae «rpop

sînt mai temstoape

de art a ae Oueansâsi;

ne ape 41-

ABtopăa niui odats ună înuene sw-ae siprratr,
f5p7 ss fie sigsp

KB avesie Banpi

n5

op ss-i fie mopmentăa.

Biteze aiui snt maate mi de ue. mai ssn
soiă; ai, azini,
măde, ktmize, de mai msale fe.rspi, oi, toale
map n ap fi mai

îmssnvtzuite în soisa 10p

de nut opi în ue als

napte; însz ni-

inika mai înăut de tut noii uri piBoati
din Egint.
Bintspi.e sent foapte peze; dap uea mai
pă este Bantsa nămit Kamsin în Egint mi Samsn: npin dewepts
pi. Din ROpouipe

s5tiz

nsuine

zic;

zisexe

rind

ssfrn Sent uee

mai kaade:

sx-

Înâpea 5i aoBeste na rbidspa anzi
răntop anpins.
În demeptapi,- auest pînt este msat mai NEpik5.1
05; uide ue kbastopii ue

af».în sinsa nisinăpiop,

Komiaa, fiitv a demeptspia0p, knd

sine auea Bînț, Fag Kan. în nisin,
înrizind orii, ka Ss snane
de. omopitoapeazi
a înpispipe..
Dans Xepodot, apmia asi Kam5iS, ue net în Kontpa oazissazi
asi Amon afsndăse în deiepispi.4a bazea xsmulate întpani auea Bînt,
mi topi soadagii
nepipr în Basspiae de nisin.

—
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sv Bedeni ape ssnt animazeae

ue

se

afar

în

Egint

n3mai.

Hpintpe nesli, ue. mai kapios este ueaa ue se

iam»

Bimip,

de Scambnb K5 mepneze imi tot d'odats ns naipanedere.
Koada
azi esle sr&plz; e a5ng5 de dos niuioape; măate apini înnotztoape ape ne sninape; min
sbpnăpi.
Kanilăa n noate nwv-

ipsnde souzii sei.
vesta

se ămfar

Mai este sn fea ue se niamb Paxaka.

us aep, kznd

psssfas

ue.e 13i se faue alsnui foapte

mape.

afaps

din an,

A-

wi nznte-

Ksnd, din gpestatea do-

sasi, uade ne sninape, nă noate sz se mai întoapr5 ui seamwnb Kă 5 Q405, Qimnos.
Se anzpz șa apiuia.
Bine în Egint

uă ana ne Ni.
întspne;

atnai

K5 5 6.7.
ăn neste

Kind se petpage Nisa, nă noate ks ana svse
aonsitopii

azeapgs

mi în npinde,

Apapii zik k» avest neste ape gaas.
exslpir

nămil

Sisspăa

tpemăpstop.

Koniise

xoa-

Mai este înks
Apasii îi nsmese

Poad (isnets)).- Apasii uped nz -gprsimea ue ape s3s niee
Bindens oaze, o apd ne tvuisni anpinmi mi nsn ne soinagi
asunpa gazăzi npodss de apdepe.
În Nia se atu niste spoaste pistoase foaple mapi “e se nsmesk Tpioniks. Aă faaxa ks ze miuvtoape; sînt de Ipei nigioape de asngi. În aats n2pte am Bopsit de Tsninamsis wi de
Kponodi.i.

Ulepnii sent de uinai feazpi mai kănosrăwi.
este uea ks kanzmon,

pestit

npin

gpavuia

Wea mai fpsmos

nonoapeaop.

Kopusa

48i este asng de sn niuiop. IHepneame Suitaa de aa nipamide,
We geampus kă Binepa, ape aue Beninoase xa Binepa; pape opiîa
ali mai asng de dos uiuioape; este npigit de aonsitopi ka ue.
mai înpbăteyit
Kopnopalr,

ui topi se tem de dinssa.
Binepa VYepesta sat
este tot atvta de temat: ape ne dessnpa oxis0p sn

fea de opn, de pei ainii de înaat.— Binepa Xage, este, uea
nsgin, de ninai nivioape de 5ng3 mi ipei degete de gpoass.
Kwnă te anponii de dinsa, prdir» nansa mi se nsne în noziuie
de anspape:

măurvlspa

KI 5 0 sănepi.

ei este nepiiăaoass

dap

ns

alai,

da-?

—
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mepni, să Bopsim

mi de

nsiai

saă

des-

ivnistopi de wepni, ue se afis în Egint.
Opiginea 10p este
ioapte Bere. Ilsixii figspr în szpstopiae pedigioase mi snt
mea mai Kspioaz» nodoasz, Ei zi + vine ns se tpage din neamăa [lsiaizop, ns noate sr ass nsiepe as5npa mennitop.
Se
HpesmB15, mai goi, ne stpade, rs mepni întoabuii dans gst.

Snii npelind

n» a

mn,

de sîn ete.
(Champ.)

Denon
onanapie,

zzsl

mopui

mepneae

10p

ue

mere

fanopit

ne

este

lsiai

vinepa

de
Xage

ziue ne afavndsse odate în Kaip aa genepaas: BsBbzs

niste

[Isisi.

e

sc

furspv kzle

Ba

întpesrpi

desnpe wrepni, întpe azteac, dans se af spe sn wepne în aoa pasc, mi de este, not ei st-a suoage de ande se afaa?
[lsiaii pesnănsepv sv este sn mepne, ui fi not sviu
SKOaut,
Anoi se prsntndips apin namepe: îns», În ăngiăa nei ramepe

se onpips mi snăsepv ks mapneae „epa ano40.

În adeBtp, tv-

stind, afiaps &n mepne,
Se pede n

isăsinga

|
„op

sto întpo

semape

ue imilz

sipiga-

pea de amop a mapneazi: ei xontpafax gaasăa npintp'o I5€prt5p3,. Hond pa a mepueazi espsal, und ia pt ka a mepneazi femeie, atănui mepnii

Sint în
sedepe;

es din 10ti5ă unde

monzpae

Bpoăi

mi

Siopnii

xidomi

„a

peninoase,

«izienii şint de ont fezăpi; îns
sape se kiam»
ne Kă Hbhile.

staă asusnui.

fpsmoase wi gastepi mapi mi
uea

mai Kăpioz eaic

ave

Pescta. Mai ns ape zoade, wi ne fan seamb=
fiste npiimitop de cdskagie; se dod» K5_ Omăa

ve Îi. dv st meninae; dinge sa sn une,
Animaae nalponede, Egints. ape: wnaraaii Singăpăă J8n a 40iăiăl; Xena

ue ipb»ste

în.

demepie;

Inonolamăa

nspui.e Nias.5i geze mai spe miaz» zi, fupum
dap

nă

alaks- ne. oaneni; k5

nesk în Ni.

Eginisa

ape,

sgomote mi

npintpe

fonspi,

egetaze,

ve 40E5este

semsustepize
sousilopii îi g0-

xspmauii

ue nă se

al» în Egintsa de săs; Sixomopsu, Tamapiniepu., Kopdia, Misa,
„Anenia „lesuos wi Kasia Gislsaa ue sint de opiginz din ludis;

—
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În Egintsa de xos upesk ipestii, do»
fespi de Nimphaea,
“lotsssa ni Ilanipzs; vea din 5pmr este pap
aslvzi.
„lorsitopii kăatibe mai toate Aegmize mi gsale
ae noastpe.

Afaps

de auestea, opeză, E5MBak51, fpeslia de
zuxap se u84tiBz msal,
Ilanipss saă Bisaos, din toale nianleae, în
perime, epa aiui

foapte măat, Kpestea npin aaxăpi, se îna.rga aa
zeue nivioape. Ko-

eanăa (stpăxanăa)
asi ape în Bvpf 0 Fosigs. Azty datz, ss Poman
i,

mi kiap în aa XI sexoa, în Ppanna,
aivi noate gine mi Bopsa

de papier.

se skpiea ue nanipăs.

De

Se afas înuv nipin apxisc,

Skpise ne nanipss din Egint wapteae pegi.10p
Dpanyei, a ae îm-

nzpani.rop mi nani40p; repri în Qpeueste
mi aatineste,
Sa grsil asemenea în Egint, npin mopminte
auest manipăs din ape
dnii sînt înrs din timnsa „isi Moise,
Ve
mai fin nanipss ne
Kape Srpiaă uel Beni epa aueaa ue ss
Eginieni se kema „,îmue ptesr, mi ss Pomani „A5gsstss;
dsnz auesta epa uea
ve se fiamr Xiepatin, întpessinuat
aa A5Kpăpine peaigioase.

De und sat nsskosit x»pliea de ssmsae,
mai K5Ati5 mi S'a pzpit măat.
D. Champolleon,—astfeniă

apats

auea

nanipăs

mixaok5a

ns se

km

din a-

Heasis naanls se fzuea nanipss ne kape se
noale srpie.—,,Se
skotea uexe dos mapgini, tzea liga în dor
npui egaze în a5n-

gime,

wi desuzpuea ro

îmnsusstspt

aa 20 ui rape fopmas liga, a1 kzpsi

t>mzuăubAe

diametps

ue epaă mai

este

saă tpei degete.
Aareuea K5M5IiIBye10p Kpestea n
nponiaă de uenips.
Aueste kmiuisge se întindea

de

dos

nzt se adeosesite;

fie ape fopma o foaie; iap dan» feaspite
npenapagii, nineaă
dor foi sna neste aula; Bbtea, sipîngea mi
noaeia fie ue foaie,

bi k

mai

msate

foi,

ainile

na

de

“aala,

fzuea

EBKZHI

de xrplie de opi ue aăngime,
&ngea ne spmv &s snt
de nitpa aueasis xsptie, a s'0 întzpeasrs
în konipa nstpexsnei,

>
Bom sfzpui aueasta kz o Sipisoape a asi Omap
Lstpz Ampă, dsid e 453 Egintsa mi pesnsnsăa asestai din 3pm's
tipe Omap.

—
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„Ampă, Îi& aa asi D'Ea Aaz! dopesk de a tine, aa npiimipea auestii supisopi, st-mi faui desnpe Egint,o s«piepe dpeanis
wi Bie, ist se nouiă a mi învinși kt
apr fpămoass,
Sastape!

Amp pesnsnse asfea:
„0 domn aa: kpedinuorzizop!
Mi 0 A5nk5
k5

&n

oltinos,

iminănalv

dea

sas

npodanpiize

de

întpe

nisi,

mi

n dossa
mi

snei

toate

Bz

ks

rii

mei

aueastr

N
înxinăestegi sn domept
doi

msnui,

axată

E%

rmile.

Bogeuiize:

sape,
ninteueze

als

stepa

5n5 seamrn'b
ăi.

Eginlăa.

de aa Assan

Baa

Toate

(Siena)

aa Menwa, nspued dintp'sn piă sine ksontat ue spe

niur

Bă mspi-

pe npin mixosa 45i, Minstsu upestepei wi sazdepoi auestzi
pis este tot alzi de pegsaal, ra K5pssa soapeazi uri aa asnej,
Este în an o enokz xotspilz, Kend toate isBoape.e din sniveps,
nabtesk auestsi îmazpat aa pispiop, lpisstăa aa sape nposidenma 4e aă ssnss.
Alsnui aneae Niasazi se îmsamesk, es din natea dop mi axonepr toatz fapa Egintsasi ne ape densn 0 x5mb

poditoape.

Atsnui

se

als;

taie

nămai K5 5bpuize vene
3mMBA4D Înk> oamenii.

Ksnd Bine minslsa, end

romsninagiiae

nsmepoase

de

sa

sn

10

aa

ua foi.e rspmauitop,

anexe Bspsate s5 ns-mai fie foaosi-

toape n'miîntsasi, pis peintps în mapgineae
Slpis, mi aast asfea, ss se adsne, ne znde

ue ăpsita ia '"npeas RtAvlopil ei,

ROmopi.re ve a astsns în sînsi nwmontsJsi;
&n nonop nvptinit de uep, wi: ape, asemenea aasinei,: na pe
spsit s% ape nentpă uci aţi, frpz ua ca ss se fo.roseask
din podea msnuei azi, desșide is ămspinus, în sntpăpiae tipi +

măa5i mi denne s»mînua a uvpii podipe o asteantr de na favepie de sine aac auci fiinpi ue faye sr tpeasee mi sBnbp=
găeusr Băkateae. Semiînua so. desBoaalr, mpeaxa sc prdits,
sninăa se faue npin axstopsa ue-i do o pot ue ine aiui 40E5A D40i40p wi Kape xpsneste săksa îndestăumtop din twpîrm,

Dans uea mai indestsaats podipe, ine uvle odat seueta,

As-

fe,

de-

o doamne

au tpedinuiomiop,

Egintea

este rinsa snsi

—
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mept nisinos, snei pri anoase mi apginiale,
znci

movipie

n-

gpe; &nci 45nui Bepzi mi sndo::se, snsi
naplep innodosit ună fopi
de tot feasa mi snei gpindiostii aonep
ity ns gpine gaaene ...
Fine KBintal s fie ăpzitopăa auestop mins
ni !
Tpei asupspi fak, mai aaes, îndeslăzap
ea Egintszi mi fepiuipea Aositopiz0p;
ue întziă, s7 n se upiineaskr npoen
te n'ss-

hovite de roimnia fisuaas, k5 ea

de a mpi

Gipsa;

adoa,

sz

se întpesingeze a tpeia napte din
Bonilspi nentps minepea în
Băn% slape, a kanaae.op, nodapizo
p mi sizaiilop; a tpeia, ss
15 se use cip aalfea de uzi în nalăp
z ne poadeze ue npodzue
bmintsa.
Saaslape1
i
În Kaips.. noniă, k&mnbpaiă an kan
de momie de om, „nentpă
asuin apă; dap faseiă sizit s-a
apănk, nentps. deegsslsa ue
mi upiuinăea a ai Bedepe. Epa
sine mssipal.
Este askpă de
mipape aucasts apti de aspassmi
aa Beșii Eginteni. Knd sine

ga pede nopnspi omenesti de mai mite
mii de ani întpegi, înrz

S55 ninza ue ne Honep
genis.1 auestăi nonop,

de atsnui,

Xepodot esniinz ginxa ns Fape_

Htpop

momii

ae gedem nîn» astezi,

nă noate

s% ns se mipe

se îmB5uswmea

mopii

de

axe

»Doqdisa mi fsnepaiaăa, ziue Xepodot,
se fan asfea: nsnd moa-

pe 5 om mai deosesit, toate feme
iae din kasa 45i, Snoesk n
int Rausa mi niap Ospaxii, Jas
ne mopt atass, ui im desBr-

desk

sînă.,

ii agvuindemi

40Besk nienisu wi aeapg
ile de aats
“epemanie,

năple,
ds

ks

o

npin opaur însopite

oamenii înkz im gat nentsy.

KOpn5i

in Bgint niste nepsoane
BPASEmilsA mi rape fak
dsue sn uopn, ei apals
demn - +... mi întpeasă
Sit, Den ue se înnoesk
“9

Bestminteae

moplsasi

a

aors.a

de

Înuingvtoape,

iuni

de păde.re-u0p.
Dan
B5.ISDmit

aueasi's
. . siuţ

ne Kape aegea a6a însăpuinat ns îmo mesepie din aueusia. Kind ai se
aadsrztopiop modeaspi de mopui de
dăns uape modea s-a ÎmB5Astmeaaa npeu, pădeae se pelpag (1). Bra-

Boasemilsa dea npenios

ăsta sn tazeni Vapgint saă

5,400
Jig. uea d'aa doeaea, 20 de mine saă 1800 AiBpe zii
ue din

5pm5,

năgin a3Kpă.

—
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swmilopii aăupeaza aa dinwuii; wi iale km fax „a îmeraswmilsa
vea mai npegios.
Mai întzi ipag piepii npin nvpi, naple as
sn fepumînt întops, napte npin mixuouipea snop dostopii ue înipodst în kan; ne pm fag o inuizie în usntene B5 0 uealpy
din Elionia askăuitz; npin aueast» desgidepe ue fag, siot însnipăpize, e năprue ini ac îpesă npin gin de naamicpi, anoi npin
apomale msuinate; ne sp pesmnae nuntescae E mip5 Răpalb

mwuinalz, uaneas mi aate mipoasc; ne &pm» ae noasr:
ue aă viat

aueasia,

sapr

de mantezeui de ziae.
pe.

opns,

koncpindăa

Ns cste epiat sa

Aueste mantezeui zise

Îndate

nă nalpăra în liman

pie mai mat în sa-

lpenste, snart

opusa

mesk ueste tot kă sande de nsnz» de psmsar,

ui

noile

în înge-

n gomi

(2) ns ape Egintenii sv sepez ka de 0 RO1t (uaci5), psdene
peiaă anoi opusa; zik de fax o uatie us fopms omeneasas, de

demn, înkid aisi ne mopt wi în nsn întp'o sa xotspite acntpă
auest sfepmil; în auaze dpent în npolisa zidausi. Asfea este
in5A vea mai magnifis de a svastini mopuii.
Mai

este sn rin mai nsyin kăstrtop. Se smaae us e sitoape
ue se skoale din xedps; mi stponeste ninteuee moplszi, fzp5
83 laur niui o inuizie mi fupr su skoayv manere.
Kinda întpodss aweasti „ioapo npin fsndamani, î astans, BA S6 Onpeaskv
dinoapea de a emi, ne pm sap» nopriăa în limu iap do 70 de

zise.
alela

În zisa din spnas suoate din uwnteue Jinoapea
ustepe

uzi

toucete

în ăntpopie

ui

ae

tpage

sape ape
E3

ca

ufa-

pb. Nalpmăa

Rons5mTt ttpuspiac, wi nă mai prmsne din zopa

de uvt

mii oastae.

nieaca

Ancastu

onepanie

TĂ.1.

sfupwitr, das uep|

Aa îpoiiea fex de ssaseit este nentps sei mai sbpani.

În-

gieki1 Kopns us zikoape nsmits săpmaia; nne KOpas. în natpsm
în timn de 70 de zice mi în daăaa uei uc vag ades.
K»t nentps

femeie

mai însemnale,

and

In0p, nă se di în-

date 6s.stmilopiop, nisi ne.uexe nape sînl Îpămoase mi ape
aă fost mânat gonsidepate, si ae d lpei saă natpă zixe, deut
(2)

Gom

apasie,

—
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ue. a mspit. Se faue aueasta de fpikb ra stastm
itopii s5 ns fan
aB5z K& Kopnăpiie ue e se înkpedinueaze.
Se ziue us ne gn5A 4a npins 5 o femeie moapis de kspond...&

Noi mai fesprm

ste-Ba

eskăpsii în

Beuinbisgiie

Kaipăasi,

Jla 2 aege mi mai sine de aa Kaip, se afis
sateae Matapiex,
En-Kanna mi Asăzasea.
VYea din Lziă se pede ss fie sitsat ne

tepîmăa &nde fese a.tz dalz pexisa opau

Xemionoais.

ARoao

aegisitopii gpeuiei, fizosofii, noegii, Benip5 ss
se adane din asminiae Esnoslinge.rop omenesti.
În aueast vetate epa tlemnasa

soapezi.

Oseuisasa ue s'a afiat aiui se rpede ss fi fost

f5-

ist în timnii asi Ozoptasen ape domni în ainie
de nastepea asi
Aspaxam.
Ilpeogii de aa Xeaionoais uei din tsi pndsipd
ns-

NTp5A Zize40p ue komusn ana.
ie nonoape

Makpon npetinde ns mai ms.-

din Itania asapz de aa

npeogii

auestzi

datina d'a faue asemsipe întpe fazeae iezii omenes
ti

Aca

a1e

Sliuisa

ansasi Soxap.
de

- de nspind;

eapns,

opau

mi

aue-

Jla înuenăta. nepiodsazi, adixz

soape.ic

npimiBapa,

peniă

se penpezehta

soapeze

apea

în aps, aBea dpent amsauem» sn
Neg.

om

“pintp'ău

simBo15i

matsp,

aa sou-

koniz

nzsest

ansi Om

insp;

eapna

sn sstpîn

Xepodot desepie o sspssloape aăpioaze ue se fruca
aa XeJiOn0. Jis; dap nonsA ns ne iapl sr o penpod
suein.
"Tot auest

istopină ziue nr, sn fiă aa asi Sezostpis podiks aiyi

misue.

Topîmsa

Xenionoais

nsmit în Benime

sen, făse însemnat noniizop asi IanoB sape Aotăinuo.

se de sopie ne Azanela

nămea Ilstifap. Se
45i Isăs.
Kongii aă
îi fost oksit maina
vinulale, se ziue
8,

dos

nbmintsa

ose-

asi

Ge-

Losif asa-

fiita snsi npeot din auesi opani,

ue

se

upede uz aiui a stat ast pa lima faminia
pEdikat o uaneaz ne paineae rasei ue ap
domnsazi. la o fintinz ue se afap în peany Mapia a snzaat
seateueae soniaă-

Aslezi temnasa uea gestii, opaurs., na.rate.e
tot a disnzpst săs nisinăpize denrepta.i.

m'3pene, oamenii,

—
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Noi som
Bopsi
desnpe
iepoguife
ue ne Bom
Bedea
de avsm
nainte re mănte monsmente.
Anoi desnpe aimea Eginteans,

KAPTEA

Desnpe

Iepogaife.

Desupe

VII.

aimGa Eginteans.

uezizop Aa Xeaionoais. Sses4, mapea pote; Bataaia Dpan10ksa ne snde
ap fi ipetst Moise ks Eepeii.
Mapea sa denaptal astazi.

Berea srpintsps Egiuteans este Rănosust» se năme
de sepintăy iepogaifitv; este nomnss. de semne nsmite
xiepognifiue, a

«bpii etimonogie

însemneazv,

sapanlepe

sine

senate.

În sistema .

spinlăpei xiepogailiue, Ipense ss se ica în Bbgâpe
de seamr
dos aărpăpi: î-i5 fopma matepiaav a semneaop ue fak
tpei fe-

A5pi de rapanlepe nzuile Xiepogiliue, xiepat
iae wi demotiue;
2-ae esupesia în uapte a fie Ebpăi Semn, kape faue
îpei fe.zzpi
de semne, se sîni: figspalige, simoaie mi fonetiue.
Sipintspa xiepogaifit, în naple, se uomnane
de semne ue
enpezenieaz» osicate din „mea fizir», km
animac, uante,
figspi de gcomeipie etc. Nsmspăa auestop
semne
foaspite se
3pk5 a out sate,
Sipintspa xiepatisv, este zu nin de Skăplape
a semneop xiepogiifiuc; snpe escma5 ăn ap50p, În 408 si-a
apale întpeg,

sa îu xiepogaile, în apalt npin siaseta azi nămai.

Sepintspa Demotier, este de auezami nalăpz
ka uca xiepatitz,
a5mai KT n 5p5a apartepeop 10p, epa
mai mie.

ea

Xiepogaifirs se înlpessința nenlps monsmente

?

mapi; uea

—
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de a doa se întpessinua de npeogi, în axe A0p
45tpspi; vea de

a tpeia cpa

uea

mai întpeczinpals

mi mai nonă.3apr,

Semneae figspatie apats ideia snzi A5ipă

ae psi

fopme

je penpodsk semneuc: ideia snsi Acă, Ka4,
Om, ele, este e2npimal kiap apin figspa fie xzpăi din aueste
ogienle.
Semne. simBosiue, esnpimaă o ideie metafi
zice npin insa

anzi osient malepiaa axe rzpsi uasitsui abeag
anaogie nu ide-

ea ve epasb esnlive.
Aasina epa semnăa simsolir a. ideei 3n5i îmnvpal, etc.
Semnene fonetiue esnpimat săneteac ximsei
BOpsil mi apea
aveneauii fannpii ra aitepise în aafasetăa
de astazi aa Eponeni.10p.

D.

Champolleon

tingi astopi,
pogifiny

Figeac,

săs panoplsa

..,

ipas mi «ste

întpessinua,

ns

din uei mai ROMNE-

auestii Spintspi,
deoda!z,

odals, în aueiami

ziue,

în auexam

BOp5T,

„skpintspa xietest,

în aveam

ueae tpei fezspi de

ua-

pantepe, figspatiBeae, simBo.iveae wi foneliaeae, ne
kznd skpin-

1zpise noastpe modepne, ue seanns întpu aueast
a, ns sapintapie ueopaaste nonoape din antivitatea RAaSin
T,-nă ÎntpeBzin=

meazv de ust apantepeae fonetiue, adinz aafaze
liue . 5
toate auestea ns se întzmnaz niui o înkăpiolăpe, bul
mtiinga
auestii srpintepi este psaendits înpeapr, mi înuinz
ind ayest
ipas: Damnzes a poat ue oameni.
Skpintapa xie-

pogailis

se esnpima

asmapit:

A-ig Bopsa

paxtepsa simBoait a. ideei Dsmnezeă;

Damnezei

2-a

npin

pa-

a xpeat, npin sem-

neae foneliue ue penpezents aitepa ape fopma
t Bopsa Eginteanz

kpeat,

de apalb

npeueda!s saă spmalz de semne fonetiue gparh
alia.e,
1

BOpBa

padikaaz

a xpeat

epa

a

ua a tpeia nepsoans

sbpâbleis» a npetepităusi de aa indinatifea auests
i Bepr; S-ae
ne

oamenii.

sas skpiind

foneliueste aueste

doy

pegăxe.e gpamatiuci, saă iprosnd semnsa figspa
ti?

de tpei msnispi,

semn

gpamatinaa

nisi &n ckiBon în esnpesia

întziă, ue epa simsoJik,

ax

immăanitasi;

auestop semne,

nă agea paoape

Î-i5

Bopse,

dsnz

om

spmat

Mi

Bă

nentpă n

cpa
vea

nisi ga semn figspa-

—
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țif niui ka semn fonetiu, 2-ae xzui semnăa figspatii o m ue înweie Îpasa, agea nămai anexa înge.res figspatif, 3-ae rzui
semneze lonetiye mixovitoape, esnpimaă ssnete ue fopmaă
.Bopea Îpessintoasz nentpă asmspipea nponozigiei; mi, Kă toat
aueasts osesipe a semne.op, Eginteansa nape silea auesl fpas
sKpis, nponănya ka ini kbnd ap fi fost snpis în întpegime ks semne

aafaselize . . . Kzt uentpă semnene fonetiue sat auifaseteue,
eal5 năm mepgea , . . Egintă dedat ns o srpintspv ideegpafin» ue zăopobea

ideie

iap ns sănete.e Jimsei, nă nătea sr se p-

dive de odals aa simnaiuitatea apsitpap» a aafuseleuop noastpe.
Siait se komeine fopma semnenop noi, 5 aueea ue ae aBea,
n5 se aensds

de figspi.e

osiente.op

natăpaae,

5pm%

înlpess-

inmapea 40p, mi xotspi nămai, dsns ue anauiz» siasi.1e iimea- gi5.15i seă, wi desromnss săneteae nînv a uose mai simnue
„esemente ape
sînt aitepize, nt figăpa snsi osient au
ktpzi năme, in jimsa Bopsiloape,
înyenca pin grass A. Ba fi
în srpintsps, kapantepsa A.
13 ligăpa ansi osicnt a. K'Bpăi năme, în ama Bopsitoape ap înuene npin aptinsaaniea B,
Ba fi în

“Skpintsp, kapantepăa B. mi asfea în ainte, În sepinispa foneAir, akgiaa ue se kiema Axom în aimsa Eginteans, se feks
ai-

tepa A; o sipaninz, Beps, aitepa 5; o mins, Tot, aitepa
T,
mi D. o srăpe, Keaesin,
aitepa K, mi VY. tepe etc. etc.
-Din aweasta axtnse rw toate opienteac aa K5pOp nsme înuenea
„mpinK, se îzspt semnsa gpafik an auestei itepe; dap k»tega
„biekle

nămai,

ueae mai

nănostsle,

avesca

attpop

fopms

epa detepminate sigsp mi nstea se se ipansipie „esne, se x0ivpipt s% penpezenteze sănelsa K. ui asfeu înainte. %sps
dap
n hămsp oape kape de semne omolone ve csnpimai aveau
s5net, în aafasels. skpis de Eginteni, mi auesta epa
lpessinuos

întp'o srpintsps

in rape kombinagia

wi pbndaipea

matepia4z

a

semneop epa s&nsse a pegsie, demne de monsmente ...
nămbpăa Xiepogaifeaop fonetivye ns se spua mai mat
de apt ag
dos sate . , „&
ins aa afiapea nietpii ks inskpinuii ue se gssi
aa Pozela;

—
nă epa nimira
a4!

de

din ivi

motide
miop

sigăp

uste Ba
epa

în

desnpe

niuioape,
kapaktepe
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aueasiv aim.

epa

svnals

Aueast$ niatpv în-

kă

pei

insrpingii.

Uea

A

doa

în kapantepe

De-

xiepoguifiue,

wi a lpeia în aimea gpeaks, ue epa ipadaeyiea insapinde mai săs neînpoaese
îns.
Dan doszeui de ani de

înueprtpi, amina

cwi din auest monăment:

î-iă

texstsa

gpe-

vesk, ziue D. Cha mpolleon, dosedeste sr insKpinuia este
n monăment aa npeogiaop din Egint în onoapea asi Ilto.omei

Enitan; 2-ae auest dekpet snsne de mai msate opi nsme.e aueslzi pege mi ante

nsme

nponpii; s'a natat

ipadăue mi

sepie

în

aimea Eginteanz toate idei.e esnpimate în tenstsa gpek; dap nsmese nponpii gpeuc, ne esnpimind niui o ideie în aimea Eginteanz, nă s'a5 fost nalzt ipadăue; a tpiszit dap sr sepie in napantepe

Egiutene

saneteae

ue fopmeazz

aueste nsme

nponpii în

gpeieste; 4-ue lperze sr se afue în inskpinpiea Eginteans de
aa Pozeta semne xiepogaifige esnpimind aueste ssnele; noale asemenea. se se ale în skpintspa xiepogaifin semne fonclive
Saă esnpimend ssneleze iap ns ideiae; 5-ae tenstsa Egintean
apat» 0 gptmads de semne xiepogailiue, dcosesite npintp'o înipsnape eaintiz uo ae oxoxeste; aveastr gpbmbgioapr este de
mai mgate opi penetalz în teksisa Egialean; nămeae upongpiă
„34 pegeasi Iltoxomei epa penetat de mai msate opi în testa
per; gprmbgioapr de xiepogaife înkadpate noate s fie nămeae asi Iltoxomei, mi, în aueasis s5noziyie, semneae asfea gprm'diie, srpiind auest năme în xiepogaife, aueste semne sînt a4fasetiue, ni uea întriă este sn II. aa doiaea sn T. etc.
latin

dap mai mănte xiepogife a.fasetie pegssite, mi p»mîne nsmai a komnaenta avest aafazet atvt de astenlat; 5-ae mate sta-

size sînt înkz: gpbm'gioapa înxsadpats întp'sn e.ins, saă kaplsmu, este nămeie „si Iltonemei sat ns este? în nazsa dintuiă
este tpessinuos d'a înuepra adesvpsa auesisi dintziă pezăatat

anfasetin, asănpa aalop nsme s«pise în xiepoguife mi toţ d'oda13 în gpeueste,

ui în kape se af

toate aitepie

sănozate a fi, npin nsmeae «si [lionomei.

usnosaste saă

Inskpingiea

gpeaxs

—
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de 1e Pozela ape mai mate anale nsme nponpii uvipe
ta ei; dap terstsu xiepogaifir, fiind sdposit aa aucet
se noate

fae

romnapanie.

Ns

epa nimina

sigsp

de

învenstut nă

to! nina-

tăngi în pezăatalsa atzlop în tbătzpi . . G-ae Belzoni
desrone-

pi aa insoua

Vine

su uin nso

oseJisx nsplind 0 instpingie
mi osejistăi

fopmaă

inskpinuie

gpeucask

mi sn mik

xiepogaifitz: se ksnosas ks

sn Singăp

uri aveam

monsment.

sinus
..

in-

Skpinuiea gpeatz nămea asemenea ne sn pege Iliozome,
o pe-

gin
K54

Kieonalpa,

kiap 5nde

mi se Bedea în insepinpie, xiepogaifir, în 40tpezzia st se afe nsmeae pegeasi !ltozomei. fiat

averami înăadpa!s
zeta,

gpemi'vgioap» ue este în insapingia de aa Po-

se dase ns sonoleare

Fi epa Bopsa Iltoonei;

pezăntat ipas din Inskpingica de aa Pozeta,
sigăp: nsinede pegeuzi Illonomei epa skpis

auest întziă

epa dap ns totsa
dap n xiepogaile:

de atănui gpwmrgioapa de xiepogaife, înrsadpals,
kape, ne oseAiSk, ăpma nămeae auesisi pege, nă astea fi de
uzi nsmeae

Kaeonatpei, mi întbisa semn aa Bopeei Iitonemei, Il, se
afas în
skăpt aa vinuizea d'aa IKaconatpei; aa doezea an uocazi
întzis, T,
a4 mente.iea ai ueasi aaţ; a natpăaea aa ueasi din
iziă, A,
epa aa docea aa ueazi d'aa doeuea: N5ME5A Semue40p
persnoszt, kpestă dap din toate vene Paste ue somasnea
nsme.e
keonatpei mi emi xsmolate din aafaset. IIli odat» ue Spm'e
gioape.ic de xiepogaife înksadpate, saă kaplămeae, se penăno
sK3p5 nentpă nsme de îmnspaui mi pegine, deosesite
de elirc“15 asfea mi aveste kaptăue, fiind nămepoase ne
monsmente,
aafazetsa fese aesne nomnaertat, mi desaonepipea uea
mai dopitb mi neastenlaly . , . Se întzmaas . . „&
Champolleoii le jeune fese anesa «zpsi Sliinga îi este
datoape
aueastz

destonepipe.

De atsnui se fă 0 gpamalers desnpe xiepoguife.
Ile aa învengisa rpistianismaasi în Egint, aafasctăa
lonl 18%
405 xiepogaifeaop.
De atsnui aimBa Eginteanz ue se supia
xă semne xiepogaifiue, xiepatiue

i

demotiue,

foapte

nămepoa-

se, mi kă esnpesii feaspite, sas figspatit sas ideogpafin
saă a4-

—
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fasetis, mi penpezentund, snii ideiae Kiap, aiii
Bopseae semne
a 4e idei.op, înucns s% se sepie &5 o sepie
de 31 de semne

*

do esnpesie identirz, toate înfsuiuand aafasetiueste

BOge,ic uii

aptixăayiiae uepste snpe a komnsne si.iagize mi
BOpECAC iini=
sei copBitoape, ulii din aueste 31 de Semne, 24
sînt aueaea tiap

ue

tomina

a.ifanelzi

gpek

wi

din eeziza aufazet demotii,

uene

aste

piente

sînt

semne

întpodsse în uea noă ta Ss esnpi-

me

săneleze uponpii a ae Jimsci Egintene,
Opiginea aimoei Egintene se nepde in noantea tperăts.
szi. Tloate st fie din aonspine de ande Bine Nisa? nimeni
nă slie si-

găp. Jlimsa Eginteans dap sc Bonsi în tot timnaa nat
nină

îm-

neptyica Eginteni.op mi însrini s5B ontepannii ue
nenips ai.
Bopee.e Egiutene ue se af în aiunse.re Ecpair»
, Sipian», Xaa-

dee, sus intpodss pin infisenga sei Egintene, na vea
mai uiginizate. Nino a pomani aimea Egintean inu na
nepise ue

agesi trpim.
Ss dominagiea Speuiop, -nămai xontpants. sr;pis
în jimba Eginteiin aea epic; săa pomani, păgbui
sneze Kepioase înnise în mopininte na momii.ic, epaă supise în
în uimsa Egiiteant, njeksm apais manssepiseze. de atsnsi
ne nanip5s; ue se ata astzzi în măzee.te Espoutri,
Izalapă zise ur

Kaeonutpa,
uea din zpmz

sipzinii;

soudauii

mial

Fape

ne

Se ziue ins

pomani

sEpisepr

4

peginz, nopsea În aueasts
pbdirap»

în. aimsa

a fost 0 naple

sims

lă

imnepal.

GopdienII an mop=

Egintean»

mi ante natps idiome.

sapist în aimea Eginteans, do

gcanăpi de Ja 155. Sintou leponim zise ro sentaa Ianca epîmilăa, stia aueuste air5t mi Senlsa Antonie BOpeea nămai aimsa Eginteauz. Disepika npestins din Egint nea avsipat ancas1% dim6> ninp aa mixI0R5A
sînt mai msile.

Beaizasi XVII.

«limBa ue în Egint se riam
5

uca Eginteanz,

O minime

sănat de asemvnape dintpe
de

natspr

ue

nă

se noale

Champelleon

aimBa

Kongi.op,

este

identinz

de oameni înBzyani ue s'aă 0-

aueste dos
HoiwBale,

Figeac

asemenea ezemnăpi

imnsi, aă

ads „deBezi
a

mepge nind an040 de ziue

k3

—
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epa autiami qimsz: „imsa Konts, ziuc ea, este qimea
Egintea15: este auezuiu idiom în toate enouene esisti ni
ei; dap a-

“casiv esistinys se desnapte în do nepioade ncega.ie, ne
knd
se întpessinus, na dans asta ueae dos skpintspi feaspite
na s%

se spie

oueeami

jimss5:

mite xiepogaite, mi ne
gile de uvte Ba semne
aste ximea Kontz este
în a0k sv fie us semne

mal întzi semne

antiue ui npimiliae n5-

spms semneae aafarelsasi gpek, adrodin seriza aafuget non5ăap Egintean;
uea Egiateanz srpisr ks semne gpeut
xiepognifiue.

Jlimsa Eginteanx epa monosiaasirs în BopBeae
Opi ue nopss mai msat de 0 sizan este BOPG5
depigats,

-

ei npimiline.
KOmnBsD sat

Konstpăngiea sa sintasa ei este în opdine aogiur giind
so-

Kkoleast de monosisaze ue stalopniues panopis
pize
nponozigiei întpe e.re mi sînt s&nsse „a pegs.e.

Bopse.op

Dap înainte de a da o sasptz ideie de aueste pegsae,
st mai
favem te Ba osscpBagii. În aimsa Eginteanz se
afaz o msa-

mime
uede

de sopse fopmate mpi: onomatonee.
npin imitayie, degend sn sănet mai

Aueastr ximBp Npospend de rzt aalsa

«a esnpesia snei idei date, na rind auea sauct ap
fi imitatif az
ideei kiap. „a Eginteni

nsme.e

vezop

mai măate animaae

este

nămai immitauia aupoksiinatipy a stpigztaasi fie
uvpsi animax,
asfea nopsă se nsmea Pip etc. nenipă osienleze
neînssfaeniie, se ăpmb Înkz aueast, aege a imitapiei, saă a
sgomoteasi

-10p, kim Sensen, sănet, und aueste mixA0aue
de imitayie
nă se mai nătspv întinde assnpa aAtop osieule,
se Kzălz asemribpi
wi, npin aaegepea sănele.10p penezi, tapi
sax
dăiui, pexemaă osienteae ae RbpOp săaailrui
fiziye uzpeaă a-

naioge tă avee
pe, măi

ssnete: asfea Bouea se tema

5 elc, nentpă

modsa

de a

csupima

ao;

pESfua-

ideire

abstpante,

întpeszingaps asimniniagii.e tpase din opdinea fizius.

esemiuas: inima,
me de Bopse ue

pr dzuina.

xel;

de aa kape, anoi, aă fst
toate as panopt aă xet, frpr sr

Eats

|

an ?

0

măagi-

se

suimse

—
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Sint tpei dia.erte npinuinaae: diasentăa Tesei, ue Memfilik
(de aa Memfis) mi uea Bammspir, din Taism.
Uea mai peris
esio aueaa au 'Tesei ue sc zivye mi Saidik, mi sape fose fandsa
aimsei Egintene,
Aueste diazente epâă kapatiepizale npin oape
uape stimsspi de ronsoane de aa sna sa aata: Il-lesean se fpea

P

vea

Memfitia

Dap

în

dianeniga

Mem fii;

K

ui

T

îenean

epa ÎN,

etc.

noi ne

onpipwm

mi

tx în

,

aiui,

ne Boind

ss

întpsm

în

dominiza

gpamalisiaop,

Ile ansa

de aivi, în ans

1900,

mapeae

10,000 de oameni, ne niniop de a se pate ns

Bizip

trsvpise

apmia

să

fpanuezs,

stpisend asfea tpantalsa de aa E-Apiu, dus uepepea Engailepei.
Dsuv soizala de aa Asssip, genepaăa Kaesep, săSrpisese n
sondigii onopasiae sn tpastat mi npomisese demeptapea Egints1153, wi apinia fpanuez» sc npenapa de nacrape.
Engaezii înspedingaps ne Bizip 5 ipesse sm aoneasiv ne panuezi, apii

în nămsp mik fiind, Bop fi esne sdposiui. Bizipăa
iii nopni 85 apmi, ne rond amipaasa
Engaez keilx,

asnăatz
sepiea

asi Riesep

tv nă npiimesle a patilisa xonsennia de aa Ea-Apiu,
ui uepca, a ostipea fpanuezs ss năe apmene mos, s% dea kopaine, monwţiie mi sagaxe.e.
Raerep pesnănse npinip'o npoFăamauie nvipe ai sei: „Soadagi! Aa o asfea de inso.ieng5 se
pesnsnde nsmai npin istopie; npenapagie» de patacl!“
kiesep 5 nos mii de oameni ataks ne Bizipsa se asca 10
de mii; îi enapse mi îi nimiui apmia nape fagi npin demepte nsmai a 500 de oameni.
De aa Kaip aa Săez aa mapea pomie, npin demept, sint 28

de aege.
penaos,

Ile a5ngsa auestsi dpsm
jinăle

săiniioase.
E& KBIDIAĂ mi

de o romnanie

mi

se afam
snde

uwle-pa

stagii

de

ivastopii
af ueae tpe-

Kvazlopia se faue în mai msate feaspi, us ipssăpi,
R5 azini.

Ssezsa este sitsat ne maasa mopei pomii, ne koasta EginlsAi s5s 29-58-10 de at. Nopd, mi 30-15-5de asng. Bet.
ii

—
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Nămene

de Ssez se ds asemenea isimsasi ue desnapte Asia de
aiui, mi Meditepana de Mape pomie.
Opamsi ape o fisionomie de misepie: niui sn apsop ns înseseaeste
mapginiae

Afpisa

115i; nidi &n isBop n5 se afaz ne aiui; dap se Bvd Aakspi stpifbyioase sznvtvuei în Beuinsizpi.1e 43i.
Dasesăa mi pefisasăa mbpei aiui este

foapte

înseninstop.

Kind se ipage ana, fendsa goatsasi pomîne tot goa. Aiue az„btopii aă rzălat ss afae 4os4 ne &nde Eapeii, xondaui de Mois0, a5 tpenst mapea

înenat,

pomie

mi snde Egintenii,

spmendsi,

Gnii sînt de nzpepe ns Aok54 ne nde sat

s'aă

întemnaat

aueasir ipeuepe, se afat asizzi denvplat de amle Ba dege de
Iepm5a mrpei, ubui ntmîntsa se avmeste ne înuetat întpe mapea Pomie mi Meditepana mi npin spmape aneae mzpei powii

se denspteazz.

Xepodot

Nia5u

porie,

E

mapea

ziue n a5ng54
în KBABlopea

kanaasazi ue

în ekime,

sncste

în natps

ziae

„de nasigamic (Kanaasa cpa ns oxoapi;
adens 32 de Aege de
aănginie.) Anoi mai ziue: „De aa mapea Sentenipionaas (Meditepana)

nîns aa mapea Azstpaat (imupea poiuie) npin msntee
ue desnapte Egintsa de Sipia, este uea mai stăpl.
De
„a auest msnle, aa goal. apasia (iap mapea pomie) sînt o mie

Kasiăs,

de stade; dap nanasa coste ks atzi mai sg
szi5pi .
Astszi, în ainie

dpeants,

distana

Kwui faue

este, de aa o mape

întop„a uci

ăats, de tpeizeui de qege. [lpin spmape, de aa Xepodot ni
astszi s'a densplat de mâi msate egc, mi aox5a me ănde să
tpeust Eepeii,

ns se noste pensnoaste.

IC APTEA

VIEI.

Azmee.
Kasazii.— Bekea uetate Menfis; istopia ei;
aohsa
sn0e sa afaai.—Ilipamidease de za Sazap
a; ueze de aa A6szip. “Ilsusa asi I6is, Skopâope mopmintaxe
. Siatsa Asi Sezosipis; peaigia Eginteniiop eehi.—ladaa 40p.
Istopia tpisis a
snci fete mssssmane Gin Kaip. Wsnuize sa
Messamani. Toiepea
pn mpeocsp aa Oseui wi aa fete.
“Întoapuepea aa lostenusa
femein

op de aiui.

mânisa asi Moxamet
Jesanopia.

Denazeze.
ai.

Dos

Mopui ui anmopmantapi.
nopui.

„Întoapuevea
:

Mop-

aa

A-

Togi aossitopii din Egint nopsesk. de niste
denpsitoape nsmite
Asmea.
Aueste femei se afis aa sn sat nă denapt
e de Kaip;
se gosesi ascminea npin uetate.
Eae se deosescsr în do fe-.
A5pi: În O &aem, uexe kape Ksnle
nămai, wi în aamee.
A-

veste femei rsnts saă dnuses

npin xapemăpiae ueaop

BOgauI;.

nsplapea aop este nepsminatz; danmăpi.e
A0p întz sînt ssandamoase.
În dangăpize a0p, eae se imeate de esaala
gie nn aa

deaip wi atsnui zitz tot fosa de pesneat
ktpe

npiBesk

mi înssmi rvipe Hepsoana

40p.

nepsoaneac ue

Se apats

onpinse

0 nalims adenes nentpă spe snsa din npiBitopi
psi

îvps

mop.

niui o pamine,

fe

de fea de npooragii

de

îndpeants

apzploape

de a-

Weze mai msate stat fpsmoase; dap cuuesăpize
de tot fe-

A54 mi mai a.es sztspi.e suiptoase, ae
pestexesn îndatz. Sint
îneestite na veze mai Asrsoase odaais
ue.
Se afaz npin toate
opamene unii sateae mi navtesk 0 taxs
găpepnmintăasi.
Me=

—
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xemel Axi esizase ne ueze mai msate în Egintsa de sss. De
atsnui a5 învenzt ss degenepe aameeze.
Kapaaii ue ax asalt

A0R54.

Auesti gasani sînt oameni
nepăminagi uc se insesmints
femeie wi dunpsese întp'sn rin tă tota senspztop Băne.10p

a

mopaBspi.
Întp'o zi mepsepsm-s% Bizitsm 1054 snde a fost Bestita ueiate Memfis mi nipamideae de na Saxapa.
Memfis epa ranitaaa pegiiop Eginteni, uentpă uigiaizagiei 0menesii, aptenop, stiingeaop; piBaaa Tesei.
Înesuanii din senoAli înuctani, aă disustat maani ani asănpa A0nă4zi snde a
fost

aveastp: uetate: snii
Beriă;

aagii, întpe

ziueat az oste ano10 snde
nipamideae

de aa Giza

mi

se afa Kaipsa
satsa ue

noaptt

avest nsme, Diodop din Sisigia în nsne ne nsnisa de nzmiînt
aa Deatei aa orsa snde Nisa se desnapte în mai măate pamăpi.
Apusii nped av epă ne Ang salsa Metpaxenii,
De aa esnedigia panueziop în koaue, dănt uepaetspiae
memspizop inslitazi ue spmapr apmia Dpanuezr în Egint; de
aa destonepipiae ue sat fzust în spus mi de ani rvastopi înBomani, sa afaat kr Memfis epa ne Asnuine snde sînt astrzi
sateze Melpaxenii, Bedpexen mi Menf. Ipepea apasizop epa dap
întemeials.

Menes ape fe uea întriă pege aa Egiulsasi,
de înpispipea

npeouiacp,

nspssi

Tesa

poind s5 ssane

din Egintsa

de sss, snde

Dpeouii ageaă toalx nstepea, mi Benind în Denta, zidi uetatea
Memfis în aa 58-ae senoa înainte de epa rpeslins.
Mai msagi astopi Besi aă nopsit de Memfis; întpe aagii Xepodot.

Dap

sz enim

„a sn astop apas Asdaaalif,

ne4e avuestii uelvui: „Ks toats întindepea
ei

auestia

npimea

mi înaata

a matop

antivitate

găscpnsminte

ve

Brză

aa Fape Sc 5pR5, tă toat
ue

aă

psi-

nemtpginils a uelz-

sspisgat

auesie

as-

A0H5pi,

5 toale siwpăingeae mai măatop nonoape na ss 0 nimiveasnr;
ks toalz gpestateaa natps mii de ani ue aă tpeast neste dinsa.
mi 28 adiogat saszeae depsmpei ei, psibeac auestei uelrgi se
apat» îuks în osii npisitopiop sa o snips de mai măate minăni

—
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sape rălsndz îngenenuisnea mi ne Kâpe
Omsa uea mai ezonsent
ap înuepna îndemept ss desupie.
Es nst'o npiBesti, ns. atnţ
simyi mai măat mipapea ue-pi însafu
s . - > ÎN N5MLp5A mină=
ni0p ue admipi, npintpe aueste psine,
esle lamepa sat Sk0p5ăpa ue se ţiam» kamepa
Bepde, firslv dinip'o
singspr

nia!pt de no

komi de naatz i ont

de

5ng5,

ne mente

de
mpg5.
Kat nenipă figspize idoai.10p ue
se Bud în aueste psine .. esle sn 45sp$ mai
npesss de
opi ue desnpingie
mi
desnpe
pape nă se
noale
da ideie ....
Dap ueia ue e-

ste .înnD mai demn

de mipape, este ekzantilatea fopme
aop

aop;
iăstejca nponopuiizop mi asem
napea 40p tă natspa. Noi
am
mpsipal zna rase, [sp giedes
ta.r, epa mai msat de 30
de
nopi
de înaati
; xvpgimea

de aa noasta dpeantz aa. uea

stingi,

epa
de 10 nout . , epa nsmai dintp'
o niatp» de Spanit tziats
|,
fpămăsenca ninsasi avestop
stalse, este io! ue apla omen
casn

ivate s3 fanb mai enueaent . .
ainsea nămai imitagia kbpnăpiA0p mi a songeazi . , . am pozat
doi aci nămi în fag. snsa
anpone de axtsa: nedepea A0p
înssfaa snaimr, li toat a10p

kO40sa15

mzpime,

a0p.*

nvsipaă

i

adept ps.

fopmei0p

mi:

nponopuici

|

Dans axtopii mai peri, Nperăm nui
den duxomenteae istopiue
g»site în Egint, poza Anis, imaginea
taspu.azi “epesă, epa xp-

hit mi adopat aiui; tot aiui
epa mopmiîntă.a si Ozipis,
zeci Atop (Binepea) mi aa azi
Eskăaan, tomniia sea
a5i la (Baakan) mi o măanime
aate.e,
De „a zidipea Anesandpici,
Memnfis pbmase naniiaa

10p.
" Sipason Bizit» Memfissa

ui îi desapie na

temnasa
mape a
npeoyi-

sn opam

m'pey

,
kă toat întpistapea ue npiainăeaă
paineae na4ateaop, a sasinea0op
„Hei alpasepv mipapea, mi kă
toate stalucae HOJOSa1c ue
0ipea de a nui.

niindi atata
sin.

Dap ss domnia

Sipbăuipe,

auest

opam,
”

Romaniaop,
nepi să

dă

ue

p5s-

ăn mopmintde ni-

Astezi nă mai pwmîne niui 0 5pms din
aneaste mspeam

ka-

—
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nitaaz.
O nvdspe de nspmaai a poswpit ne mopminisa acivyei
vea gigantin.
De rînd în and, kste sn F»ablop se pede prîzuind ue aueste 40Răpi, manaaii se adsn Ră tspmease, în loate nongize, ti nbngepi.ie a0p aăgăpe naprb e îndpeanis aa

uci ve uz mai iul.
Tpiste
KDii

mi sfsmiitoape

ne sasne

apt

de

Bedepe

misepv

în adeBvp,

este

zpsila

wi nă ast mai măat
Omeneasks,

răm

nepe

Îvpt 5pm» opi ue a piensil, ue a sipbazuit.
Mrpipe, gaopie,
sogeuie, fpămsseur, lot ue ne fepmers, se stingă fîvpr spms.

Ns este ăn sigsp om uspăi aueste piste ăgeizpi 55 nă-i Bint
în minte; n toale auestea oamenii nsn atila npey ne aueste dsaui
Banittui! Kape este nasza? Asemwnapea spsitei omsasi nepitop

ks natăpa sănăpiaop tperzloape, faue aueste ssnspi s fie dopiie
alila de oameni.
Ns denapte de

nipamideae

de ia

Giza,

se afay

ripamidene

do aa Saxapa, desnspuite npintp'o snats de demept.
Aiuia fost
anlisăa uimilip aa opamsasi Memfis, semnat de nipamide ri de
mopminte.
aueslsi 40,

Avuest gimilip se piamt Asna Momiiaop:
„„Bedepea
zise sn KzAdlop, este kă atzi mai întpiststoape, Kbui

skomia senstopizop a pssaendit aiyi, depastapia: mopminteae
iuuodosite de sesantspi, s'a; desnoiat; tpimăa este konepit de
xodpi

de nisin, npisinzit de senzispi mi este

semnal

de osr-

minle omenesti ne din afaps, aasite de timnspi, premii din
use mai Beri genepanii omenesti.“
Aueste nipumide se zidip» de pegii din a îpeia dinastie
i sint ueae mai Beni monsmente ewite din mîna omeneaSRI,
Din

aueste

mese nipamide,

ipei se af

mai

anpoane

de

sa-

15 Sanapa; see zale lpeissn mai denapte mi peuine k5 salsa
ABăkip. VUea mai raape nipamids de a Sakapa, mi în kape geuepaăa Mănitoai întpz uea întsiă, sînt mai msapi ani, ape tepane uri: este fopmats de mese gpsmszi nipamidaze nsse astnpzi. În nipsa ei se komnsne de o saaz întins, iz sn naafont

foapte înaat.

Aueasiy sau

mi Aesnedene ne kupe raaui sînt de

>

—
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gpanii poms: sn neg avipsnde aiui în nvmint.
Mai este sn
ni we nă e onepit na vea întzis, afapv din nipamidz; sepB'b
de tpeucpe mi tpesse ss te osopi ne aiui, ua ss intpi în nipamids, npintp'o svaikv stpimt i «otega ipenle de sazpi. Anoo se
af, dănv zisa apasinop, mai msale ramepe în uape nimeni n
noate nstpunde mi în ape sînt Komiisge 5 msmii: nopuiac
„9p sint zidite.
Se ala» aiui o nipamids de rspmizi.
Xepodot ziue ur a
îskuo ăn fapaon Asixis mi k3 asea inskpinuiea aueasta:
„Nă
mb desnpcuzi, omnapîndsms ks nipamideae de neaipz; eă sînt
mai npesăs de aaenea, nperăm Isnitep este mai npesăs de uci

aaiți zei, avui am fost zidite us ubpoinizi ferzte din Xăma sOa=
sv

din fsndsa uansazi .
IIspepea axi Xepodot desnpe nsme.e uezsi ue ax zidit0, sa
sănosst n sigăpr, npin afaapea mai msitop doezi eontpapii

in ps.

În na

din

nipamidexe

de aa Asăzip s'a d skis dov îniprpi:
na aa Nopd, uei aatr snpe ssd, sronind nictpie tă mape osicneaar.
A doa nipamid îns este destiss, desnpe nopd.
Gadepia npin kape intpi, KoBoaps, anoi se pe DEn5 AA 0 Ramept
mopmintaaz.
Sint mi aate mai male nipamide; dap us mepile
a se mai înmipa

aiui.

Aa wsmmtate rase de aa Asszip mi

Saxapa, în nisue maaspi,

afaapem niste skopespi foapte întinse.
Aiui este NăgsA Asi Ieis.
Toate aueste sropsspi sint naine u& mamii de Iris, înBvaite în

sase de
aneaă

ntmsntă.
aiui

uimilipsa

Aueste

msmii

nasepizop

sînt

minioane.

isis, moapte în

Egintenii
Nap'5 mi

ne

kape ei „e npiBeaă ra siînuite.
D. Jumelle a desronepit în Beuintate aate Skopsspe ue înkinzesk ăi anaptament romnient tziat în nealpr.
Se ziue nr a-

uest 40 a fost mopmintsa snsi

pege.

Stopsăpr, se alt slalsa asi Sezosipis
nvmint.
Ilivioapene ci ns mai sînt; dap

Mai

denapte, în

aulz

uea Bestil7, kăăsalz ne
fps aueasta, este de 34

de niuioape în „sngime.
AIskpapea auestei stalzi este nepfents;
este de uealpr ass ra mapmăpa. Aueasit stats este aucea
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.

de uape nopseste Xepodot, se Dapie, Boind.
ss-wi use statsa
5) Ang» a avestzi npinuine, npeogii
îi zisepv ks n5 se kseine
Kbyi Sezosipis svisse ne Sigi ete.
În timnii uei Beki epa n8SD în temuasa azi Xatop (Binepca), napea
tpezzit sz fie zidit a-

iul.

fot aiui se afaa statsa Binepei stpvine,

Este timu sv sm
mupminte.e mi se Bopsim de peaigia EginteniJop uci peri,
ldoatpia matepianistr ns a fest totdeasna
kăatsa Eginleniop.

„za înuenst ei upedeaă întp'sn singsp Dsmnezeă.

Ilopfip, fi.1osof

Z

zeiiă, zise u3 Egintenii &pezăpE „a înuens
t întp'zn siugsp Dsmnezei,
AXepodoi
într ziue Et aositopii 'fesei Cuci din
Egint)
aBeaă ideia ănsi zeă singsp, Î5p înnens
t ui nemsăpitop.
lam-

EI, Mea

Hbipsns sepios snipitsa f[izosofivi Egintene,
msplăpise-

ste u3 Egintenii npedeaă întp'sn singsp
ze:, ăpzitop au ăniseps&isi, mai upesss de ioale exemenle.se,
nematepiaa, ne apeat,
nedesnvpuil
ere.
Doktpina simnoxirs îngagv kw pin mape.
năm3p a dipinitegiaop, se apria nsmai
sn ze; singsp, mi npin

5apielatea nslepi.0p nspuese de a
pei asi,

Penigia

te din afapz

10p

dap,

mpintp'sn

epa

dinsă.r, apsta snilatea nste-

sn monoteism

noniteism

simBoAik,

Dămnezeă a ne REpei kBazilsui wi
alpisănii,
în aliui agengi akliBi; saă zeilzyi ssnss
e asi,

kăpat ue se apzta

adixz 5
se

nepsonifinat

pei năntspi mai însemnate auzea aueasts peigi
c.

mee

sa

mopaaa;

2-ae

iepapxia

ue apsta

pangăa

1-iă Dogmi

tea zei.iop ssnsui; 3-ae nuatsa sa fopma ageng
izop
moniie

singap

astopita-

mi

nepe-

sznle ue întpeszingaă în n ssain saă în senpet
.
Ipin dogme pa perănosists ănitatea azi
Dsmnezei; nemspipea ssfaelsasi; o aut Biags de nedense
mi pexomaonse.
Nimiza nă noate sr esusiue mai sine vee ante
dos nănlăpi, adiKB iepapxia zeiaop ssnzui.de si
ăpmstoapeae pîndspi srpise
de D. Cham polleou-le jeune,
în miaotsa păine.10p

wi monzmenteaop

din Egiat.

» În temaza Kanassxi, în Nesia, ziue e,
am alaat o no gemepagie de zei ape adaogv uepus. fopme
aop asi Amon ...

—

949—

Amon-Pa, fiings ssnpemo . . fiind
nanilinat de Bipeal a maiue-sei, (Zea

însauii ea talt-sră, este
Ms).
[lopia asi feme-

vin, insist uiap în a asi nepsoans, spsuteasss mi

femeiasez

piazizaze ne nvmînt mi ss5, fopme

din

tot deodats ...
Ulei aayi zei ai Egintsasi sînt nămai niste
fopme a e avsestop dox npinuinii konstilsante, Bzzăte
'szs deoscsite panoplapi, asate în napte fie tape.
Aneste sînt nsmai
niste asstpanyii sspate a ae mapeasi zeă.
Avesle fopne, doiape,
ipiape, fa sn aan nenspmat ue KOBOape din uep mi
se mate-

omenesti.

VYea

3pms

din aueste inuapnzpi este a asi Xopss, wi auest inca
din mapginea aangă.zi, faue, sas nzmeaze de Xopamon ... aa
zeinop
mi Amon Xopăs (Amon uva mape) este A. a auestsi
aan.
Haniza de uaekape
aa imitoaogiei Egintene este o tpiads fopmatr

de tpei nvpni: de Amon-pa

adi

Amon

Ebpăalăa mi

latra; de

Amat, adis» femcea wi mama, wi de Kons, fisa noniz.
Aueast Ipiads, manifestindsse ne nvmint, se înpexege din
Ozipis,
Izis, mi Xopss; dap Ozipis mi Ipis sint fpagi. Aa temnasa
KaaaBsxi am afuat tpiada de „a sfspuit ai rzpii tpei memspi
se

xonlsndz 5 uei pei memspi ai tpiadei
aiui năme de sspeat ax msmei mi fisa
sa wi ape se iam Maasai, este zeza
aassxi.
Winui zevi de bas relief, apate
fea dap

tpiada

de „a sfwpmit se fopm'

iniuiae: Xop5s. noapts
uea aBst de aa maizue mape de aa Kageaneazogia Asi.
Asde Xopss,

de msmw-sa

zis mi fisa scă Daasai, ue toni întps în tpiada iniuiaap: Amon,

mămr-sa
Maasai

Msl ui fia 40p Kons.
cpa adopat sss o fopms

aeiaut

Rostăm mi îmnodosit kă aueacami insigne.

De

aueia aa auest temnas nui
asemenea us a asi Kons, ss

Namai zesa

04 ibn'5p noapts aiui mai măat, litas de domn de na
Taamis
adinb de aa lasansxi . . „&
Întpegimea sistemei pesigioase epa nomnss de .0 sepie
. de
ipiade feuspite, dap ns desnepyite, segndsse znese k& aaleae
nipin însomipi noatepaae . . fie kape no m (inst) agea
tpiada
sa mi aueea ue epa adopats întp'sn temnas în xanilaaa snci
npopinuii, se adopa în toate temnsăpi.re aci nposingii; fie ue n om,

—
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apind, aste, sn sat naptirsap nentpă tpei săkzyi deosesite a
de fiingei Dsmnezeiesti, ue mi exe aBeaă fopme mi nsme
în
napte.
[le msnte monsmenie se afa swnat iadăa Eginteniaop. Este

5

40K

snde natpszeui

ssfaetoae mopniaop.
uo&vtomi
e Băne
îă Mele
fepiuipea
denstopi

mi doi de

Msate

msderztopi

din nedenseae

slaă mi

asteantz

pîndsite nentps

aei

aa Eginteni,
seamzns ns aac noastpe.
Kznd fantease
ssfietenop
xădenate not
ss fie de o seams
pede,
aueze
ssfaete se
ipimit s% se Băăpe do
uepeaskv ve găsi
uci dpengi.
Adesea, auesii mstpimiteas
săfaeteze
ne nemînt
na ss
mai
lpr-

cass săs feuspite fopme, notpipite ns natapa nzkateaop
K5sep5, nins
de dspepi.

ue se nokveaă;

1ămea dap epa azals

ue f5-

dpent sn ok

Aveasiz tpimitepe a săfieteaop ss al fopms ne nimînt
noate n» a dat ideie asi IMlitagopa ue Bizite Egintăa,
mese se-

xoui înainte de Iszs, ss kpoiasn sistema asi de
metemnsikoz,
saă tpeuepea safelezop ss5 aale fopme ne nzmint,

intspnsndane din esrspsii.re noastpe, mi ipezsnd ana Nias.azi
ne Aa insoaa Podax, sn apas ne apzts aonsa snde fese
încrais o fals tsnrp5, sopa snzi seis mape, din opdinza
aztopilwyei

ini din Boinpa

ntpinginop

ei.

Kbyji Ba

astopi aă

Bopsit de

a-

veasts Ipagins moapte; dap în feaspite Finăpi.
Apasa nc o
snăse întp'sn gin măat mai sima.ră ui iai anpoane de
npezs-=
mînt,

Epa în Kaip sn fpana Isnsp wi fpămos Benit aiui nentps
sne-

răani! somepniasie. Toate femeiae, întvaninds-a ne
stpade, slaă
ini î Spmaă k3 npipipea A0p, a!st epa de gpauios
mi naval.
Vaims se dase în tot Kaipsa desnpe fpămsscyea auestsi
om mi
axsnsese ss fie ideaasa femeiop.
O fas In%p5, sopa snsi
Eeiă, ue se afaa în sepeigis. asi Mexemet-Aai, se în
amop5

de auest svpsat din pedepe nui din aaădeae ue

axzea în

loate

zizee fsiwndsse desnpe dinssa.
În Srăpt, aueaste tenvpr fa!5, ne mai nstiud înfpîna natima sa, se înfopms de
nasa mins->
meze amantăasi ei mi af mix1oaue s-a Bazz în seupet.
0

—
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«dat», ea se dese în kasa „i.
Dap noainiea, aBînd Bznseai, 0
5pmv ui 0 săpnpinse în spameae auestzi giasp.
De aa nasa amantăasi stă, fs tipils Aa înkisoape; asiopilalea o kondemnr
aa moaple; dap Mexemet-Azi, xotspi sx o tpimigv în sinza fawimiei ei ne ape

0 păgr

sr o cpte.

IIvpinyii fetei derrapapr

3

nsmai singee avestei kpiminaie noate st sneae afpontsa a-

dss
nisi
de
ne

assnpa famiaziei a0p, ui niui păgzusnea „zi Mexemel-Aui,
zakpimeae fiinei a0p, n n8ispr S5 skimse xolbpipea asalt
denuwii. Gidea dap, 455 ne fatv wi nopni, noantea e dinsa,
os, kbipe Kaipău peșiă, aa aokăa &nde epa sro suidz. Ile

az

fala întpess ne gide znde o dsue mi în

poagt

85

ns 0

neapzs.
Axsngend în fag k5 insoaa Podax, 0 nsse întp'o
sapt.
Aiui nefepiuila fals, înpenese > zizene ei sînt în nepikoa, mi îngensnkind, păga să Aakpimi ne ne îmasnzilăa cei
sonderstop ss o rpăuc.
Dap în avea tima, gidea
o aoBi în ran,

o uăse întp'sn sax wi o apănks în Nia.
Qiind nr ne afazm Aa datineac azestop nonoapr, 7
-desnpe nngiae măssamaniop.
Aa mssăamani nodigamia este epiais;

mesne.

popsim

desnspueniiae

foapte

Mssăamansa se însoaps 5 o fatz ne kape ns a Bvzst0

nivi odats, nămai na ss fie însspat. Demeea. esle, 4a dinmii, ăn
instpsment de navuepe, ue tpessic sr-i sepBe .atila timn nzt Ba
Boi ea.
Veleye ns. da5 zesipe; ui pwpsagii asigsp:0 sim» de

sani oape ape în fososzu femeci. En mssăaman ape dpent ss
se însoape ks natps femei mi sv ais5 sn nemspginit nsmzpă de piitoape.
QDeieae se mspitz foapte linepe;
opi 5n om de uinuizeui de ani asind
ani,
hînd do» famiaii sc înoiesk nenips o
paste &n iepmia nentps us&nti, szpealsa

mi s'a Bzzst
souie o fat

de msate
de zeue

însăpape, mi se xoisse dz Aa netpeuepi n

amiuii sei; iap mipeasa este nondăst aa pae

de

pudeae

ci n

uepemonie.
În zioa de nsnlz o daue aa nasa mipeisi K& mape nomns, ini ks măzikv. Toni amivii mi pădeae îmnpsmalz ne

mipeast ks osicate npepioase kă ape o înnodosesk în avea zi.

—
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Konnisii afat 0 masz întinsz aa
Basa
toi se dsa uzi Aas ne mipi sing
spi.

ginepăazi. Deus osuvu
Atsnui mipene pede fa-

ja Soniei saxe nentps întzia
0apb.
Dal
mipeasa
F5pbuenia onoapei saae, gine
pese lpesze s apale,

Balist, swhgepals aa toni însitagii
mi însăuni aa Beuini,

aă n'ssipat
adoz zi, o

Dap dak> se în!tmn4% din konipa,
mipee goneste îndats ne mipe
asz
din asa sa. Mate din aueste
nefepiuite. Sag zuis de n'spingii
10p, 4a asfez de întermn sape,
Mai în toale ziieae BbzZăpbi,
Fa ui în yede aale UbDUi a ac
Tăpsiei, ne Slpade, nonii de MăS%
amani, tperznd kă mape nomnr
Ha Sb meapyr si se țaie înnp
exsp.
Dap aiui, aueste npouesii
sint mi mai Kapioase.
În zioa «bnd fisa snsi mssăaman
sogat

este

s7

se

taie,

spavii

se fo.zosest

de

aveaste

onazic

ue

ae
Kpăut keatăiezeae gepemonici
uri ipimit ne onii -10p sa tmic
pe
iot înlpsn tima.
Asfea Bezi, mai msapi KOaii, KBIS
pi, înBeslini
îbbpeu, însogipi de pori mi de
o andz de mazikanui, de dznpăilopi kaBaui, de femei ue stpi
gs wi apunnz întpestopi ns ans
„de poze: tpenznd ne sipade
mi zpm'snd &nzi om kape noap
tr ks

sine o uătie snde se afuz instpăme
nteae de iziepe, ei se ds:
ia geamie, de snde, întspnindsse
a Kâs%, se nn St menznuc:
dan» mznkape se faue iziepca. îunp
exsp.
Konii, feuiopi mi fete, aa măsăsman
i, sînt ssnsmi aa aueasiz

onepanie,

de aa ipsta

de 6 ninw aa 10 ani,

Ilentpu

E'pBagi,
este npiBite ka sn mixaox de igie
ns mi de Kăp»uenie; nenips
femei, ka sn mikaox de a astimazp
a apmima dopingeaop simysa4e,
Aueasts dalinv este pexe în opien
t, Enpeii o mpanlisaă; ei o

A5ap5

de aa Eginteni.

Iap

în Egint se pede înipodssy
de Eionieni. Toate. mamiiae 55pbzles
ti ue se gpsest: în Egint noapt,
5pma avestei onepagii, Xepodot
înxs opseste desnpe aucasts
datins.
»Koa
midienii,

gzpii Oameni

ue se tae

Etionienii mi Egintenii, ziue
e4, sînt sinnapexsp înus din timnspi
nexsnosaute.

Denivienii mi Sipienii din Ilae
stina, zi kiap ci nb a dal
iziepea îunpexsp de aa Eg nteni
; dap Sipienii de a mspginiao
Tep-

7

—
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mi a ae Ilaptenissa.azi, uri Marponii,

nb 0 aă azat de aa Koamidieni ...

Beuinii A0p, saăn

. Viind nr tzepea îmupe-

î5p ape, sa Eginteni mi aa Etionieni, sv este foapte antirv,
n5 Bois nstea snsne kape din aueste dor nagii, o ape asalt de
a uci aatt . . bt nentpă uexe ante nonoape, a5 azat'o de aa

Eginieni ...&
Bruce Bopseste desnpe tviepea ue se faue femeinop în Afpira desnpe miaz» zi; mi ai astopi în,
apalt modsa ră
sape se fac aueasiv onepagie în Egint.
Dap noi Bom ipeue
s55 izvepe aueste diiine papsape uentps pesnertza ue năpivm
gsstsasi ueazi

s5n, ui astm

modigii S3 Bopeeasrr.

Sz ne întspntin aa kostăma femeiaop
Biama a0p în as5ntps famisiei 10p. -

de aiui mi s% aprizm

Ene se înseaesr întp'ăn eva de mstase nămit xasapax, ue ae
konepe de 12 Ban Nîn% „a niyioape, sn fe: de domino, mai
n5gin gpauios
Und o femeie este mopitatu, xasapaxs.ei este negp; aa fetesop este aus.
Ile fuyz noaptv sn fea de mumotate de masrb de mwlese sa de aanie stofe.
Ss xaBapax
noap!» aate gestminte.
Auest nopt ss sims înst, ds naa-

sa ini aBepea auestop femei. Pemeine Deaaxiaop, uăuine noapiv mrsui wi niui âna B5A5pi A5ngi.
Biuma

de xapem

este

tpisis

în

adeBzp;

dap

nenipă

aveste

Epeatspi, nbsiste wi rpesiste în adest fea de întisopi, se nape
due mi fpsmoass, e4e nap îns fepiuite de ipista aop nondipie; dap aueastz fepiuipe este na fepiuipea possasi ue niui oda-

15 ns a5 gsstat dăauepie qisepizuei.

Indifepenua op

soapta

asemene

femeei

din Epona,

noate

op55asi ue nă aă sszăt niui odat

swse

us

nentpă

nenzsapea

pazeae soapeasi, mi

fepms-

kbtoapea npigipe a nalspei.
Demeize
Msssamane
ună a$ niui
ueae mai din tei k&nostinue.
Asia slii Ss KOaSc; n se 0năn%

de nimir fonositop: ipek .limnsa, esepuindăse în dangspi, s%
"mi îpînot kopnăa, S5 Kvute, sas sr astăate kbnlînd,ss fsme ini
SD Bea mepeelăa;

toats zioa.

Sb meapgr

Aa 6ae mi Ss

mazb

Aa

0gaindr

Ilpiimesr Bizite de femei; dap adsnzpize a0p fano-
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pile sînt ne aa szi snde se desfteaz
z
97.
”
Akoao snde se afas mai
N3h5 de East, nă noate ss
Balăa Singspă ape dpenla
saâe,
ntnd n5
se
mai

stp'sinz.

|

mai toatz zioa

întpea—

msate

femei adsnale, PepBatăa stiîntpe niui întp'sn kiu. Namaj 53pa nsipsnde în xapomsa femei
.rop
afus
aiui,
nisi 0 aats
femeie:

Anaptaments. Eapsaui0p ape
auts întpape, mi aatz sspte
deosesity,
Iloapta ve romsnirs dintp'sn anap
lament în uea aat
“ră se desride de kt sivnwnza
si,
Xpana mi aate 45Kpăpi tpeBsinuioase, ipen de aa Seieamii
s aa xapermn, apin
mixaovipea
snei fepestzi: aueasts fepeastz
penpezents o gaăpr în uvpele.
În aueastz gaspr se afis o kătie
nape -0 asta ui Kape se înispns în „or,
Kstia ape în sine doz kaze, sna
Brzslv de o
napte, uei aqts de aatz napte.
În na din aueste uaze se denăne Xpana ue Ba ss 0. dai» în
Xâpem: alănui kslia se întoapve ni înfsgimazs uaza din uei
ans naple, ne and uea Întep-

kals se af în naptea xapemsazi,
Kînd femeize se npesmsaz ne stpad
e, Bbpsauii 40p ns ae însomesk

mai niui odats.
mesk de esnzui.

Demeize

Peaaxisop

Eae

umoas 'singspe; pape

sînt tot atei

de

Eauii.

Ealz

xzm

MT.

se

esnpims

sn

KzAztop

„Aveste femei, ssnăse, pzeiztoa
pe,
se, ue mepilt izsipea ui pek&nost
inya
ale „10p: Bapsaţii ie îndatopeazz
„a

ra ne Biteze tprgvtoape, dap
vee

mai peae

eue

tpatspi mi îndpeantz

opi se înso-

disepe

desnpe

Ra

wi

pap-

aveste

din

5p-

mănuitoape wi KăpagioaBapBai40p, sînt maplipe
mănieae ueae mai gpeae

sălepr,

Înpz

ss

măpmspe,

Kbipe uei ue ae ninăesk as=

fea, Bopse de issipe mi de pesnext.
..

gedegi

auea omă trkst

ui nNosomopst ue ipeue sepios, tăpsă
pat de spixa de ami dsue ,
ViS5&K5A, ne rsnd femeia sai spmr,
Înkzpiats de mai „măagi
Konii ve'i năpts ne ămepi, sm ui
pL
p
d'o măapime de osiente ue

—
ape

ne

sau,

sate să

ne

spane,

ue
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snate;

se

tspeste

ră

gpeztale,

se

a-

noBepie

ei; dap ue-i nast stunensazi! e. mepue wi
Dina oape ca, prsn.vlits, nenax5ngr...
sp-a
tpesăe
soia
tpă debotamentă+ ei, nentpă pwedapea-i angeait, vea năpin
sing&psu osien aa p»sfeyvpi10p somsizi ei? n; ape piaae,

saă o sr als...

Qepivite înks, «end ns 0 goneste din ra-

s5 ..
llspini Veaaxi sînt repii ns se însoap» vea nsnin Hkă
nii
asta...
zeve femei în piama sa, a&ngindsac na den
abastopi zik i» femeie feaxinop aă mape uopnipe nstpe aidez, ne niste simnae anapenue,
Kzastopii
peplinagiă , .,
sapantepăui „0p . . lloare, întpeanzt, a5 usnosnst, niskap Ba fiinge nefepiuile, îuninse de misepie, aa o rondigie păuinstoape;

dap a spede n este asfea rs toate Eginlene.e, ap fi ga ssnd
S'ap aa esengiine dpent pegzuir .. . Vumeize Deaaxe ue ns
sînt npea srpaue, se Îmspati R& UIAiBApi, k5 O KPMANE A45%,
a4t5 rtmauo de simbat aasastpr mi de o Bărals de aueiami
O
stoir ue «e sepns tot d'odatr de xasapax, de spui de nan.
nsn ne an În gin a seic dov kruvizie s1 az [io ămopi; n5
sn &»aziziă imi Foncpe tania, ks uea aut faga, nvle odals . ..

Vese ue noi st Kellseasid Foyi Ba 4ci, Rămutpt

0

Bănal

de

În npind în dpenisa osiz0p
stof» us fege mi îmi fak Bbs.
npin ax5topăa 5nop avngă.rege de apam sas de apgintue ac înfig în nzpăa sansasi . . Do» toapte de apams mapi ae sepe»
de ppapeaete . . VYeae mai svpaue a5 nămai inasBapii, Rmania
aAsisipb wi Xasapaxs, mi toate ămBAr n niuioapeae goa.e ...
Dalina
d'a nspta osienle gpeae ne ran, esle noate ucea ue ae

faue sr gancle auei €RBiAIGp5, auea S5NAcu%, aueae noze eaegante mi maestoase tot d'odatz kape fax ss se site pesminteae
dop

ueae

npoaste.

kind ae pezi ipexznd

npin ant

,.

880

amfopr ne an, k5 ăn 5pay sapixinit ne mase, ne induca ant,
deskpiind sn semiuepr, se nsne kă gpauie assnpa ransazi Fa sr
snpixine Bas, tpezi a pedea mepgind 0 slalsz anliks sa; &na

din mszeae gpeuiaop . . Uli înmesegi se Binepea neagpw de aa
Aiena

a nătat ss aisz tot aliyi adopatopi na dea ausz.

[mama
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vea 43ng% fastspoass, desemns
fopmeae mi faue sn, te mipi
de
a 40p pegsaapitate.
As spauene mi pasii potănzi,
uigioapeae
miui ,,.
Koaoana Bepteepaar apuats: osii
ămspiui de gene
45ngi; nientsa tape desoalat
mi dingii foapte auzi.
Dap gpa
A0p esie spitz, nassa aat . .
faua Eponzals, ui -fan ospa
xii

foapte nenassui, found, Kă
indigo, v mape naiv întpe
BăZE mi spie. [lazma, mîneze,
zngii.e, sînl tinte ro fans pomie x
foi de xene

. .,

Geneue

în

sîut tinte..«

Kind 5n msăaman moape, pxde
ze, moptăasi esnpimz dspepea
A0p npin inele; femeie înri
Smă1g nvp5a; ui adpesazs n0piasi feuspite întperzpi ue ax
panopt a iama asi.
Îndatn ue
- mMoape, se fan npenapagii de
înmopmîntape, nui ipoletăa
a pe-

ROmendat

“

40p

afapr.

aueasis gpasr, ka s% n se Stpiu
e kopnăpie
Ksm

Blâua

ntpsseste

ne

sn

IM&SăAMan,

mopui-

moplz.

se
densne ne o mass: îi pade, îi
sna% mi î. akoncpr întp'sn
gisugit de aînzs noz.
Îndats Mo se anlaze Kopnă. în
romuiag,
În noapts aa mopmînt, ks kană
a înainte, npiBinegiă de nape
'se
BEKSpE măssamanii, avui spest
inii Stni îndatopaui
s% SKoay't
mopy

ii K5

nivioapeăe

înainte.

Mai

întris

ronoiza

mopl

sisi
mepge Aa geamie snde se faue
op Skăpts uepemonie; de aiui sa
vimilip.
Ile kade, este însonit de oame
ni ue RDut5, de sopgitopii moptzasi, anoi de nitngvto
pi nentps sani, ui în aues
te
10K5pi
se afis oameni ue aă

ayeasts npofesie.

Iatps

oame

ni
noapts konuăg5., dap ne asc,
de este moplăa Spar, opi ue
măss.nman tpeze, se onpeste wi
ea 2054 ănsi din nzpttopi,a-

NOI Îi Aas% aalzi ue

întzaneste

mai în spms.
În mopmînt,
moptăa este amezat n nana
kstpe opient.
Ei fax toi o gusiape ne mapginiae gponei, mi
în ăpms togi se-Înlspnt aa asa
peno

satsasi.
Nsmai imamăa p5mîne înk5 aa mopm
înt, ua
asiăate întpeszpiae ue fa moptzazi
uei doi îngepi Nakip

Msnip; anoi se Întoapue aa asa
tot ue aă azzit aa mopmâînt,

moplăazi

amenii nă noapt» doait nenipă sn

mopt;

s

sr
uri

sase

famiaici a si

dap

femeine

îui
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tinis

miîni.e

BOapese,

mi

5pâyeade

nepueac

wi

înlspnv

ne

dos

uiepBeleac,

no-

ele.

Yimitipsa măsăImani0p de aa Kaip este
snpe s5dsi opauls-18i, foapte întins.
Vie ue famiuie sans în avest tvpim sn mopinînt, dăns nuzuepea sa.
Aucst mopmînt este nonepitkă 0 B04i3 de nvpsmizi sat de neatpr. Aiui în ran
uinui mi mese mopui

învagimea

asi

este

ast

kt

sn

mopi

noate

sr

se

pdiue

ba Beni s5-o Biziteze uei doi îngepi Narip
mi Msnsip.
la mopmîntsazi

este o leptpz 4ăngrpeags

ipeac ei se afa o sters de nealpz
kă 0 soafspv de om sas de femeie.

mi zidit;

npnd

Ile soaue

nn

wo seamsn npin fopms
Anest uimitip ka vene mai

măate este destis.
În Konstantinonoa Înk5, uimitipize desris
e
mi ămspile de rinapimi dewii, sînt A0R54
snde se adsnr a0ksitopii aa upesmaape.
Ile aimitipize pestine de aa Kamno-mape, nă nămai mepgo Aorsitopii ex pesnipe aep
năpat; pa îns, ne

sa sspsvlopize nasteazi, se fa danpspi nzsaiue.
Yimitipeae din
nposinyii wi ueae din Egin:, măs&1mane, sint
esnsse aa 450mia liaka4in0p

uc srosesi

mopminteae.

Întpe Ni mi Moșatan,
se af
Aiui este mi mopmîntsa asi Mexeme!

mopmirtteae Mameasui.10p.
Aai mi a4,Jamiziei sa.e,

Dap ueae mai fpsmoase moprainte sint -- aucae
feste

de Kaaifii

Aissini mi Qatimini. „Întpe Mee aale,
aueaa a ssalansasi bapKB5E, s6 deosereste npin mndpeire.
Este zidit în aa 14 seKOAĂ.
le ueae dos ebnzipie;:ane fanadei 45,
se înanwt dor

minapeae aa o înzunime de 40 de melpi; ne
ue.e dos sngizpi
ve opesnsnd, se af. dos KBILOAe UE Țiagp SE
seste: întp'ăna mopmîntsa Kanilsasi, în ueia Aaaa
mopmîntăr
fizasi
se,
în mmm e mem
me

-

Am silat se Bopsim de dos nopui monsmentaa
e a ac aucstsi
opam mi kape se afa sape; popdg;asj;
Ber-B1-Dotsx (noapia însingepii) mi Bas-B-Nâsp Coapia.
diătopsaăi) Yea din sp-

m

noaplz adsue aminte de o rpiziriiă-tr-aşi
Seaim |, K nd 5%

Egintăa în ansa 1517 mi npinse ne
Tepman-vei,

Sh

5Nn>

,

—
Kan a4 mameasuiaop,
mendo

aucate

nopui
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î snsnzspr dasănpa
ag o fpsmoas»

kvaztopia de „a Kaip în ss
denapte

auestii

NOpui.

A-

apxilentsps,

ne Nia utn» aa

'Tesa

ui

mai

esle uca mai intepesantz, din asza
măaimei mi fpsmăsezgei monzmente.op psmasc de
a Eginteni.
Psineae Tesei
mai ames at fepmenat ne topi
nbavtopii kape
ac ag Bizitat,
Ko.s

topia

întp'axo.to se fue ră 5epui mapi ui

înBenile

ue

se
Îukipiaz» nentps dos mi tpei «ăni.
Noi epam Xotpini ss podem aueste -10kăpi intepesante;
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