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PREFAȚA 

La program nou, cărţi noi. In noul program nu se 
nai amestecă înteresul de fond cu cel de formă. Bucăţile 
de lectură de Geografie, Istorie, Ştiinţe Natwrale, au 
fost relegate, cum eră şi firesc, la lecţiunile particulare 
ale acestor obiecte. In Manualul de Limba Română n'a 
mai rămas decât preocuparea pură de formă gramaticală 
și de formă literară. Dar dacă interesul pentru forma 
gramaticală formează scopul de predilecție al claselor 
inferioare, înteresul pentru forma literară constitue scopul 
principal al claselor superioare. Le-a fost dar cu atăt mai 
ușor autorilor să întroneze în manualele lor, concepția 
estetică în studiul literaturii, făcând o demarcatie precisă 
între literatura de compoziţie, în care se poate exercită 
orice eleu şi între iiteratura de studiu, care este consti- 
tuită cu deosebire din capod'operele literare ale spiritului 
omenesc şi național. 

In adevăr, multă vreme a dăinuit eroarea, care puneă, 
pe acelaș plan capod'opere, opere de talent și opere da 
compoziţie sau virtuozitate. Și această eroare poale să 
mai, dăinuiasecă multă vreme, cu alât mai multcu cât în 
mintea tuturor talentul este ce este, iar genialitatea crea- 
toare, nicăiri. In noua concepțiune însă între Capod'opere 
nemuritoare şi opere de talent sau de compoziţie irecă- 
toure este un abis. 

Ideia este prea nouă pentru ca să fie primită dintr'odată. 
Noua lucrare a unuia dintre colaboratorii acestor ma- 
nuale, anume „Principiile de liieratură”, care se ocupă, 
în volumul I, cu Capod'opera, în vol. II cu Opera de 
talent și în vol. LII cu Opera de virtuozitate numită în 
genere compoziţie, — va ridica, credem multe obstacole 
din calea înțelegerii, care va deschide noi perspective în 
studiul literaturii, Ea va fi trimeasă gratuit tuturor co- 
legilor care vor uoi să facă cunoștință cu noua concepție, 
care este, în fundament, și aceea a acestor manuale. 

Colaboratorii 

N. B. Manualele de cl. IV, V, VI și VII s'au bucurat şi de su- 

gestiile D-lor profesori Emilian Constantinescu, Raul Teodorescu, 

Cora Valescu, N. 1. Russu, N. N. Creţu şi N. N. Vasiliu, asistenți 

universilari şi profesori secundari, MD



PROGRAMA CURSULUI DE LIMBA ROMÂNĂ 

INSTRUCȚ IUNI GENERALE 

1. Scopul. 

Scopul învățământului limbii române este ca, prin cunoaş- 

terea precisă a, formelor corecte şi, caracteristice ale lexicului, . 

morfologiei şi sintaxei, cum şi prin lectură căt mai intensivă, 

elevii să-şi însuşească frumuseţile de fond, formă şi armonie ale 

creaţiunilor literare române scrise şi nescrise în aşa fel, ca ei să 

ajungă a-şi exprimă corect propriile idei, sentimente şi tendinţe. 

De aci rezultă că şcolarul va trebui: 

7. Să.şi poată exprimă corect şi, dacă se poate, frumos, 

stările lui sufleteşti, atât în vorbire, căt şi în scris, 

2. Să ajungă la o cunoştinţă cât mai desvoltată, şi căt mai 

precisă a vocabularului şi construcțiilor originale. 

3. Să dobândească. deprinderea de a citi singur, peniru a-şi 

formă gustul literar. 

4. Să vjungă a citi expresiv şi cu dicțiune corectă. 

II. Materia 

Invăţământul limbii române în şcoala secundară cuprinde : 

1) Citire; 2) exerciţii de vorbire; 3) cunoştinţe de gramatică 

şi limbă; 4) teorii literare; 5) istoria literaturii şi 6) compuneţi. 

1. Citirea va fi partea fundamentală pe care se vor sprijini 

exerciţiile de vorbire, teoria şi analiza literară şi compunerile, 

Elevul trebuie să învefe să citească corect şi expresiv, să. do- 

bândească cunoştinţa unui număr însemnat de creaţiuni literare, 

atât române cât şi streine, în traduceri bune, pentru a se pulcă, 

lămuri asupra genurilor şi curentelor literare. 

| 2) Exerciţiile de vorbire por constă din : 1) reproducerea bu- 

căţilor de citire; 2) recitări de poezii; 3) întrebări şi răspunsuri 
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cât mai precise în legătură cu cunoştinţele de limbă şi cu analiza 

bucăţilor de lectură şi a compozițiilor; 4) desvoltarea unei teme 

luate sau din materia citită, sau dată după un plan firal 
sau libere. 

3. Conoștinţele de gramatică și de limbă se vor referi la: a) 

Categoriile gramaticale ; b) Sintaza şi ordinea cuvintelor din 
propozițiune; e) Cât mai multe expresiuni particulare limbii 
române; d) Exerciţii de sinonimie şi de nuanţe de cuvinte, e) Bwo- 

duțiunea sensului unui cuvânt caracteristic, 

4. Teoria și analiza literară Za cursul superior vor cuprinde 
cunoaşterea genurilor, tipurilor şi principalelor curente literare. 

5. Compunerile. La cursul superior compunerile vor consti 
din: a) Analize a unor opere literare şi dări de seamă asupra 
lor ; b)Caracterizări de persoane din viaţa reală; de figuri, eroi 
şi personagii din operele literare sau caracterizări de opere 
literare; c) Povestiri simple sau dialogate din viața şcolară, d) 
Disertaţii, e) Culegeri de particularităţi sintactice şi expresiuni 
literare din limba vie şi din autori. Compunerile se vor fate şi 
în clasă şi acasă. 

6. Istoria limbii române. a) Origina limbii şi evoluția ei; 3) 
Dialectele limbii române; c) Formarea limbii literare. 

7) Istoria literaturii române va constă din: a) Istoria literaturii 
religioase vechi; b) Istoria literaturii moderne cu perioada de pre- 
gătire a limbii şi literaturii din secolul al XVIII. lea; e) Istoria 
literaturii contimporane până în zilele uoastre (aceasta numai 
ca lectură particulară şi numai din autorii consacraţi şi ale 
căror opere nu contrazic rolul educativ al învățământului). 

III. Instrucţiuni metodice. 

Pentru diferitele părţi ale cursului de limba română, se a 
următoarele! recomandări, 

1. Cătirea şi compunerile suni temeiul întregului curs.— Oricare 
ar fi clasa şi programa ei respectivă, să nu se piardă niciodată din vedere că scopul esenţial al lecturii oricărei bucăţi sau opere 
este priceperea şi gustarea frumuseţii ei, răsunetul ei în sufletul 
tinerimii. 

. 
Dela clasa 7V. înainte să se deă, la finele bucăţilor de lectură, 

scurte însemnări despre autor: vremea când a trăit, un fapt în 
semnat din viaţa lui, titlui operei sale de seamă. Tot dela clasa [| 
înainte şi însemnări necesare teoriei sau istoriei literare. K 

2. Ezerciţiile de vorbire sunt menite a contribui să se dei 
şeolarilor deprinderea de a puteă spune uşor, corect, într'o des 
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făşurare ordonată a cugetării, cu încredere în sine, dar fără 

presumţiune, ceeace au de comunicat altora. 

Poeziile de recitat trebuie să fie întâiu citite de proiesor 

sau de elevi în clasă; să nu se înveţe pe dinafară nimic ce n'ar 

fi fost prealabil bine priceput şi simţit. 

Pentru întreaga şcoală să se stabilească un mic număr de 

poezii alese după frumuseţea cuprinsului şi după armonia limbii, 

cari trebuie să fie învăţate pe de rost de toţi elevii şi a căror 

recitare va fi cerută regulat în toate clasele. Pe lângă acest ciclu 

de poezii, se vor îndemă şcolarii să înveţe de recitat şi altele, 

alese de ei, cu aprobarea profesorului, astiel încât la terminarea 

liceului, să nu fie nici un absolvent care să nu știe pe dinafară 

câtevă poezii. frumoase din literatura noastră poporană şi din 

cea cultă, sau fragmente caracteristice. 

Nu se va îngădui, nici în clasă, nici mai cu seamă la ser- 

bările şcolare, recitarea de poezii, tendenţioase ori bucăţi în cari 

se batjocoresc sau se ridiculizează alte naţiuni, clase sociale ori 

categorii profesionale. 

In ultimele două clase se pot da spre recitat şi scurte frag- 

mente de proză, remarcabile prin adâncimea cuprinsului şi prin 

armonia limbii. 

3. Lucrările scrise. 

Dela clasa IV înainte, lucrările în scris vor aveă din ce în 

ce mai mult caracterul de compuneri, la care se va cere observare, 

reflecţie şi o înfăţişare personală mai pronunţată. 

Profesorul va da totdeauna indicaţii necesare. 

Elevii vor fi îndrumați să se exprime simplu nepretenţios, 

să se ferească de stil bombastic, de frazeologie goală, de neolo- 

gisme inutile, de barbarisme, de pronunţări şi de construcţii 

sintactice străine, aşă de frecvente în lumea juenalelor şi revistelor 

noastre şi în conversaţia zilnică. Se vor preţui judecata indepen- 

denţă, stilul personal. | 

Cercetarea lucrărilor în seris trebuie să fie făcută conştiin- 

cios, cu interes pentru şcolar, cu preocuparea de a îace pe fiecare 

să înainteze în îndemânarea scrisului ; să capete încredere în 

puterile sale, să păstreze plăcerea de a scrie. 

Lucrări ori părţi deosebit de bune se vor citi în clasă. 

Aprecierea profesorului să se arate nu numai prin notă, ci şi prin 

sublinieri sau însemnări curente (cu un sistem de semne conven- 

ționale explicat elevilor) şi la sfârşitul lucrării printr'o caracte- 

vizare în scris a însuşirilor sau lipsurilor principale ale ei. 
Lucrările astiel cercetate se_vor înapoiă curând, dându-se 

seama de ele în clasă, Se va face întâiu o apreciere generală, se 

vor relevă calităţi, apoi lipsuri comune mai multora, greșeli tipice. 
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5. Zeoria literară şi istoria literaturii. 
Dela clasa IV înainte, consideraţiile de gramatică se Vor înălţă treptat la aprecieri stilistice, la priceperea originalității ș; a frumuseţii unor cuvinte, expresii, construcţii, în ce priveşte sonoritatea lor (felul cum impresionează auzul), puterea lor dea evocă imagini, cadenţa şi armonia frazei. 
Se vor face exerciţii de aflarea termenului celui mai propriu şi a construcţiei celei mai corecte, a echivalentelor neologismelor şi a nuanţelor dintre ele şi cuvintele vechi corespunzătoare, precum şi a deosebirilor între cuvinte cu înţeles apropiat. 
Se va deşteptă simţul pentru diferențele de ton în vorbire şi expresiile poetice. Se vor da scurte noţiuni despre genurile literare de cari țin bucăţile sau operele citite în clasă. Nu se va pierde însă niciodată din vedere că scopul principal chiar şi în această parte a cursului, nu este catalogarea și clasi- ficarea scrierilor, terminologia şi definițiile, ci îmbogățirea Şi înălţarea sutietului tinerimii prin Cugetarea şi simţirea cuprinsă în operele sau bucăţile cițite. 
Tot astfel în clasele VI şi VII, cunoștințele despre limbă, despre desvoltarea literaturii române, despre rolul şi valoarea operelor, a scriitorilor, a curentelor diferitelor epoce, nu trebuie să aibă caracterul unor formule, aprecieri sau rezultate învăţate de şcolari pe dinafară, din carte, din spusele profesorului, sau din lectură particulară, ci cu îndrumările şi completările necesare ale profesorului şi ale manualului clasei, ele să fie crescute în sufletul Şcolarilor din lectura directă a scriitorilor; să aibă temeiul în propria judecată şi simţire a şcolarilor. Această cunoaștere proprie trebuie să se întemeieze atât pe lecturile din cursul inferior, câţ şi pe cele din cursul superior, tăcute în clasă şi acasă, 

Operele mai întinse, de exemplu o epopee, o dramă, un ro- man, 0 povestire, trebuie să fie cunoscute de şcolari și să influen- țeze, asupra lor nu numai prin fragmente, ci prin cunoaşterea efec. tivă a lor ca cevă întreg. Aceasta este însă imposibil numai prin lec- tura în clasă, care de elttel, dacă ar ţinea luni dejzile şi într'o tra- tare uniformă, ar obosi pe şcolari Şi nu ar puteă produce efectul așteptat, E necesar deci, să se aplice pentru cunoaşterea lor metoda răi în aa a asei: 1) Opera întreagă va trebui să fie dicare dez ă şco ari care se oferă după o prealabilă in- 
exe . catre Profesor, a liniilor ei mari. După aceea, se vor expune şi se vor discută în clasă rezultatele la cari s'a ajuns, 
intregindu se şi rectificându -se, citindu-se în clasă, în întregime. Pasagii sau scene importante din operă. 
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Pentru aplicarea cu tolos a acestei metode, lectura particulară, . 

este indispensabilă. Pentru aceasta, şcoala trebuie să aibă, pe lângă 
o bibliotecă generală şi biblioteci de clasă. Este bine să se rezerve 
cel puţin o oră pe lună, pentru controlul lecturii particulare. 

IV. Materialul programei de limba română pe clase. 

CLASA VI. 

Trei ore pe săptămână (2 ore citire, cunoştinţe desprelimbă 
istorie literatură; o oră compuneri). 

1. Istoria limbii. Originea limbii române. Elementele consti- 
tutive ale limbii române: fondul iatin (latina vulgară, fonetica, 
morfologia şi lezicul ei în legătură cu ale limbii române) şi în fluen- 
fele străine. Dialectele limbii române şi probe de grai din fiecare. 

Alfabetul vechi. Naşterea literaturii serise în limba rom ăn 
Cele mai vechi manuscrise (Codicele Voronejian, Psaltirea Sche. 

îană). Despre tipăriturile lui Coresi. 

II. Istoria literară. Epoca lui Matei Basarab și Vasile Lupu: înfor- 
maţiună despre activitatea literară a mitropoliților Simeon Ștefan, 
Varlaam şi a cronicarului Ureche. Lecturi din Noul Testament 
dela Bălgrad al lui Simeon Ştefan şi din cronica lui „Ureche 
(Simeon Dascălul). 

Epoca lui Brâncoveanu. /nformațiuni despre activitatea lite- 
rară a Mitropolitului Dosoftei, despre Biblia dela 1688, informa. 
fiuna despre activitatea literară a cronicarilor, Miron Costin, 
Stoinicul G. Cantacuzino, 1. Neculce, Radu Popescu, a lui Dimitrie 
Cantemir, şi a lui Antim Ivireanu. Lecturi din Psaltirea în versuri 
a Mitropolitului Dosoltei, din Biblia dela 16388, în clasă cu 
elevii), din Grigore Alexandrescu, N. Bălcescu, C. Negruzi, 

Şcoala Ardeleană. Infromaţiuni despre activitatea literară a 
dai Micu, Sincai, P. Maior, G. Lazăr, Cipariu, Laurian, (dicţio= 
narul Academiei), Simeon Bărnuj, 1. Budai Deleanu, A. Mirreşanu). 

Lecturi din Petru Maior, Simeon Bărnuţ, 1. Budai Deleanu 
şi Andrei Mureşeanu. 

Literatura populară ca cea mai veche literatură românească, 
Cărţile populare. 

Pregătirea literaturii moderne. 
Informaţiuni despre activitatea literară a poeților Văcăreşti 

a lui Conachi, Cârlova, Asachi, Eliade Rădulescu, Lecturi din 
poeții Văcăreşti şi din Phade Rădulescu. 

Lecturi şi date biografice (caracterizările din manual vor 
servi numai ca îndrumare; profesorul va scoate caracterizcirile 
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din cetirea bucăţilor, din Miron Costin, I. Neculce, D. Cantemir 

şi Antim Ivireanu, Kogălniceanu, Al. Russo, D. Bolintineanu. 

III. Exerciţii de vorbire. Scurte disertațiuni. Recitări, dări 
de seamă asupra lecturii particulare în legătură cu seriilorii 

din programa clasei. 

IV. Compuneri. Caracterizări de opere. Observaţiuni despre . 

dimba unor tezie. 

NOTA. Manualul clasei va cuprinde îndicațiuni bibliogra- 

fice despre scriitorii citați în program, ca elevii să se poată fo- 

losi de ele pentru lecturi, studii şi lucrări. 
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PARTEA |. 

ISTORIA LIMBII



ORIGINEA LIMBII ROMÂNE 

si 

ÎNRUDIREA El CU. CELELALTE LIMBI ROMANICE: 

In ţinuturile ce formează azi regatul românesc, şi până 

da Tisa, locuiă pe la începutul erei creştine, un popor nu-, 

mit al Dacilor şi Geţilor, cari. erau de acelaş neam cu 

Tracii din dreapta Dunării şi cari erau împărțiți în diferite 

triburi independente şi adesea în luptă unul cu altul. 

In acelaş timp statul roman ajunse cu posesiunile sale, 

până în dreapta Dunării unde organiză provincia numită 

:iMoesia. . 

Astfel, cele două popoare, Romanii şi Dacii, se găsiră. 

faţă în îaţă. | 

Adesea tribuiile dace şi gete se uniau între ele sub o 

„căpetenie, şi atacau ţinuturile stăpânite de Romani. 

Pentru a înlătură această primejdie ce sta în tot minutul 

amenințătoare, trebuiă o expediţie în regulă. O plănuise 

“Cezar, dar o îndeplini în parte urmaşul său Octavian. Răz- 

boiu mare, dar fără izbândă, purtă împotriva lor Domițian. 

Fu rezervată lui 7raian (98—117) cinstea de a sdrobi 

puterea Dacilor şi de a distruge statul lor. In urma celor 

două expediţiuni victorioase (101-2) şi (105-3), Romanii îşi 

măriră stăpânirea cu o nouă provincie: Dacia Traiană. 

Traian, după obiceiul Romanilor, aduse şi în Dacia colo- 

nişti din diferite părţi ale imperiului, romanizate de mai 

nainte. Stăpânirea romană se mărgini întâi în teritoriul care 

ar corespunde azi cu Oltenia, Banatul şi Transilvania şi 

care eră în legătură cu Italia nu numai prin Moesia, dar 

amai cu seamă prin Iliria şi Panonia. 
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Coloniştii aduşi aci romanizară cu încetul ţinutul. Ei pro- 
cedau pn cale paşnică. Introduceau în provincie organi- 
zarea lor administrativă şi militară, dar nu împedicau pe 
indigeni să participe la această organizaţie ; puteau să intre: 
în legiuni; puteau să ocupe funcţii. In acest chip, romani- 
zarea se începea în clasele superioare, cari, pentru a do- 
bândi onoruri, primiau starea creată de Romani, şi de aci 
încolo pătrunde în stratele cele mai de jos ale popora- 
țiunii. Astiel, după un timp relativ scurt, provincia îşi schimbă 
cu totul înfăţişarea. Aşă s'a întâmplat şi în Dacia. 

Sunt mărturisiri ale autorilor,: sunt inscripţiuni, sunt resturi 
de clădiri şi urme de cetăţi ce dovedesc că a fost aci o 
viață romană destul de puternică ; dar diteritele popoare 
barbare ce năvăliră în aceste părţi făcură ca domnia ofi- 
cială a Romanilor să nu ţie mult, Impăratul Aurelian 
(250—275), neputând să menţină stăpânirea asupra Daciei, 
retrase legiunile şi le aşeză peste Dunăre în ținuturile ce 
primiră numele de Dacia Awreliană. “ 

Năvălirile urmează până în sec. XI şi se stârşesc cu a 
Tătarilor, Din aceste timpuri întunecoase avem puţine cuno- 
ştințe despre viaţa Romanilor din aceste părţi. Atunci se 
plămădeşte naționalitatea română ; atunci, se naşte limba 
română. 

Nu cunoaştem cu Siguranţă nici teritoriul nici epoca în 
care s'a format limba română. Din secolul X ni se vorbeşte 
ioarte des de poporul român — cunoscut pe atunci sub 
numele de Pap. Scriitorii dau acest nume şi locuitorilor 
dela nord de Dunăre şi unora dela sud de Dunăre. S'ar 
puteă deci zice că poporaţia romanizată din care a eşit poporul român eră foarte numeroasă şi se întindeă pe am- bele țărmuri ale Dunării şi în peninsula balcanică şi în părţile: dintre Banat şi Italia prin Jugo-Slavia de astăzi. Dacă ţi- nem socoteală de marele număr de iniluenţe slavone cari. se găsesc în limba română şi dacă „amintim că invaziunea. Slavilor se produce prin secolul VI, trebue să admitem că limba română s'a formal de prin sec. VII până prin al. 
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"1ă-lea, când trebue să fi ajuns la desăvârşita ei întoc- 

“mire, cu deosebire pe teritoriul dintre Adriatica şi Ol. 

Aceste împrejurări ne arată. că “limba română este una 

din limbile aşa numite romanice sau neolatine. 

Teritoriul ocupat de popoarele ce. vorbesc limbile -ro- 

-manice e mare; iar aceste limbi se prezintă sub mai multe 

4orme de limbi literare şi cu un număr foarte mare de 

„dialecte. | 

Incepând dela răsărit, găsim. limba română vorbită la 

nordul Dunării, în Macedonia şi Istria. Pe coastele Dal- 

amaţiei, pe coastele golului Quarnero şi prin insulele din 

acest goli se găsesc teritorii unde se vorbeşte o limbă ro- 

amanică pe care îilologii o consideră deosebită de cea ita- 

liană. 

Pe o făşie de pământ care se întinde dela marea Adri- 

atică de lângă peninsula Istria şi merge prin Tirol şi până 

ja cantoanele elveţiene de sud-est, se întinde domeniul 

Zimbii vetice, compusă din 3 grupe: friulana la răsărit, 

ziroliana la centru, ladina la apus. 

Vine apoi limba îtaliană cu multe dialecte, cari se despart 

în două: la nord de îluviul Padu, la sud de acest fluviu. | 

Intre aceste dialecte din urmă intră şi cele din insulele 

Sardinia şi Sicilia. 

Limba franceză are două mari grupe de dialecte; cele 

din nordul Franţei, dintre cari cel mai însemnat este dia- 

lectul din Ie-de-France din care a ieşit limba literară fran- 

ceză ; cele din sud, între cari avem şi limba provensală, 

Limba spaniolă are asemenea multe dialecte, dintre cari 

cel mai însemnat este cei catalan. 

La apusui teritoriului roman este limba portugheză. 

Comparând între ele aceste limbi, găsim părţi comune 

„şi deosebiri multe. 

Vocabularul lor este format în mare parte din elemente 

latine, dar şi elementele străine numeroase au pătruns în 

Cursul timpului. Dintre acestea, ca influenţă comună este 
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cea greacă, datorită mai ales culturii ; este apoi influența. 
germanică, ce se întâlneşte în toate limbile romanice din 
apus şi lipseşte din limba română. Elemente arabice se 
găsesc în peninsula Iberică şi în Sicilia. Limba vechilor 
locuitori din diferite ţări a dat şi ea elemente limbilor celor: 
nouă : celtica în Galia, italica în Italia, îberica în Spania. 
Iniluenţe savone, turceşti, ungurești se găsesc în limba: 
română. | 

Sunetele limbilor romaniee sunt sunetele limbii latine, pe 
lângă cari s'au desvoltat altele cu "uşoare modiiicări sau cu 
totul nouă. | 

E 
Mortologia limbilor romanice este o desvoltare a tendin- telor ce se pot vedeă chiar din latina vulgară câtă se cu- noaşte, adică inlocuirea formelor sintetice ale limbii latine 

clasice prin îorme din ce în ce mai analitice, Cele mai inte-. resante şi mai caracteristice exemple sunt: disparițiunea: formelor de caz şi înlocuirea lor prin expresiuni alcătuite cu prepoziţiuni sau cu articole ; disparițiunea pasivalui latin, care s'a exprimat prin forme compuse ; înmulţirea formelor compuse chiar la activ. 
Dispariţiunea formelor de caz a adus o modiiicare radi-- - “cală în sintaxă, Libertatea inversiunilor a dispărut şi a făcut loc unei eonstrucţiuni mai îixe, în care lotul unei vorbe în prepoziţie este determinat de rolul şi raportul sintactic. 

Limbile romanice se pot împărţi în două grupe: grupul răsăritean, care cuprinde italiana, retica şi româna: gru- pul apusean, care cuprinde franceza, provensala, spaniola: şi portugheza. - | | Limba română are mai multe puncte de asemănare cu italiana, dintre cari cele : mai însemnate sunt : păstrarea. mai nealterată a multor vocale şi consonante latine ; păstrarea mai întreagă a înfățișării -eiântalui latin 5 ! câ semn al pluralului, Da 

. i - 
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ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE LIMBII ROMANE. 
FONDUL LATIN ŞI INFLUENȚELE STREINE 

  

Având în vedere împrejurările istorice cari au adus for= 
marea poporului român, trebue să admitem că la baza 

” vorbirii acestui popor nou a figurat cele două elemente: 

69
0 

elementul autohton şi elementul dominant. 

I. Elementul dac. 

„Elementul autohton este eJernentul dac. 
E foarte greu de stabilit care e parte de influenţă a ele- 

mentului dac, pentrucă nu cunoaştem limba vechilor lo- 
cuitori ai provinciei. Puținele nume proprii ce se întâlnesc: 
în inscripţiuni, puţinele cuvinte citate de autori nu ne dau 
material îndestulător pentru studiu. De aceea filologii se 
adresează altor limbi înrudite cu a Dacilor spre a dobândi: 
oarecari intormaţiuni mai precise. Astfel este limba tracă, 
limba ilirică, limba albaneză, dalmată veche şi actuală, 
Cele două dintâiu suntlimbi dispărute ; albaneza şi dalmata 
însă se vorbesc, 

S'ar putea zice, teoretic, că un fenomen linguistic vechiu, 
care nu e nici latin cunoscut, nici nu se găseşte în celelalte 
limbi romanice, nu e nici slavon, trebue sa fie datorit ele- 
mentul autohton. Dar acest lucru nu poate îi totdeauna 
Sigur, fiindcă, înainte de formarea limbii româneşti, a existat 
o vorbire a locuitorilor latini din Răsăritul Europei (Dacia, 
Peninsula balcanică) care, după împărţirea imperiului roman 
şi după slăbirea legăturilor cu Roma, s'a desvoltat cu oare- 
care independenţă şi din care au ieşit limbile romanice, 

„ Această limbă a putut iniluenţa şi limba albaneză şi 
dalmată şi limbile. popoarelor „Măvălitoare, adică limba 
bulgară şi sârbă, chiar, şi limba; greă “S'ar putea deci ca. 

| | 
RĂ 
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“fenomenul de care ne-am ocupa să fie datorit acestei limbi. 

Astiel este chestiunea articolului. Ştim de unde îi vine 

forma ; dar nu şlim de ce este aşezat în româneşte la îinele 
cuvântului, pe când în toate limbile romanice e aşezat 

“înainte. Această postpunere, nu e slavonă, îiindcă limbile 

slavone n'au articol, afară de cea bulgară (Bulgarii nu sunt 
“Slavi de origine, ci au adoptat limba slavonă) şi în bul- 
„găreşte articolul este aşezat la urmă, ca şi în româneşte. 

„Aceeaşi situaţie este şi în limba albaneză. Concluzia pro- 

abilă este că postpunerea articolului se datoreşte limbii 

-străromâne. Indată ce demonstrativul a devenit articol s'a 
„putut zice Pomo îlle sau îlle homo şi una din forme (ille homo) 

“sa desvoliat în domeniul romanic apusean, pe când alta 

“(homo ille) s'a desvoltat în domeniul romanic răsăritean. 

II. Fondul latin. 

Elementul dominant este cel latin. Acesta formează fondul 

“adevărat al limbii. Un scriitor german îl compară cu „şira 

spinării“ unui animal. în unele privinţe limba noastră con- 

servă mai bine moştenirea latină decât alte limbi romanice, 
cari au stat în contact mai direct 'cu civilizăţia romană. 

„Noţiunile indispensabile ale vieţii se exprimă prin cuvinte 

Aatineşti. Cu toată concurenţa făcută de cuvintele slavone, 
cu tot numărul imens al acestora, limba română a păstrat 

-un număr considerabil de cuvinte latine şi aceste cuvinte 

Sau ramiticat întrun număr mare de compuse şi derivate 

“şi sau lăţit printr'en mare număr de înţelesuri secundare 
şi metaforice. 

Aiară de vocabular, fonetica noastră păstrează mai bine 

fizionomia cuvântului latin (seamănă cu italiana) decât 
icanceza, portugheza şi altelc ; iar morfologia noastră con- 
ttinuă în trăsăturile-i generale pe cea latină, şi se arată în 
câteva puncte mai conservatoare decât toate limbile ro- 
“manice. 

18



Limba latină vulgară şi limba latină clasică 

Este un îapt stabilit, prin chiar mărturisirea autorilor la-- 

tini clasici, că între limba întrebuințată în operele literare 
şi cea vorbită erau deosebiri chiar în Italia, chiar în Roma.. 

Fireşte, cu cât cineva se gpăsiă mai aproape de centrul 

mişcării literare şi politice cu cât trăiă cineva într'o pro-- 

vincie mai depărtată şi în provincia aceea mai departe de- 
cercurile oamenilor cu situaţie oficială şi deci în contact: 

mai descu Roma, cu atât vorbirea sa se depărtă de ceeace 

se numiă corecteţa limbii. Cu toate acestea, după cerce- 

tările specialiştilor deosebirile cari se formau în mod na- 

tural prin condiţiunile diterite de viaţă, nu erau aşa de mari: 
încât să avem îaţă în faţă două idiome distincte. Ca să în-. 

țelegem, am puteă să ne gândim la ceeace se petrece 

astăzi, la noi de exemplu. Deosebirea între limba în care- 

e scrisă o carte ce apare într'unul din centrele noastre cul- 

turale şi limba ce o vorbeşte un sătean, mai ales îără ştiinţă, 

de carte, în Bihor, în Orhei, in Botoşani, în Mehedinţi, chiar 
în judeţul Ilfov, este. desigur destul de mare, dar nu putem 

zice că avem alace cu două idiome,. In acelaşi timp este- 

sigur că nu vom putea desluşi toată problema limbii noastre: 

dacă ne vom mărgini să studiem pe aceea care se scrie: 
în Bucureşti sau în laşi. 

De aceea, pentruca să înţelegem formarea limbii noastre, 

nu este destul să cunoaştem numai limba latină din autori (zisă: 

clasică), ci trebuie să ştim. şi cum vorbiau Romanii neştiutori- 

de carte şi chiar cei ştiutori în familie ; adică să cunoaştem 
ceeace se numeşte de obiceiu Jatina vulgară. 

Mijloacele de cari s'au servit specialiştii pentru a stabili 

deosebirile între această „limbă“ şi cea clasică sunt: 

a) înscripțiunile. Oamenii cari săpau literele pe pietre 

mai ales în ţinuturi depărtate de centru, nu erau literați şi: 
iormele vorbirii vulgare se strecurau adesea în textele lor.. 

b) tablele cerate. Romanii obişnuiau să -scrie contractele 

şi alte acte juridice pe tăblițe acoperite cu ceară, pe care



o spâriau cu un vâri ascuţit (stilus). Aceste acte n'aveau 
nici o valoare literară, ci interesau numai din punct de ve- 
-dere al redării faptelor, de aceea redacţiunea lor se făceă 

-cu mai puţină grijă de stil şi de aceea se strecurau expre- 
-siuni neliterare. 

c) aşa numitele „graffiti“, adică inscripţiuni şi desenuri 

„scrise“ (nu săpate) pe monumente, pe păreţii caselor. Ace-: 
“stea, având a exprima, alături de caricaturi, expresiuni bat" 

jocoritoare, nu ţineau prea mult la regulele de gramatică 

nici la un vocabular ales. S'au găsit asemeni resturi în rui-: 

nele oraşului Pompei şi în ruinele Romei antice. 

d) lucrările gramaticale cari arătau greşelile comise de 

unii în vorbire şi scriere. Unele din ele au liste lungi de! 

-expresiuni greşite puse în îaţă cu cele corecte şi în coloana 
«greşelilor găsim explicări ale formelor din diterite limbi 
romanice. 

e) pasagii din autori (mai ales de teatru) cari au imitat 
vorbirea oamenilor inculți. 

î) comparaţiunea între. limbile romanice. Se găsesc de 
multe ori torme, sunete, sensuri comune între două sau:mai 
multe limbi romanice, dar cari lipsesc în latina clasică. 
“Studiul acestor fenomene, ținând seama de împrejurări geo- 
graiice şi cronologice, poate să ne ducă la ccncluzii din 
cari să reiasă caracteristice ale latinei vulgare. 

După cercetările iăcute pe aceste baze, se pot stabili 
“următoarele particularităţi de căpetenie ale latinei vulgare. 

1, Accentul. 

In genere, putem zice că sa păstrat accentul în locul în 
care-l găsim în latina clasică, 

Uneori, când, prin căderea unui sunet din mijlocul cu- 
vântului, s'a redus numărul silabelor, accentul nu mai e pe 
silaba antepenultimă : 

viridem a trebuit să treacă printr'o formă virde(m) ca 
să dea în rom. verde, în îr. veri. i 
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tot asemenea : ocălum  — oclu(m) — ochiu. 

calidum  — caldu(m) — cald. 

- dominum — domnu(m)— domn. 

Deasemenea lungimea prin poziţie a unei vocale (urmată 

de două consonante, aiară de muta cum liquida) nu sa 

făcut la toate cuvintele şi nici nu s'a mai ţinut de aceleaşi 

regule ca: în latina clasică: 

cl. integrum presupune integrum ca să dea întreg în. entier. 

La unele cuvinte accentul şi-a schimbat locul, mai ales 

dacă era pe un i vrmat de e (se vede că acel şi-a mic- 

şorat sunetul: 

nom. mulier, acc. mulierem presupune mulierem ca 

să dea muiere. 

La verbele compuse cu prefix cari aveau (ca simple ac- 

cent pe o penultimă scu:tă) în clasică accentul treceă pe 

prefix. Această regulă nu e totdeauna păstrată: 

clasicul sesono presupune resono ca să dea răsun. 

2. Sunetele. 

Vocalelele latine clasice erau lungi sau scurte. Cantitatea 

dispare în latina vulgară şi se înlocueşte cu timbru: cele 

lungi devin închise, cele scurte devin deschise. Cu timpul 

sa produs şi un amestec între unele vocale: £ şii sau 

amestecat şi au dat un singur sunet e închis, mai târziu 5 

şi îi au devenit amândouă o închis. Aceste schimbări sau 

petrecut în epoci diferite, de aceea se văd deosebiri între 

limbile romanice în privinţa evoluţiei vocalelor. 

Diitongii din latina clasică s'au împuţinat şi s'au produs 

alţii în locul lor. 

Dintre consonante, a dispărut 7: 

clasic habere presupune adere ca să dea avere, avoir. 
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„a dispărut m îinal şi s de la singular: 

cl. portam presupune porta ca să dea poartă, porte. 

cl. bonus presupune bonu ca să dea bun, bon. 

a dispărut 7 final la verbe: 

c]. cantat presupune canta ca să dea cântă, chante. 

Consonantele c şi g, cari aveau probabil un sunet gutural 

în latina clasică s'au moditicat în diferite regiuni ca să 

dea ce ge (in româneşte), s (scris c) şi j (scris g) în îran- 

țuzeşte, c * (in italieneşte) : 

cl. cervum — rom. cerb, îr. cerf, ital. cervo. 

cl. gemere — rom. gemere îr. gemir ital, gemere. 

3. Formele. 

Formele gramaticale s'au schimbat printr'o tendință de 

analiză, comună tuturor limbilor romanice. Deponentele au 

„dispărut, Formele simple ale pasivului au dispărut şi întreg 

pasivul în limbile romanice este arătat prin forme compuse, 
Chiar la activ s'au înmulţit formele compuse: viitorul, 

optativul, mai mult ca periectul au dobândit şi forme compuse 
(ca în româneşte) sau numai forme compuse (ca în îran- 

țuzeşte). Perfectul cu reduplicare a dispărut. | 

Multe verbe au trecut de la o conjugare la alta. 
Asemenea, substantivele şi-au amestecat declinările : cele 

de a patra sau asemănat cu cele de decl. 2-a, cele dea 

5-a cu cele de a 3-a. 

Formele de caz s'au împuţinat şi cele mai multe se ex- 

primă prin periiraze cu prepoziţiuni sau cu ajutorul arti- 

colului. 

Adiectivele cu trei terminări au ajuns la două; cele cu 

două şi una au ajuns la o terminare. 

Din pronumele demonstrative sa desvoltat articolul 
hotărît. 
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Morfologia limbii româneşti 

Morfologia limbii noastre este derivată din cea latină. 

Puținele fapte cari o arată depărtată de gramatica latină 

ciasică se pot explica sau prin latina vulgară, mai ales 

când sunt fenomene comune mai multor limbi romanice, 

sau prin acţiunea fenomenelor linguistice din limba noastră. 

Numărul influențelor streine în moriologie este foarte redus. 

1. Verbul. 

In primul rând observăm că ambele categorii verbale 

zise deponente şi semideponente au dispărul în limba noastră 

şi, fiindcă ele nu se găsesc nici în alte limbi romanice, 

zicem că au dispărut chiar în latina vulgară. 

Ex. nascor, ini. nasci a dat forme ca şi cum arfi fost: 

mnasco, nascere (activ). Tot asemenea ordior — ordiri, a 

Gat mzire (ca şi cum ar îi fost ordire), morior — mori a 

dat murire, patior — pati a dat pățire. 

Conjugarea pasivă se deosebeşte de cea latină prin faptul 

că în româneşte nu mai există nici o formă sintetică (ca 

amor = sunt iubit, ainabar = eram iubit, amabor = voiu 

ii iubit), ci toate s'au tranformat în îorme periirastice, iar 

elementele acestor forme (verbul « fi şi participiul verbului 

principal) se găsesc în limba latină chiar clasică şi sau 

desvoltat de sigur în cea vulgară pentru a ajunge la de- 

plinătate îa limbile romanice. 

Forma reflexivă, care îşi are originea chiar în limba 

clasică (cu pron. de acuzativ) sa desvoltat în limbile ro- 

manice mai ales cu acuzativul, cu deosebirea că în unele 

se aşează înainte (se noger, je 'me noie, mă înnec, a se 

înmecă) iar în altele la urmă (ital. annegarsi, span. ane- 

garse = a se înnecă). Alături de acuzativ s'a desvoltat la 
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un număr mai mic de verbe un reflexiv cu dativul. Re- 
îlexivul cu acuzativ nu presupune un complement afară de- 
pronumele reflexiv însuşi : 

mă spăl, mă duc, mă plec, mă ştiu 

pe când reflexivul cu dativ, aiară de unele exemple ca :: 

„îmi zic, îmi închipuesc, ' 

presupune un complement în acuzativ pe lângă dativul 
pronumelui : 

îmi spăl (mâinile, faţa) 
îmi ştiu (durerea, puterea) 
îmi duc (povara), 

Conjugarea activă corespunde celei latineşti, cu deose-. 
birea că s'au introdus torme peritfrastice, însă cu elemente. 
latine şi aproape aceleaşi în toate limbile romarice. 

In latineşte ca verb ajutător pentru conjugare era numai 
verbul esse (= a îi). In limbile romanice s'au înmulţit 
aceste verbe. 

Limba îranceză şi italiană au pe esse (În. Etre it. essere). 
şi habere (îr. avoir, ital. avere). Limba spaniolă are pe 
habere (haber), esse (ser şi estar) şi pentru cazuri speciale- 
pe fenere (tener). Noi avem trei auxiliare : habere (a avea), 
esse (a îi), volere p. velle (combinat cu a voi din voe: aq 
voi şi a vrea). 

Cu ajutorul acestor verbe se formează viitorul, care avea. 
în latineşte formă simplă, se formează perfectul compus, care. 
nu există în latineşte, şi alte timpuri compuse. 

Viitorul e format în româneşte cu volo, în alte limbi cu. 
habeo, şi cu infinitivul 

„În. chamterai = cantare -- habeo rom. canta-voiu =: 
cantare 4 volo, 

it. amero = amare + habeo. 
Sp. amară = amare habeo. 
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Periectul compus se formează cu verbul d aveă.şi cu 
participiul (supin): 

rom. am cântat 

În. fai chante 

it. ho cantato 

sp. he cantado 

habeo -+ cantatum. 

In deosebire de alte limbi romanice (franceză, italiană, 
spaniolă), limba noastră a păstrat un mai mult ca pertect 
simplu la indicativ, pe când celelalte limbi îl formează 
periirastic. 

îr. j'avais aime 

it, aveva amalo  £ = habebam +- participiul. 
sp. habia amado 

rom. faudasem din laudavissem. 

adică s'a luat mai mult ca perfectul subjonctivului latin. 

Categoriile de conjugări corespund cu cele latineşti, iar 
erminările sunt mai bine păstrate de cât în alte limbi ro- 
manice : 

1 II m IV 
lat. cantâre tacere .  dicere audfre 

rom. cântă tăceă zice auzi 
(cântare) (tăcere) — (zicere) (auzire) 

Categoriile sunt aceleaşi, numai că silaba finală re a că- 
zut şi s'a format forma scurtă, iar cea lungă a rămas pen- 
tru substantivele verbale formate dela infinitiv, ceeace atestă 
că a iost odată întreagi ; iar formarea substantivului verbal 
corespunde cu procedarea identică din alte limbi romanice 
(îr. savoir, inf. le savoir, subst,). 

In franțuzește sunt 4 conjugări: 

I chanter Îl îinsr III savoir IV prendre 
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pe cari gramaticile moderne le reduc la trei: 

"1 chantev Il îinr III toate celelalte verbe în cir, re. 

In italieneşte sunt trei conjugări: 

I amare II temere III sentire 

In spaniolă asemenea trei: 

I amar II temer III partir 

Verbele în î nu îormează o categorie specială, căci n'au 

nici o deosebire de cele în î, decât schimbările fonetice 

pe cari le provoacă sunetul ș precedent. 

Fireşte că nu fiecare verb şi-a păstrat în gruparea can- 

jugărilor locul ce avea în latina clasică. Motive fonetice au 

determinat de regulă aceste schimbări. 

De exemplu: 

la latina clasică existau verbe de conj. III terminate în 

io : cupio — cupere, fugio — fugere. Din cauza terminării 

indicativului au schimbat terminarea intinitivului şi au trecut 

la a 4-a: fugire (rom. a îugi, îr. fuir). Asemenea verbul 

floreo (iiorsre), probabil trecând prin îaza florio, a ajuns 

la conj. 4-a: îlorire (rom. înilorire, îr. îleurir). 
Unele verbe de conj. II şi-au redus de sigur în latina 

vulgară terminarea la indicativ din eo la o şi atunci verbele 

au trecut la a treia: 

cl, lat. tergeo, tergzre vulg. tergo, tergere rom, şterg, şterge 
ferveo, îervere „  îervo, tervere ,„ fierb, fierbe 

rideo, ridâre » rido, ridere „, râd, râde. 

Amestecul ace ta între conjugări a continuat în desvol- 

tarea limbii noastre, dar într'o măsură mai mică, din pricină 

că unele categorii de verbe, în special cele de conjugarea 
JI şi III şi-au pierdut puterea lor de viaţă, adică n'au mai 

fost în stare să dea naştere la verbe noi. 

26



De exemplu neologismul 4 apărea (care se poate pune 

în legătură cu vechiul cuvânt d părea) şi-a schimbat con- 

jugarea trecând la conj. 3-a: se zice va apare. Şi verbul 

a tăcea are tendință să treacă la conj. 3-a. Mulţi zic: va 

tace, Verbul 4 scrie şi-a asimilat unele îtorme cu verbele 

de conjugarea IV. Zic unii: a scri (greşit p. 4 scrie), noi 

scrim, voi scriţi. 

Un exemplu curios este cu verbul latin adaugere (prez. 

adaugeo). Acesta a intrat în limbă din primele timpuri ale 

vieţii ei şi se găseşte în scrierile din secolele trecute. In 

secolul nostru se introduce din nou ca un cuvânt savant 

şi, fiindcă conj. Il-a e cea mai slabă, intră la conjugarea 

a Il-a: 

a adaoge part. «daos 

(Eminescu zice: „că de voie te-ai adaos la cel cor...*) 

Cuvântul vechiu continuă să trăiască, dar îşi schimbă 

conjugarea, îiind atras de cele două categorii cu viaţă : conj. 

1 şi IV, astiel că se zicea adăoga — adăogat şi a adaogi, 

adăogit. Participiul cuvântului vechiu trăeşte mai mult ca 

substantiv verbal: „cartea are un adaos.“ 

Alt exemplu este cu verbele de conjugarea | având un 

i înainte de terminarea infinitivului: tătare (lat, taliare), 
înapoiare (tormat din apoi), despoia (lat. despoliare), împu- 

iave (iormat din puiu), înmuiare (vulg. lat. molliare) au 
schimbat pe a în e: tăiere, înapoiere, despolere, împuiere, 

înmuiere, adică au trecut la coni. a Il-a, însă numai la 

acele forme unde a intervenit schimbarea îonetică, fiindcă 

participiul l-au păstrat ca la conj. | tăiat (sau tăiet), înapoiat, 

etc., pe când verbele de conj. a Il-a au ut: tăcut, plăcut, 

părut, văzut. 
Analogia este factorul care a produs mai multe schimbări 

la verbe, 

Să luăm prezentul indicativului, care are formele cele 

mai multe şi este foarte întrebuințat, 
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Date fiind formele latine şi schimbările fonetice, ar fi tre- 

buit să rezulte alte forme româneşti, dacă nu ar îi inter- 

venit analogia : 

laudo  laud(u) taceo  tac(u) dico  zic(u) audio [aud(u)j 

laudas [lauzi] taces [taci] dicis zici  audis auzi 

laudat laudă tacet tace dicit zice audit aude 

laudamus lăudăm tacemus tăcem dicimus zicem audimus auzim 

laudalis laudaţi tacetis tăceți dicitis  ziceți auditis auziți 

laudant laudă  tacent [tac(u)] dicunt zic  audiunt [aud(u)f 

Formele puse între paranteze | ] sunt formate prin ana- . 

logie, (celelalte sunt desvoltate organic) şi anume: 

pers. 1-a a conj. IV e intluenţată de celelalte 3 conju- 

gări, cari au consonantă urmată de u dispărut; pers. 2-a 

a conj. şi Il e influenţată de celelalte două conjugări cari 

au ; pers. 3-a plur. conj. II şi IV e influenţată de conj. 

3-a, dacă nu e formă din latina vulgară: facuni. 

Din incoativele latineşti sau născut verbele noastre cu 

amplificarea esc la conjugarea a IV-a : înflvresc (iloresco 

ilorescis 

ilorescit 

Horemus 

iloretis 

florescunt). 
Verbele cu amplificarea ez se datoresc unei iniluenţe gre- 

ceşti intrate prin latina bisericească : baptizo, baptizare. Cu 

timpul - ez - s'a izolat şi s'a aplicat la o sumă de verbe, 

cari au torme duble, câ 

lucru şi lucrez (a lucr-ă) lucră şi lucrează. 

iumă şi fumează (a fum-ă). 

şi apoi a devenit îrecvent la cuvintele savante introduse 

mai târziu : "salvez (a salvă), 
frecuentez (a trecuentă). 
somez (a somă). 
votez (a votă). 
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Formele de imperativ, s'au păstrat ca şi în celelalte limbi 

romanice : i . 

canta - cântă, îr. chante, it. canta, sp. canta. 

cantate cântaţi, „ chantez, „ cantate, „ cantad, 

dar noi am păstrat şi trei din cele 4 imperative neregulate: 

duc — du, fac — îă, zic — zi, 

Limba noastră a păstrat două din timpurile de periect: 

simplu al latinei clasice: perfectul slab avi, îui şi tare ui, î 

(Se numeşte siabă o iormă verbală care are accentul pe 
“terminare la toate persoanele; se numeşte fiare o îormă 

verbală care are accentul pe temă la cele mai multe per- 

soane). 

clas. cantăvi vulg. cantâi  v.rom. cântaiu nou cântai 

cantavisti cantăsti cântaşi  cântaşi 

cantăvit cantâut “cântă cântă 
cantavimus canlâmus cântăm(u) cântarănr 

cantavistis _canțtâstis - cântat(v) cântarăţi“: 

cantaverunt cantârunt cântară cântară 

.clas. dormivi vulg. dormii v. rom, dormiiui nou dormii 

dormivisti dormisti dormişi dormişi 
dormivit dormiit dormi dormi 

dormivimus dormimus dormim(u) dormirăm: 

dormivistis dormistis dormit(u) dormirăţi 

dormiverunt dormirunt dormiră dormiră 

clas,  dixi  vulg. disi  v, rom. ziş, zişu nou zisei 

In mod excepţional sau păstrat şi două din formele de 
perfect cu :reduplicare: ded; şi steti — vechi rom. dedi,. 

nou dădui, şi steti — stătul. | 
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2. Substantivul. 

1. Categoriile gramaticale ale substantivului corespund cu 

cele din latina clasică, cu câteva deosebiri. In latină erau 
:5 declinări, dintre cari două (a IV şi V) aveau puţine sub- 

-stantive : 

1 a II us, um, er Il diferite terminări, la lV us, u, V es 

(gen. e). 

Ultimele două categorii au tost atrase de celelalte: IV de 

a Il-a, V de a I-a din cauza asemănărilor dintre ele, ase- 

:mănări ce deveniau mai importante prin căderea conso- 
mantelor îinale : 

V.— |] iacies — îfacia : rom. îață 

glacies —  glacia „  ghiaţă 

IV — il îructus, is fructus,i rom. îrupt 

gemitus, us gemitus, i „  geamăt 

Rămân deci trei declinări cari pot servi pentru gruparea 
substantivelor româneşti după terminarea nominativului 
Simplu : 

Deci, 1. 

a > ă: casă (din deci. 1 latină clasică) 
iaţă (din deci. V trecută în vulgară la 1) 
zi (presupune o formă mai veche zîud). 

Declinarea II. 

us şiumyYu 
er > erus, rus (socer > socrus) > u 
us (deci. IV) Su 

Toate substantivele de această categorie devin terminate 
în ut domnu, pomu; socru; acu. Cu timpul 4 final se 
slăbeşte şi apoi dispare, păstrându-se numai când înaintea 
lvi era muta cum liquida; deci: 

domn, pom, — socru, — ac, 
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Declinarea III. Dacă la celelalte declinări avem ca punct: 

de plecare o formă care reprezintă nominativul sau acu- 

zativul (cari devin la fel prin căderea lui s şi m final), aci. 

punctul de plecare poate îi pentru multe cuvinte acuzativul,. 

dar sunt unele pentru cari trebue să plecăm de la nominativ, 

altele cari au o îormă corespunzătoare nominativului şi o 

formă corespunzătoare acuzativului. Din cauza schimbării. 

sunetelor, rămân în grupa declinării acesteia numai cele 

cari ajung la terminarea e, celelalte trec la alte declinări-- 

Astiel : 

homo Y om(u) (trece la decl. II) cu pluralul oameni 

care pare neregulat, «dar care continuă pe homăânes,.. 

caput > cap(u) (trece la dec!. II). 

dar: solem > soare rămân la decl. III. 

fratrem Y frate » 

hospes Y oaspe „ „ „ cu pluralul oa=- 

speţi, care continuă pe hospites. 

vermem > vierme rămâne la dec). III etc. 

neutrele mel, fel probabil că şi-au format un acuzativ: 

melem şi .felem, cel puţin în unele provincii, căci avem în 

în. miel, fiel, în spaniolă miel, hiel, dar în italieneşte ele, . 

fiele şi româneşte miere, fiere. 

Este un substantiv interesant de dec. III (clasic) soror, care: 

a dat româneşte soru (r final căzând şi o îinal transformân-- 

du-se în 4), a trecut deci la declinarea a Il-a (păstrându-şi 

pluralul surori care continuă pe sorores), dar, fiind de: 

genul feminin şi în româneşte toate substantivele în v fiind. 

masculine şi-a schimbat terminarea în d trecând astiel la. 

declinarea 1: sord. Trecerea de care vorbim este un fapt. 

nou, fiindcă în expresii compuse cu pronume (unde ter- 

minarea eră în mijloc şi genul eră determinat de pronumele 

pus la urmă) sa păstrat 4: soru-sa (scris în vechime 

30rusa), soru-mea, sorw-ta. 

__O evoluţiune identică au avut şi două substantive cari 

în clasică erau de declinarea IV: manus şi nurus, 
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Mamus a dat mânu, dar îiind de gen ieminin şi-a schimbat 

terminarea în d: mână, Aceasta mai târziu după ce se 
formase pluralul mânule (care se aude şi azi în unele 
provincii), . ! 

Nurus a dat noru, dobândind asemănare cu soru de care 
se apropiă şi prin înţeles, făcând parte din aceeaşi grupă 
de nume de înrudiri familiale. A urmat deci evoluţia ce- 
luilalt cuvânt: noru-mea, noru-sa, noru-ta, apoi noră şi 
şi-a tormat şi un plural după surori: 77073. 

2. Comparaţia declinării româneşti cu cea latină clasică 
ne arală că la noi, ca şi în celelalte limbi romanice, a 
dispărut bogăţia de îorme ce aveă ea. A rămas în genere 
0 singură formă pentru tot singularul şi fireşte una pentru 
plural, cu o terminare specială, ba uneori. deosebirea este 
numai grafică (ex. la Francezi, homme, hommes; pain, 
pains). Numai în limba română sa păstrat dativul sub» 
siantivelor feminine. Ea este, deci, în această privinţă mai 
conservatoare a formelor latineşti. Putem adăogă că, într'o 
mică măsură, s'a păstratşi vocativul la cele de declinarea 
a II-a. 

In majoritatea cazurilor noi exprimăm vocativul la mas: 
culine cu ajutorul formei articulate : omule, lupule, domnule ; 
dar în limba veche (şi azi la câteva cuvinte) există un 
vocativ nearticulat ; oame, lupe, doamne, etc. 

Reducerea formelor de caz s'a început în latina vulgară 
îndată ce au început să slăbescă şi să cază unele conso- 
nante finale. M a căzut întâiu şi peste tot, s a căzut numai 
în parte la început, dar apoi a dispărut în cele mai multe 
limbi afară de spaniola şi portugheza. Deci din 

COSA casam — a rămas casa > casă 
din 

lupus lupi a rămas lupu > lupti) 
din 

piscis piscem a rămas pisce > peşte, 
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Pluralul a î»st arătat prin ș (care se găseşte la declinarea 

a Îl) prin ae > e (care se găseşte la declinarea I-a), prin 

ure (care se găşeşte la;unele subst. neutre de decl. IIl -074). 
Mai târziu î devine cea mai puternică terminare şi schimbă 
pe e dela ure (deci: uri), înlătură pe e dela unele femi- 
nine şi devine semnul pluralului la majoritatea cuvin- 

telor româneşti. 
Se ajunge în felul acesta la două forme : una pentru sin- 

gular, una pentru plural. 

Numai temininele au la singular două: una pentru nomi- 
nativ şi acuzativ, alta pentru genitiv şi dativ: 

N. A. casă G. D. case 

Această din urmă, la cele mai multe cuvinte, este la fel 

cu torma pluralului : 

Sing. casă case Plur. case 

Dacă sa ajuns la această situaţie, cum se arată noţiunea 

de caz în româneşte şi în celelalte limbi romanice? 

Prin articole şi prin prepoziţiuni, ! 
Dacă zic: o casă ştiu că e nominativ, dacă zic 74 0 

casă ştiu că e acuzativ. Dacă zic a unei case ştiu că e 

geniliv, dacă zic unei case ştiu că e dativ. 

Deasemenea : 

un om nominativ, pe un om acuzativ, 

al unui om genitiv, unui om dativ. 

3, Adiectivul 

1. În latineşte avem trei categorii de adieciive după nu= 

mărul terminărilor : 

tipul: bonus, a, um, miser, a, um, etc. (3 term.) 
„  viridis, e (2 term.) 
» pauper (1 term.) 

Ultima categorie avea chiar în latina clasică puţine adiec- 

tive, de aceea nu e de mirare că a dispărut. Cele mai 
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multe ţineau: de prima categorie şi chiar dacă alte sunete 

se găsiau în terminare, ele aveau tendinţa să se asimileze 

cu bonus, 4, um,.adică din miâser să st îacă miserus, din 

miger să se facă nigrus, din celeber — celebrus. | 

- Două au fost cauzele cari au schimbat acest sistem chiar 

în latina. vulgară şi apoi în limbile romanice : preiacerile 

fonetice şi analogia. 
RE 

Din prefacerile ionetice, tipul bonus, 6, um S'a redus la 

bonu, bona, iar tipul viridis, e s'a redus la ziride, pe când 

tipul pauper ori a dispărut cu, totul ori s'a transformat în 

pauperus, 0. um, | | 

Aci a lucrat analogia, adică puterea de atracţie a primei 

categorii. 

Din âceastă cauză o sumă de adiective cari aveau în 

latina clasică două terminări şi deci ar fi. trebuit să aibă 

una în limbile romanice, au dobândit două terminări tre- 

când la tipul bonu, bona. Aşă viridis, e, care în rom. a 

dat verde, în îr. a dat vert, vjerle ; iat grandis, e, care în 

vechea franceză aveă o singură terminare grant, în fran- 

ceza modernă are două terminări : grand, grande. 

„ Şi în această privinţă limba noastră e mai conservatoare, 

căci noi avem multe  adieclive cu terminarea € corespun- 

zătoare celor în îs, e, cari s'au prefăcut 'regulat : 

verde, tare, rece, limpede (în lat. us, a, um), moale, 

repede (lat. us, a, um). “ 

Negreşit că şi la noi prima categorie a fost mai puter- 

nică, asttel că majoritatea adiectivelor noastre îi aparţin şi 

toate adiectivele introduse din altă limbă iau forma tipului 

„bonu, bona. 

2, Gradele de comparaţie se exprimau în genere în la- 

tina clasică prin sulixe speciale: 

-i07, îu5 — îsSimus, (4, Un, (-rimus, "0, “Uh, - imus, 

a, um). 

In mod excepţional se arătau prin forme periirastice : 

egregius, idoneus, magis egregius, maxime egregius» 

— magis idoneus, maxime îdoneus. 
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Această excepţiune devine regulă în limba latină vulgară 
şi în limbile romanice. Pentru comparativ, unele limbi în- 
trebuințează adverbul magis, altele pe plus: ! 

rom. : mai “fr. plus 

span, mas ital. piu 
portug. mais: retic. plii 

catalan mai 
Pentru superlativ s'a modificat sistemul latin (excepţional) 

şi se exprimă “în cele mai multe limbi romanice printr'o 

perifrază compusă din articol pus înaintea formei de com- 

parativ. 
rom. cel mai bun 
ital. il piu grande 
îr. le plus grand 
sp. el mas blanco 

4. Numeralul 

1. Cardinalul latin şi-a transmis în limbile romanice, cu 
modificările fonetice respective, numele numerelor până 
la 10: 

unus 5 unu - 
duv (vulg, dui, dua) > doi, două. 
tres . ” > trei 
quatuor (vulgar quattro) patru, 

quinque cinci, 
sex (poate vulg. sexem sau o analogie cu | 

sepiem > şaşe. 

2 
2 

septem „şapte, 
octo opt 
novem > nouă, 
decem > zece. 

Pentru exprimarea numerelor 11—19 unele limbi romanice 

au păstrat în parte cuvintele latine cu modificări fonetice: 

îr. onze (undecim) it. undici, sp. once 
în. douze (doudecim) it, dodici, sp. doce 

îr. dix-sept (decem-septem) it. diecisette, sp. diezy siete 

îr. dix-huit (decem - octo) it. diciotto, sp. diezy ocho 
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Noi am format un sistem special cu numeralul unimilor 

urmat de spre- zece (lat. supra + decem),.. . | 

Dela 20 înainte iar se schimbă, sistemul. Cuvântul care 

exprimă numărul 20 în latineşte era viginti. Acest cuvânt 

Sa păstrat în multe limbi romanice: 

ir. vingt, ital: venti, sp. veinte 

la noi numai în dialectul macedo-român : inţiţ. In vor- 

birea comună avem două-zeci, adică arătarea de câte ori 
se repetă zece. Ş 

Numerarea între o zece şi altă zece se face cam la îel 

în limbile romanice: 

Douzzeci şi unu, vingtet un, sp. viente y uno, it. ventuno. 

Dar numele zecilor sunt, în unele limbi, păstrate din lati- 

neşte, pe când la noi au dispărut. Francezii zic trente, 

Italienii renta, Spaniolii freinta, (din triginta = vulg- 
trenta) pe când noi urmăm sistemul cu regularitate: trei- 

zeci etc. 

2. Ordinalele latine sau păstrat în celelalte limbi roma- 

nice cu modificări mai mari sau mai mici, pe când.la noi 
au dispărut. A rămas numai primus în compusul primă» 

var şi guadragesimus în păresimi. Pentru exprimarea lor 
am. creat un sistem propriu periirastic: numeralul cardinal 

precedat de articolul a7, a şi urmat de articolul enclitic 
respectiv cu puternică influenţă analogică a formelor ter- 

minate în e şi de îrntăritorul a: - 

al doi-le-a 
al optu-le-a 

5. Pronumele 

1. Formele pronumelor personale s'au conservat mai pine 

în latina vulgară şi de aceea şi limbile romanice prezintă 
la pronume o bogăţie de forme neobişnuită. 

2. Pronumele personale au îorme de cazuri mai multe: au 

dativ, au acuzativ deosebit de nominativ. 
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Ego sa păstrat pretutindeni, dar şi-a modiiicat sunetele : 

rom. eu (iei), îr. je, ital. îo, span. yo, portug. eu, 

Contracţiunea din latina: clasică mihi-mi a atras contracția 
tibi-ti, sibi-si şi avem în limbile romanice: 

rom. ie, mi îr. me (vechiu mi), sp. mi, ital. mi 

ție, ţi în, te (v. îi) sp. ti, ital. îi. 

Formele noastre sunt: eu (ego), tu (tu) ez (ille), ea (illa) 
pentru nominativ şi la I-a şi pentru acuzativ; nos (nos), 
voi (vos) ei (illi) pentru nominativ şi acuzativ; mie-mi, 

ție ţi, sie-şi (care trece la reflexiv) pentru dativ sing ; nouă 

(nobis) vouă (vobis), Zor (illorum) pentru plural. Formele 

cu î sunt creaţiuni ulterioare cerute de motive fonetice : 

ni cu 1 întreg putea să stea singur şi se vede aceasta 
în unele construcţii, dar dacă i devine semison (|), 

atunci se leagă cu un cuvânt precedent sau următor 
(mi-aduc); însă în cazul când o asemenea legătură 

nu e posibilă, atunci se naşte o iormă nouă îmă. 

Asemenea îţi, îi, îl, etc. 

Limba noastră a păstrat şi forme mai lungi : mine, tine, 

sine, cari nu sunt suiicient “explicate. Se pun în legătură cu 
cine (aquem-ne) şi cu italianul 7enece. 

3. Pronumele demonstrătive- sint numeroase în limbile 

romanice, cele mai multe îiind compuse din diterite ele- 
mente tot latine. Dintre cele clasice s'au păstrat numai /Je şi 

îsie, cari se găsesc în cele mai multe limbi, dar peste tot 

se vede că declinaţiunea specială din clasică a îost înlocuită 
cu o declinare iniluențată de tipul bonus, a, um. 

In româneşte avem compusele : 

eccum + illum = acel 

eccum + istum =— acest (v, îr.- iciste) 

Ipse (vulg. îpsum) s'a păstrat în româneşte sub forma 
însu şi compus dânsu şi în italieneşte: desso. - 
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. Din pronumele demonstative ile sa desvoltat arfi- 

coli. In latineşte nu exista acest fel de cuvinte. Homo în- 

seamnă şi om şi omul. Nevoia de preciziune sa satistăcut 

prin punerea pronumelui demonstrativ! îste (homo) sau i/Je 

(homo) sau a numeralului 2748 (homo). care a: pierdut în 

anume construcţii noțiunea de număr. 

Apropierea aceasta a creat o legătură strânsă între pro- 

nume şi substantiv încât pronumele şi-a pierdut calitatea 

sa proprie şi a devenit o simplă determinare a substanti- 

vului. De aceea sa izolat de prima lui fire (de pronume) 

şi şi-a modificat, şi-a tocit toarte mult formele în această 

nouă calitate sau categorie gramaticală. Poate de aceea, 
ca să rămâie în vechia lui calitate de pronume, a trebuit 

să se compuie cu alte vorbe spre a-şi modifica îizionomia. 

Avem în îr. le ; la. plur. es 

ital.  7,l0;la li, gi; le 

span. el ; la los ; . las 

rom. lu,leja 13. le 

Se vede din acest tablou că formele articolului se ra- 
portă la latinul /le şi arată moditicări mari, mai ales prin 
faptul că unele iorme reprezintă prima vocală, altele a 

doua vocală a pronumelui latin. Ă 
In româneşte articolul are forme măi bogate de cât în 

alte limbi. Aşă, pe când în îr. dativul-sau genitivul se 
compun cu prepoziţiuni: 

l'homme — de:!'homme, ă homme 

pe când în spaniolă avem tot aşă: 

el padre del (= de el) padre, al (= a el) padre, 
în româneşte nominativul şi acuzativul sunt: 

+ 

omul, casa 
genetivul şi daiivul sunt: 

omului, Casei 

Aceste îorme sunt deosebite de cele din latină; sau 
format prin analogie. 
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La dativ. în - locul clasicului î7li a fost pentru masculin 

illui. sub. influenţă lui cui, 

iar pentru . feminin întâiu îllde sub intiuenţa lui Vonae 

“şi apoi llaei (illei) sub iniluenţa pe deoparte a clasicului 

illi şi pe de alta a vulgarului îllui. 

De aici. au rezultat. formele româneşti : 

“ ilui > lui 

| Mei lei Vei)i 

bo 5) La pronumele posesiv se văd iniluenţe de analogie ale 

„unor forme asupra altora : 

'clas.. meus tuus suus . 

- vulg. meus teus seus 

„cari explivă pe cele româneşti 

mieu, tău, său. . 

7, Vocabularul, 

Ia privinţa vocabularului sunt mari deosebiri între latina 

vulgară şi cea clasică. , 

- Pe lângă. cuvintele comune, cari exprimau noţiunile 

- fundamentale ale diferitelor. categorii gramaticale şi cari au 

„trecut în mai toate limbile romanice (om, fiu, mână, avere, 

„bun = homo, filius, manus, habere, bonus), erau noţiuni 

cari aveau termeni deosebiți în limba clasică şi în cea vul- 

gară şi vedem că -atestea din urmă au rămas în limbile 

romanice, pe când celelalte s'au pierdut: 

tellus a dispărut şi a rămas ferra = țară, Îr. terre 

sidus » n „ stella==stea, îr. etoile 

edere » .. n manducare = mâncare, 

[ir. manger. 

Creaţiuni interesante au îmbogăţit vocabularul limbilor 

romanice: a) prin derivare: 
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dispărând pugna sa derivat de la batiuo cuvântul 
bațiualia şi apoi battalia; de unde rom. bătae, t&. 
batailie, it. baiaglia, span. batalla, port, batalha ; 

b) prin compunere : 

dispărând doceo sa îormat de la vitium verbul 
învitiare, care a dat rom, învățare, v. în. envoisier, | 
it. învezzare. 

c) prin izolarea unui cuvânt dintro grupă (adjectiv cu 
substantiv sau verb cu substantiv): 

dispărând fons s'a luat din expresiunea aqua fontana 
(apă de fântână) numai adiectivul care a devenit sub- 
stantiv în toate limbile romanice: fântână, fontaine, 
it. fontana, sp. fontana. 
dispărând mergo (în sensul de a se afundă în apă) 
sa luat din expresia necare agua (a muri prin apă) 
numai verbul care a dat în rom. înnecare, îk, ROYer, 
if. annegare, sp. anegar, pori. anegar. 

c) prin schimbarea înţelesului graţie metaiorei sau me- 
tonimiei : | 

dispărând clasicul os (= gura) s'a luat bucca (= obraz) 
şi a trecut în limbile romanice: rom. bucă (= gură, 
de unde verbul a îmbucâ) în. bouche, it, bocca, sp. boeca. 

Părţile corpului (om şi animal) sunt numite cu vorbe la- 
lineşti, pe când vorbele streine relative la corp sunt mult 
mai puţin numeroase: E ; 
barbă, bărbie, băşică, braţ, bucă, călcâiu, cap, căpățână, carne, cear- 
căn, cerbice, coadă, coamă, coapsă, coastă, creier, deget, dinte, falcă, faţă, ficat, fiere, frunte, geană, genuche, gheb, ghiară, gură, guşă, inimă, junghetură, lacrimă, limbă, măduvă, mădular, măruntaie, măsea, 
maţe, mătrice, mână, muşchiu, mustață, nare, nas, neg, ochiu, om, os, osânză, palmă, păr, picior, piele, piept, pântece, pleoapă, plumână, pumn, rărunchiu, rinichiu, sân, sânge, spinare, splină, sprânceană, Subsoară, ţeastă, tâmplă, țâţă, uger, umăr, unghie, ureche, vână, vintre, 

Slavone sunt puţine: 

trup, glesnă, gât, crăc, cârcă, obraz. 
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Cuvintele cari exprimă viața fizică şi trebuinţele corpului, 

defecte corporale şi boale sunt latine: 

— dorm, fior, foame, gust, răsuflu, sănătate, sete, somn, strănut, su- 

„doare, sughiţ, suspin; 

—' mut; orb, şchiop, surd; 
— guturaiu, limbric, lindină, lingoare; “pecingine, puroiu, puşchiă, râie, 

_suierință, tuse, urdoare. - 

Pentru viața intelectuală : 

cuget, cuvânt, cunosc, înţeleg, înţelepciune, învăţ, joc, minte, număr, 

nume, scriu, viers. 

Cuvintele fundamentale ale credinţei sunt latineşti : 

altar, biserică, blestem botez, câşlegi, Crăciun, credinţă, creştin, cruce, 

cuminee, cunună, cuvios, drac, închin, închinăciune, înger, moarte, 

mormânt, păcat, pace, păgân, pământ, păresimi, Paşti, preot, răposat, 

rugăciune, sânt, (în compuse: Sân Pietru, Sânta Maria), zău, Dum- 

nezeu, zână. : 

Cuvintele cari exprimă relaţiile de îamilie sunt asemenea 

latineşti : 

cumnat, cunun, cuscru, fată, făt, fecior, fecioară, femeie, fin, fiu, îrate 

geamăn, însor, june, mamă, mărit, mătuşe, mezin, muiere, nepot, 

noră, nun, nuntă, păreche, părinte, peţesc, socru, soacră, soră, soţ, 

tată, unchiu, văduv, văr. 

Faţă de acestea stau slavoneştile : 

cumătru, maştehă, nevastă, 

In legătură cu viața păstorească : 

— berbece, cal, capră, căprior, căţel, câine, fiară, ied, lapte, lup, miel, 

mânz, mioară, oaie, taur, tăun, turmă, urs, vierme, vită, vulpe, 

mulg, unt, bulz, staul. 

— sarică, găleată, oală. 

In legătură cu viața agricolă : 

— albină, armăsar, bou, bour, iapă, junc, junică, mascur, miere, mânz, 

noatin, vacă, viespe, vier, vițel, taur, , 

— găină, ou, pană, pasăre, porc, porumb, puiu, purcel, scroaiă, 

soarece,-tăun, E | ga 
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3 În 

— arătură, arat, arie, câmp, agru (vechiu), căpistere, car, inacin, treer =, 

bute, coardă, cadă, doagă, must, spumă, vin, viţă, vie, ' 
— ceapă. cânepă, fân, floare, grăunţ, grâu, lemn, maiu, neghină, nuia, 

nutreţ, orz, paiu, săcară, sămânță, trifoiu, secere, — lăcustă. 

Animale domestice şi sălbatice, alară de cele. puse în 
legătură cu păstoritul şi cu agricultura: 

ariciu, broască, cărăbuş, cariu, cerb, corb, cuc,. furnică, gaie, graur, 

greer, iepure, leu, mierlă, muscă, păduche, păun, potărniche, purice, 
şarpe, sturz, turturea, vătuiu, vultur. 

Plante şi frucie din grădină. şi din pădure, 

alună, arbore, arțar, aşchie, carpen, cer, cereaşă, qioare, cucută, datiy, 

fag, foaie, îragă, frasin, frunză, ghindă, iască, iederă, jneapăn, ju- 
gastru, lăptucă, laur, legumă, linte, măr, mărăcine, mătrăgună, mentă, 

mură, nalbă, nap, nucet, nucă, pădure, papură, pară, păr, pătlagină, 
pepene, piersic, pui, plop, poamă, pom, prun, rădăcină, rădiche, răşină, 
răsură, salce, scoarță, scorboră, smicea, soc, spin, surcea, teiu, trunchiu, 
ulm, urzică, varză. i - | | o 

In legătură cu animalele şi plantele sunt, în orice limbă;  : 
importante cuvintele cari arată însuşiri diferite. Vom observa . 
că cele mai multe şi mai deș: întrebuințate adiective sunt... 
latineşti : - i 

acru, adânc, ager, alb, albastru, amar, aprig, aspru, blând, bun, cald, 
crud, curat, des, drept, dulce, duios, îriimos; galben, greu, gros, înalt, 
îngust, larg, lat, limpede, lin, lung, macru, mărunt, mic, moale, mult, 
negru, neted, nou, plăpând, plin, putred, rar, rătund, rău, rece, repede, 
Tânced, roib, roş, sălbatic, sarbăd, sătul, sec,. singur, sterp, strâmb, 
subţire, tare, tânăr, trist, ud. umed, uşor, vărgat, vechiu, verde, veşted, 
vânăt. E - RR a , » 

In afară de plante şi de animale, “diferite aspecte ale 
naturii. şi cuvintele relative la îimp intră tot în această cate- 
gorie de latinisme: 

an, arşiţă, brumă, brumar, căldură, cărindar, ceaţă, curcubeu, dimine:ţă, 
făurar, frig, fulger, furtună, ger, ghiață, iaină, ieri, îndrea, îrituneric, joi 
luceafăr, lumină, lună, luni, maiu, marţi, măsălar, prânz; rouă, săptă- 
mână, seară, secetă, senin, soare, stea, toamnă,: umbră,” vară, vineri, “* 
vânt, volbură, zi.



Obiectele gospodăriei ţărăneşti poartă numiri latine : 

casă, mobile : | | 

casă, celar, cheie, cuptor, curte, fântână, lut, fereastră, masă, părete, 

poartă, pină, punte, piatră, puț, scaufi, treaptă 3 

mâacare.-::: 

apă, aluat, cârnaţi, cină, făină, moare, curechiu, plăcintă, u untură ; 

obiecte pentru : pregătire : : 

cărbune, cenuşă, foc, îrigare, îuningine,. pisez, coc, tăciune. 

alte obiecte : 

„albie, ciur, ciutură, cuiu, cute, cuţit, fier, foarfeci, turcă, găleată, maiu, 

secare, urcior. ” 

Imbrăcămintea şi obiectele în legătură cu ea: 

-— aţă, nasture, reţea, aur, bumbac, caier, iulor, ghem, îţe, nod, pânză, 

sac, ac;: 
— căciulă, cercel, faşă, iie, inel,. vestmânt, amnar, cămaşă, pieptene. 

“Viaţa socială. şi organizarea politică : 

— curte, cetate, domn, doamnă, împărat, jude, j iur, lege, oaste, popor, 

pradă, armă, schiau, strein, vecin. 

: Limba latină a dat, în mod firesc, şi sufixe şi prefixe 

întrun mare. număr : - 

Sufixele acestea sunt diminulive şi augmentative: el: şoricel, ne- 

poţel, purcel ; ior : îrăţior, grăuncior ; oiu : năsoiu, omoiu, bărbăţoiu ; 

colective : et: brădet, pruneţ, făget; ime : preoțime, tinerime, mul. 

țime ; pentru nume de persoane: ar: văcar, fierar, portar; pentru 

nume de obiecte: ar: grânar, pieptar; pentru substantive verbale : 

iune : rugăciune, urâciune, slăbiciune ; ură : arsură, învârtitură ; oare: 

vânătoare, scăldătoare ; infă : ştiinţă, credinţă; ef: sunet, urlet zâmbet; 

pentru substantive abstracte derivate dela diierite părţi de cuvânt: 

ime : mărime, pătrime, asprime ; fafe : bunătate, dreptate; eafă: dul- 

ceaţă, verdeață ; efe : îrumuseţe ; blândeţe ; pentru adiective: os : 

osos, bucuros ; iu: cenuşiu, trandatiriu ; atie : tomnatic, lunaltic, . 

Prefixele latine suni: în: încep, împuşc; des : desfac, desleg ; răs : 

răsbat, răstorn ; înfre : întretup ; pre: prelungesc, prefac ; stră ; străbat, 

strănepot. 
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III. influenţele streine. 

1. După elementele latine, cele mai importante sunt cele 

slavone, atât prin număr cât şi prin trăinicie. 

Slavii veniţi în Europa prin secolul VI, au trăit în legă- 
turi foarte strânse cu Românii. Sub iniluenţa lor au format 

Românii primele organizări de stat. Limba slavonă veche 
deveni limba oiicială a bisericii şi statului. De aceea au 

rămas un mare număr de cuvinte, de. sufixe -şi.de. prefixe. . 
lniluenţa slavonă asupra limbii române sa produs în 

mai multe epoce. | ă 

Cea dintâiu sa produs prin secolele VIiI—X adică în 

vremea când dialectul latin vorbit de coloniştii din penin- 

sula balcanică şi din Dacia se transtormă încet-încet, prjn 
izolarea de Italia, într'o limbă nouă care aveă să fie limba 
română. Mai târziu, când s'au format ramurile mai tirere 

ale limbii slave: bulgară, sârbă, polonă, ş. a., avem 

a doua serie de împrumuturi slavone în limba noastră. In 

iine în secolul XIX avem a treia serie, reprezentată prin 
iniluenţa rusească. 

Cea dintâiu influenţă este mai importantă şi răspândită 

peste tot teritoriul limbii româneşti ; celelalte sunt mai slabe 
şi mărginite numai la unele ţinuturi. Astiel-inttuenţa polonă 

se observă mai ales în Moldova, influenţa bulgărească şi 
sârbească în tot teritoriul românesc dela nordul Dunării, 

dar nu la Macedoneni; influenţa rusească numai în prin- 
cipate şi nu în Ardeal. 

Ne vom ocupă deci în primul rând de această iniluenţă 

a vechii limbi slavone (paleoslovenica). Vocabularul no- 

tru a primit un mare număr de cuvinte şi de suiixe din 
această limbă. 

Vom înşiră slavonismele după aceleaşi norme ca şi lati- 
nismele. 

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

bivol, cocoș, cristeiu, cârtiță, dihor, gâscă, guşier, lăstun, lebădă; molie, 

năvăstuică, ogar, paing, rac, sobol, stceche, stârc,.. trântor, veveriţă, 

vrabie, zimbru, 

Nume de plante : 

bob, hameiu, hrean, lobodă, mac, măslin, molotru, ovăz, pelin, ră- 

chită, rapiță, rogoz, smochin, sfeclă, troscot. 

Adiective : 

blajin, buiac, bogat, cârn, destoinic, domol, drag, dârz. gângav,: gâr- 

bov, grozav, iscusit, lacom, mândru, milostiv, năprasnic, nătâng, năuc, 

oblu, prost, pestriţ, plăviţ, pleş, răstit, rumen, sărac, scârnav, sgârcit, 

slab, smead, smerit, smintit, sdravăn, sirep, ştirb, straşnic, stânt, sglo- 

biu, sucit, tainic, tâmp, treaz, țeapăn, vesel, vinovat, vrednic, zavistnic. 

Aspecte ale naturii şi timpul: 

beznă, bolovan, bârlog, bură, dumbravă, deai, izvor,. iaz, luncă, li- 

vadă, movilă, nisip, ostrov, pajişte, poiană, potop, pojar, prund, pră- 

pastie, sloată, tină, vitor, vârtop, văzduh, zare, zori, — Ceas, veac, 

vreme, vârstă — sâmbătă. 

Viaţa casnică şi civilizaţia : 

Casa, curtea, mobile: gard, grădină, grajd, grindă, ieste, laviţă, 

coteţ, perină, pivniţă, pod, poliţă, prag, pridvor, rogojină, sfeşnic, 

zăbrea ; mâncare: drojdie, colac oţet, uleiu, pogace, scovardă, smân- 

tână ; îmbrăcăminte : cojoc, cuşmă, obială ; arme, unelte şi materiale 

din cari se fac: biciu, blând, bârnă, bâtă, ţeavă, daltă, greblă, cum- 

pănă, cleşte, clopot, corabie, coasă, COS0r, COŞ, coşniţă, joardă, lanţ, 

leasă, lopată, mreje, nicovală, năvod, pungă, perie, pinten, pilă, ploscă, 

plug, praştie, sabie, sanie, sită, strună, suliță, sfoară, şiştar, teacă, 

tocilă, toiag, tozor, trâmbă, trâmbiţă, undiță, cositor, cremene, oțel, 

smoală, var; diferite profesiuni şi îndeletniciri : grădinar, precupet, 

vraciu, zidar, zlătar; relații sociale şi organizare politică: mirean, 

rob, slugă, stăpân, vornic, jupân, gran'ță, dajde, datină obşte, ocină; 

idei abstracte; ciudă, căință, clevetire, dojană, fală, glumă, grabă, 

greşeală, goană, hulă, ispravă, izbăvire, izgonire, iubire, jind, jale, 

necaz, născocire, obijduire, oblăduire, odihnă, ocară, ocol, ocrotire, 

osteneală, pagubă, pază, pânză, poftă, poclon, pomană, poruncă, pâră, 

pribeag, prăpăd, propoveduire, risipă, silă, scârbă, slavă, spovedire, 

stadă, sfârşit, tânguire, trudă, uimire, vină, voe, vrajă, -vrajbă, zor, zare, 
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Termeni religioşi : 

blagoslovire,. colindă, iad, icoană, idol, liturghie, maslu, moliită, oltar, popă, praznic, raiu, troiță, utrenie, vecernie, vlădică.. 

Sufixele de origine slavonă sunt destul de numeroase dar numai câtevă din ele sunt mai importante prin numă- rul mare de,cuvinte pe cari le-au format; celelalte sunt reprezintate prin puţine vorbe, 
Ia prima categorie vom pune: | 

că: puică, italiancă, orăşeancă, ţigancă; eolă: ameţeală. osteneală, târgueală ; an: beţivan, juncân, lungan ; ean: bucureştean, cetățean, sătean ; nic : ispravnic, postelnic, sfetnic, praznic; if: cojiţă, grădiniţă, codiţă, gropiţă, linguriţă, florăriță, păstoriţă, porumbiţă, morăriţă, 
-In a doua categorie sunt: 

ac: zodiac, gânsac, porumbac ; aciu: trăgaciu, stângaciu'; eciu ; scău- neciu; iciu: lipiciu; ociu: puşcociu; og: slăbănog; anie: jelanie, pătanie, petrecanie ; nifă : botniţă, clopotniţă, varniţă ; îște: porum- bişte, linişte, cânepişte ; ej: călăreț, drumeţ, podeţ, coşuleţ; -av: scâr- hâv; iv: milostiv, uscăţiv, 

Cel mai însemnat din prefixe este negativul ne. 
„nedrepi, nebun, neom, nevolnic, nedestoinic, nepotrivit. 

Celelalte două 1âs şi prea au întâlnit două prefixe de origine latine având aproape aceleaşi sunete, şi de aceea uneori e greu a decide la care anume pretix originar tre- bue să ne raportăm când explicăm un cuvânt, Astiel, unii. autori socotesc că sufixul răs e szavon în vorbe ca: Tăstir, răstoesc, răstrâng, răstorn, răspopit, răspăr; Că este /atin în: răsbunare, răscumpărare, răsgândire, răsfăţ, 2. De la Albanezi au împrumutat Românii un număr oarecare de cuvinte, cari-au rămas până astăzi în limbă: bucurie, buză, ceată, copac, curpen, gălbează, ghimpe, ghiuj, gresie, groapă, grumaz, guşă, măgar, măgură, moş; mugur, năpârcă, sâm- bure, sgură, spuză, straiță, ap, vatră. : 

' 3. Elemente slavone au mai. intrat în limba rcmână şi 
Prin influenţa buigaro-sârbă, “Nu: este. totdeauna uşor de 
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stabilit dacă “cuvântul iace parte din vechiul strat slavon 

dintre secolul VI—IX sau al doilea strat de prin secolele 
XI—XV. Acestui al doilea strat aparţin mai ales cuvintele 

privitoare la organizarea politică. şi religioasă, îiindcă în 

această vreme începe viaţa statelor noastre primitive. 

Aşa se pot cită: 

— cădelniţă, călugăr; catapeteasmă, cristelniţă, hram, mânăstire, odă 

jdii, patratir, prapor, pristol, cazanie, ceaslov, psaltire, psalm, = cinovnic, 

clucer, craiu, ispravnic, postelnic, slujer, vodă. 

4. Alte popoare cari au trecut.prin. ţările noastre au lăsat 

urme puţine mai ales în toponimie şi onomastică. 

De la Cumani avem : 

Comana (Vlaşca), Comani (Olt, Doljj, Coman şi “Valea lui Coman 
(Muscel), Comăneşti (în mai mul:e judeţe din Moldova), etc.: 

De la Pecenegi : 

Peceneaga, Pecenegul, poate şi Teleorman. , 

5, Elementele greceşti sunt destul de numeroase, Iatro- 

duse în diferite epoce, unele au rămas statornice în limbă 
până astăzi, altele au dispărut îndată ce au dispărut îm- 

prejurările de cari erau legate. 
Cele mai vechi sunt acelea pe care le adoptase chiar 

Romanii şi prin urmare le- -au avut coloniştii în limba. lor : : 

"argeă, broască, bute, casc, doagă, drum, mângâiv, mărgeă, martur, 

mic, urmă, fermec, spân, zeamă. 

A doua categorie de grecisme o formează'cele introduse - 
iaainte de epoca Fanarioţilor, fie împrumutate direct dela 

Greci, îie introduse prin vechea limbă slavonă. La unele 
este greu a determină calea pe care au venit. 
A treia o formează cuvintele introduse în secolul XVIII şi XIX. 

lată câteva cari vin -desigur direct din greceşte: 

lermeni religioşi : aer, aghios, atierosesc (Sfințesc), azimă,: chiriarh, 
Catismă (grupă de psalmi), eclisiarh, egumen (forma mai veche prin 

slavi: igumen), episcop, exarh, evlavie, fe!on (parte din costum pre- 
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oţesc), mineiu (carte bisericească), paraclis, tropar (cântare biseri- 
cească): nume de diferite obiecte : alitie, buzunar, calapod, calţavetă, 
conopidă, cozonac, filă, glastră, harac, stafidă, talion, uranisc ; idei 
diferite : analoghie, anapoda, anost, apelpisesc, catadixesc, catagrafie, 
catahrisis (abuz), categorie, chichion, chindisesc (brodez), colachie 
(linguşire), dicanicesc (judiciar), dihonie, dichisesc, 

E de observat că unele grecisme au dispărut cu încetul 
şi în locul lor s'au introdus. aceleaşi cuvinte cu alte forme 
importate din limbile romanice sau din latineşte pe cale 
literară : 

chedru-cedru ; cliros-cler; comit-comet, cometă; epistoiie-epistolă ; 
scărdal şi scândelă-scandăl ; Sschiptru-sceptru ; SCopos-scop; varvar- 
barbai. 

6. Din cauza raporturilor 'ce am avut cu Turcii de prin 
sec. XV şi până la 1848, din cauză că dela dânşii am a- 
doptat multe obiceiuri, cari au fost multă vreme păstrate 
în clasele înalte ale societăţii, am împrumutat şi multe 
cuvinte. 

Unele sunt ioarte întrebuințate şi astăzi; altele tind să 
dispară încet-încet ; multe din ele, cari erau legate de anu- 
mite obiceiuri, instituţii şi obiecte, s'au uitat şi au devenit 
arhaisme. Este însă o dificultate în determinarea cuvin- 
telor de origine turcească, fiindcă adesea se găsesc la Bul.- 
gari sau la Sârbi, în forme aproape identice cu ale noastre, 
şi nu putem totdeauna determină dacă în româneşte acele 
cuvinte au venit direct din turceşte ori prin intermediul 
limbilor slavone, In lista ce urmază am ales mai cu seamă 
pe acele cari nu se găsesc nici în bulgăreşte nici în sârbeşte : 
Arme : hanger (pumnal), bairac (steag), bumbară (obuz), baltag, (armă) ; lucruri de mâncare; capamă, miamba!, ciulama, ghiuden, musaca, papară, beltea, pilat, salep, sarailie, tahân, telemeă, tuzlamaă, acadeă, baclavă, catea, chiiteâ ; haine, stofe: buzdugea (pungă), ca- baniţă (o mantie), cattan, cealmâ, ceecşiri (pantaloni), maloteă, giantă, halat, paftă. şalvar, tichie, antiriu, catifea, taclit (o stofă); plante şi animale : bahmet (cal), bidiviu; caragace (coţoiană), mischet, nufăr, ristic (vopsea), şalău, cais, calcan, ciortan ; profesiuni, ranguri: agă baş (cap), başbuzuc, beilic, beiu, beizadea, beşliu, beşleagă (bătrân) 
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bimbaşa, cabaz (scamator), ciauş, ienicer, mazil, nazir (inspector), 

paşă, zapciu, casap; administrație, legi, monete, etc: avaet, beşlic 

(monetă), buluc, firman, haraciu (irbut), hareciu (adjudecat), mansup 

(funcţiune), irmilic (o monetă), nart (tari), dară, liră, peşcheş (dar), 

peşin, sangiac (steag turc), surghiun, tact (reşedinţă), tură, zapt 

(autoritate), câştiu, tacrir (raport) ; instrumente, obiecte, uzuale, casa, 

curtea, etc. : besacteă (lădiță), cecmegeă (lădiţă), ciochină (cureluşă), 

dirmeă (broboadă), imamea (o -parte din ciubuc), olum (vad pentru 

vite), gavanos, meremet (reparațiune), saiă, (staul de vite), tacâm, 

burghiu, buriu, caiă, cherestea, ceşmea ; însuşiri: boştur, (gol), bu- 

dalac (naiv), mofluz, coşcogea, fariară, mahmur, mucalit, pirpiriu, 

pişicher, sanchiu, şaşiu, şiret,-tiriachiu, .ursuz, bocciu, cilibiu,. ciacâr ; 

alte cuvinte caracteristice: ' cabul. (respect),  caiiet (înfăţişare), 

ghiordum (un joc). giurgina (un danţ), maneă (un cântec), dever, 

ghelir, giaba, hatâr, moit, tabiet, tain, toiu, zellemeă, caraghioz, 

chiul, chiulhan. 

Ca suiixe sunt două mai obişnuite: 

giu : iaurgiu, laptagiu; 
lâc; paşalâc, ciorbalâc. 

7. Şi dela Unguri am împrumutat cuvinte. Aceste sunt 

de două categorii: unele întrebuințate în toate provinciile 

româneşti din stânga Dunării, altele cunoscute numai la 

Românii cari au trăit sub stăpânirea Ungurilor. 

Cuvinte comune: 

alcătuesc, aldămaş, alean, altoesc, aprod, arpăcaş, bănat, bântuesc, 

Dănuesc, belşug, beteag, bir, biruesc, borcan, bumb, cheltuesc, chezaş, 
chibzuesc, chip, ciatlău, ciupercă, coroiu, tobă, tăgăduesc, ferăstrău, 

feştelesc, gingaş, gazdă, haiduc, hălăduesc, hang, heleşteu, hârdău, 

hoit, hotar, imaş, îngăduesc, iobagiu, lacăt, mertic, meşter, mistuesc, 
neam, oraş, pârcălab, pildă, raită, sălaş, şoim, şoltuz, tăgăduesc, tâlhar: 
tămăduesc, uliu, vamă, viclean, vileag, zăbală. 

Cuvinte provinciale: 

acar (măcar), acăstău (spânzurătoare), -acău (găleată), adău (iribuj), 

alaş (podeală), alău (arvună), alcam (cursă). alduesc (binecuvintez), 
alegăduesc (indestulez), arăduesc (plec), arşeu. (târnăcop), băgău 
(scrum), baiu (necaz), batâr (chiar), belceu (leagăn), biciulesc (pre- 
țuesc), biriş (argat), birău (primar), bitang (copil din flori), bolând 

(prost), bvibeleu (un fel :de- haină) bumbuşcă = (ac cu gămălie);. săpă- 
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luesc (prăjesc), căpeneag (mantă), căput (poartă), cătană (soldat), ce-. 

Juesc (înşel), cialău (amăgitor), chindeu (prosop), chischineu (maramă),. 

ciacău (chipiu),. cinaş (frumuşel), ciont (0s), clop (pălărie), copărşeia. 

(coşciug), dărab (bucată), duhan (tutun), făgădău (birt), iărtaiu (sfert), 

iiler (o monetă), goz (gunoiu), haznă (folos), hoher (călău), husar 

(călăreț), lepedeu (cearcea!), mintenaş, (îndată), palincă (rachiu), picioacă 

(cartoi), rât (livadă), săbău (croitor), suciu (cojocar), şogor (cumnat), 

topancă (ghiaţă),- uiagă (sticlă). 

Avem şi un sufix dela Unguri : şug: meşteşug, vicleşug. 

10. Limba literară a introdus în secolul XIX un îoarte: 
mare număr, de cuvinte necesare întregii desvoltări culturale 

şi politice din. acest timp. Cea mai mare parte sunt luate 

direct din limba franceză ; mai puţin din limba î/aliană şi 

din cea germani. 

Franţuzisme : 

abaiur, abatoriu, abdicare, abdomen, aberaţiune, abilitate, abonament, 

abstinent, abstracţiune, academie, accelerat, achitare, acţiune,. actor, 

administrare, afirmare, alarmă, alterat, ambiţiune, anchetă, anemie, 

anunţ, aplaud, arbitraj, asiduitate, asigurare, asimilare, atac, atențiurie» 

avar, avid, bagaj, baionetă, bal, banal, bancă, baricadă, bazar, etc. 

Italienisme : 

agenţie (agenzia), aldine (litere: aldine), alteţă (altezza), apartament 

(appartamento), congediu (congedo).: : : - 

Germanisme : 

abnormitate, accept (termen comercial), acurateță, adresant (termert 

comercial), agentură, arest, arnică, bancnotă, bandraburcă (cartof); 

bărbunc (recrutare), bere, etc. a ” 

9. Toate aceste elemente streine, fie că au rămas în . 
limbă, fie că au dispărut, n'au putut să altereze fizionomia: 
limbii române, fiindcă ri'au atins întru nimic orgânismul ei. 

Totuşi e foarte adevărat că numărul cuvintelor străine 
din limba noastră e foarte mare. De aceea au fost scriitori 

cari, judecând după aparenţă, mai ales că în secolele tre- 
cute până la mijtocul secolului XIX: se scria româneşte cu. 

50



litere cirilice, au socotit că limba noastră este slavonă. De 

pe la 1850 şi mai ales de la publicarea gramaticii com- 

parate a limbilor romanice de către Diez, care pune pe un 

picior egal limba română cu celelalte limbi surori, nici un 
filolog sau etnograi serios nu mai susţine asemenea idei. 

Rămâne să ne întrebăm dacă, în adevăr, limba noastră. 

conţine un:număr.prea mare de. elemente streine. 

Când Cihac a publicat dicţionarul său (1870—1879), s'a 
făcut socoteala că, din 5765 de cuvinte câte se găsesc în 

jucrarea lui, sunt numai 1165 .de. cuvinte latineşti de ori 
gine, iar restul de 4600 sunt streine şi anume: 2361 sla- 

vone, 965 turceşti, 635 neogreceşti, 589 uugureşti şi 50 

albaneze. 
Admiţându-se că numărătoarea ar îi exactă, (adică toate 

etimologiile admisibile), se poate trage de aci vreo con- 
cluzie în privinţa fizionomiei limbii româneşti ? 

Chestiunea a îost cercetată de B.P. Hasdeu (în studiul 
despre Circulaţiunea cuvintelor) şi de d. Sextil Puşcariu 
(în discursul de recepţiune „Locul limbii române între lim- 

bile romanice“). 
Principial se poate spune că între cuvinte există o deo- 

sebire după circulaţie, adică după întrebuințare. Un pro- 
vincialism, care se aude într'o regiune mai mult sau mai 

puţin restrânsă, un arhaism, care a ieşit de mult din uz, 

un cuvânt legat de anume obiceiuri sau obiecte şi care se 

rosteşte numai când e vorba de ele, nu poate îi egal cu 

unul comun, pronunţat în toate zilele şi de toţi Românii. 

Sunt chiar cuvinte tără cari chiar este imposibilă formarea 

unei fraze sau a unei propoziţiuni mai desvoltate. 

Cihac de exempiu, pune cuvintele slavone: 

aţapoc (= ţeapă), colun (== un animal), don (=avge), 

iriţă (= brânză), etc. 

pe acelaşi plan cu slavoneşitile : 
drag, bolovan, gard, logodesc, jind etc. 

şi cu latineştile: | | 
„. casă,- masă, mână, tare, bine, şi, că, etc. 
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* Evident că această procedare e greşită. lată o probă: 

Haşdeu a analizat o doină din Dobrogea : 

Vara, vine, iarna trece, | 

Nam cu cine mai petrece 
Şi cu cine am avut 
Vai de mine l-am pierdut 
L-a mâncat negrul pământ 

-La biserică 'n mormânt, a 

Aci nu există nici un cuvânt de origine streină, toate 

sunt latineşti. 
D. S. Pușcariu prezintă în acelaşi mod 2 strofe din două 

poezii ale lui [/minescu : 

Somnoroase păsărele Mai am un singur dor 
Pe la cuiburi se adună, In liniştea sării 

Se ascund în rămurele, Să mă lăsaţi să mor 
Noapte bună! La marginea mării. 

Aci iar toate cuvintele sunt latine. 

Acestea sunt luate, fireşte, după alegere, după căutare, 

Dar dacă luăm la întâmplare o poezie sau o bucată de 
proză şi numărăm cuvintele clasiiicându-le după origine 

vedem că marea majoritate e compusă din elemente latine. 

Luaţi „Tatăl nostru“ căutaţi în. dicţionarul lui Cîhac sau în 

cel nou al lui 7iktin şi veţi vedea că (după Cihac), are, din 

47 de cuvinte, 42 latine, 3 slavone (slinţească, ispita, voie) 

şi 2 ungureşti (viclean şi mântueşte, deşi pentru acest eu- 

vânt nu dă nici o iormă ungurească echivalentă ca sunete). 
Sozotind după acest criteriu, cu adevărat ştiinţiiic, pre- 

zenţa în vocabular a cuvintelor streine n'are -importanţă 

pentru a schimba fizionomia limbii noastre şi caracterul ei 
latin, 
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DIALECTELE LIMBII ROMANE 

A 

1. Limba românească se vorbeşte, ca limbă predomni= 

toare, pe un întins terițoriu, care se poate împărţi în: 

două regiuni: în stânga şi în dreapta Dunării. 

Regiunea din stânga Dunării cuprinde teritoriul dintre- 

Tisa, Nistru, Dunăre şi Carpaţi. 

Regiunea din dreapta Dunării cuprinde pe Românii: 

din Serbia şi Bulgaria, din Istria şi din noile provincii: 

alipite statelor din peninsula Balcanică (Macedonia, 

Tesalia, Epir şi Albania). 

Dacă o seminţie mică ocupă un loc puţin întins şi: 

dacă între locuitori există un contact continuu, atunci: 
se poate menţineă ia ea unitatea de limbă. La o na- 

țiune mare, însă, deosebirea între felul pământului o= 
cupat de deosebitele părţi ale ei, împrejurările istorice. 

diferite prin cari trec ele, fac să se diferenţieze graiul 

şi să se formeze dialecte. Când mai târziu se stabileşte 
o deplină unitate politică pentru acea naţiune, se 

stabileşte şi unitatea de limbă ; în acel moment unul 
din dialecte se ridică la rangul de limbă cultă, ajutat 
de diferite împrejurări ; iar celelalte, fără să dispară, 

se dau oarecum în lături pentru folosul celui mai fe-- 

ricit dintre ele. Astfel, în Italia, dintre numeroasele. 

dialecte, s'a ridicat cel din Toscana; în Franţa, deşi 

dialectul dela sud (Provence) aveă o literatură proprie, 

totuşi cel din nord a devenit limbă literară şi oficială« 

In limba română de asemenea avem dialecte. 
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2. După teritoriul ocupat, deosebim: 

a) dialectul din stânga Dunării sau daco-român; 

b) dialectul din Istria sau. sstriano-român ; 
c) dialectul din peninsula balcanică sau macedo-ro- 

mân cu subdialectul 7negleno-român. 

Unii filologi consideră pe acesta din urmă ca al 4-lea 
dialect. A e 

Chipul cum s'au format aceste dialecte este încă o 
problemă pentru istoria limbii româneşti. 

- Asemănările mari dintre ele şi faptul că se găsesc 
în unele provincii ale teritoriului daco-român particu, 
larităţi caracteristice ale Istrienilor ori Macedonenilor 
ne silesc a admite că limba română s'a format pe un 
teritoriu comun şi câtăva vreme comună, adică una, a 
fost limba Românilor. A trebuit mai târziu să intervină 
împrejurări cari să silească la despărţire ramurile po- 
porului român. . | | 

Care a fost acest teritoriu şi cari au fost aceste îm- 
prejurări ? iată întrebările cari despart în mai multe 
grupe pe învățații cari s'au ocupat de problemele is- 
toriei limbii noastre. | 

3. Cea mai probabilă dintre diferitele teorii pare a fi 
aceea care admite că limba românească în forma ei 
comună (adică aceeace numim limba română Drimi- 
tivă sau străromână) a ocupat un teritoriu foarte în- 
tins ; la nord aveă hotarele Daciei, la sud ajungeă până 
la Grecia, la apus aveă marea Adriatică. Intre secolul 
VII şi 1X, adică între aşezarea Bulgarilor în Moesia 
şi venirea Ungurilor, au urmat continue mişcări de 
triburi ale acestei poporaţiuni romanice, unele spre 
nord altele spre sud, şi pe măsură ce popoarele bar- 
bare se aşezau prin acele locuri, poporaţiunea roma- 
nică se despărţiă în grupuri mai mici sau mai mari. 
Aceste grupuri pierdeau contactul între ele, deveniau 

„xca nişte insule în marea de poporaţiune streină, şi a- 
“colo unde- insulele erau mai mici ele- dispăreau. înecate 
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de valurile năvălitorilor; acolo unde. arau mat “mari 
îşi păstrau individualitatea, însă începeau a trăi într'o. 

deplină izolare de restul neamului. 

Migraţiunile acestea şi aşezările” barbarilor, pe deo 

parte, pe de alta nevoia de a găsi locuri de păşune. 

(de oarece păstoritul a fost un factor hotărîtor în; 

vieaţa primitivă 'a poporului român), toate determinată, 
în cursul veacurilor, despărţirea poporului nostru în. 

mai multe ramuri şi apoi formarea dialectelor. — * 

Nu se ştie cu preciziune când şi cum s'au fixat în: 
locurile de astăzi aceste: diferite ramuri, căci pentru 

acele vremuri nu există documente şi suntem“ reduşi: 
la simple ipoteze. 

"4. Limba românească se vorbeşte azi la nordul Dunării; 
de vreo 13.000.000 de Români. 

La sudul Dunării sunt vreo 180. 000 î în: Serbia şi vreo. 
90.000 în Bulgaria. 

Toţi aceştia vorbesc! dialectul daco-român, cu oare-- 
cari deosebiri după provincie. 

5. In peninsula Istria, stăpânită astăzi de rtaniăi la N.. 

şi la S. de şirul de munţi numit Monte Maggiore se 

găsesc opt sate în cari locuiesc Români: Ia N.e satu 

Jeidini, la S. sunt celelalte, din cari mai însemnate Gra- 
digne, Susnieviţa, Noselo, Brdo şi Grobnic. Sub Aus-. 

triaci aceste şapte'sate ţineau de mai multe despărţiri. 

administrative şi bisericeşti. Italienii le-au unit intro. 
singură comună numită ' Valdarsa: : 

Aceşti Români se numesc V/ași, dar sunt scriitori. | 

cari afirmă 'că pe la sfârşitul secolului XVII se numeau: 
încă Rumări (Rumâni). 

Ei sunt foarte amestecați cu Croaţii, unii nici nu au. 

conştiinţă naţională. 

Sunt catolici şi, pare-se, foarte religioşi. Şcoli n'au. 
avut, fiindcă Austriacii nu le-au făcut; Sub-Italieni au 

reuşit să aibă şi şcoli în cari se înveţe râmâneşte. 

ss



Mulţă din ei vorbesc şi limba crtoaă. N'au poezii po- 
“morane în dialecţ. 

-. Portul lor e cu totul influenţat de al locuitorilor 
“din acele provincii; din toată nomenclatura românească 
relativ la îmbrăcăminte, se cunoaşte numai cămașa 'şi 
-opincile. | 

Ocupaţiunea lor e păstoritul; dar-cu număr-mic de 
vite, din iipsa de păşuni şi ape; mulţi pleacă: pe la 
fabrici sau pe vapoare, iar femeile se duc ca servitoare 
în oraş. 

Numărul lor e de 5.000 de suflete, dar după docu- 
mente se poate afirmă că în trecut erau mai mulţi. 

Dialectul lor se numeşte stro-român. 
6. In proviincile cari au aparţinut Turciei şi în 1913 

au trecut la Bulgaria, Serbia, Grecia şi Albania loeuesc 
mulţi Români, dar numărul lor nu se cunoaşte exact. 
După unii ar fi'numai 200.000, după alţii până la 700.000, 
“În unele părţi formează grupe compacte, în altele sunt 
răspândiţi printre popoarele de limbi streine. Dialectul 
lor se numeşte macedo-român. Ei îşi zic Armâni 
(a-R(o)mâni), iar streinii îi numesc Cufovlahi. Intre 
aceştia, Pârșeroții trăiesc într'o viaţa aproape nomadă, 
“căci toată vara satele lor sunt pustii şi ei sunt în 
munţi cu vitele. 

7. La Nordul golfului Salonic, pe teritoriul Greciei, 
spre Apus de fluviul Vardar, la Nord de oraşul Vo- 
dena, se. întinde o regiune ale cărei limite nu se pot 
preciză, numită Meglen sau Caragiova. In această re- 
giune, locuită în mare parte de Bulgari, se află oră 
şelul Vânta -şi două sate, iar în afară de limitele re- 
:giunii, la Răsăriţ spre fluviul Vardar, se găsesc încă 
“opt sate locuite de Români. 

Aceşti Români se numesc Viaşi şi la rândul lor nu- 
mesc Megleniţi pe Bulgarii din Meglenul propriu zis; “dar fiindcă -cercetătorii -cari i-au studiat: întâiu în-med.. 
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„special le-au zis Megleniţi sau Megleno-români, această 

numire s'a adoptat şi de specialiştii noştri. 
Caracteristica acestor Români este. faptul că şi-au 

pierdut: numele şi că au îmbrăţişat islamismul. Portul 

lor “este cel turcesc şi femeile îşi acoper faţa cu o fe-- 

regea dela cap până în călcâie. Ei vorbesc, pe lângă 
dialectul lor, şi limba bulgară, mai ales oamenii cu. 
dare de mână. 

„DuUe-0 vieaţă: patriarhală. cu sfinţenia legăturilor de- 
familie, cu respect pentru bătrâni, cu credinţe super-- 

stiţioase. Sărbătorile lor cu daţini vechi sunt, în ge-- 

nere, legate de sărbătorile creştineşti,'mai ales Crăciunul, 

Petreceri multe se fac la nuntă, care ţin câte cinci zile. 

Principala lor ocupaţie e munca câmpului, dar unii 

se ocupă cu păstoritul şi puţini cu meşteşugurile. 

Numărul lor e de veo 17.000 de suflete. 

Vorbirea lor se socoteşte de unii ca un subdialect: 

apropiat de dialectul daco-român ; de alţii ca un dâalect 

având legături şi cu cel daco-român şi cu cel macedo- 

român : megleno-român. 

IL. 

Din dialectul daco-român s'a născut limba literară,. 

formată prin cărţile bisericeşti din secolul XVI şi XVII, 

având mai alesiparticularităţile fonetice ale vorbirii din 

Mutenia. Vorbirea populară cuprinde însă multe deo-- 

sebiri faţă de limba literară şi unele din acestea se. 

potrivesc cu însuşirile particulare ale dialectelor ce-- 

lorlalte.. Se poate zice că aproape toate caracterele deo- 

sebitoare de natura fonetică şi morfologică ale dia- 

lectelor dela dreapta Dunării se găsesc în câte un: 

ținut mai întins sau mai restrâns din teritoriul dela: 

nordul Dunării sau în cărţile din secolul XVI şi XVII. 
1. In privința vocalismului, observăm că cele două 

vocale închise (ă, â) nu au între ele deosebire aşa 
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„“de bine determinată ca în limba literară; în unele 

“părţi: sunt distincte,-în- altele se-- confundă în: acelaşi 

sunet, iar la Meglenezi G şi â' neintonate se: pronunţă 

la fel, iar intonate se pronunţă altfel. De: acea filogii 

motează aceste sunete, cu'semne deosebite. ii 

Istrian : dn (în) cân (când) frike (frică; 

“ Macedonean : plândzem (plângem), caftă (caută), scăpat (scăpat), 

“Dârbat (bărbat), bâgă (băgă), câmtaşă (cămaşă) ; -: 

Meglenez : îdio (tată), dico (ducă), con (când), moi Tiunghiă). 

Şi în unele judeţe din Regat se găsesc, la puţine 

„cuvinte asemenea schimbări: - 

sârbători. (sărbăţori), pănă: (până), mănăstire (mânăstire). 

“In vorbirea populară din Regat însă, aceste sunete 

'4ă 3) sunt mult mai dese decât în cea jliterară, Astfel, 

-g precedat. de s, ș; z se pronunţă în unele judeţe ca ă: 

sărvitor (servitor), prinsăse (prinsese), şasă (şease), zdice (zece), 

*dă vale (de vale), pă 'casă (pe casă), să zice (se zice); 

“d “precedat de ţ, ș, 2 se: pronunţă ca î: _ 

-soziie (soţie), ţîn (ţin), ş? (şi), teşât (ieşit), 2îs5 io) ctăcaşii (clă 

-caşii). 

Unele particularităţi din acestea se găsess şi în dia- 

“lect. Astfel, la Macedoneni: 

"daâe (zic), dinţil i (dinţii), țin (ţin), “acăţi (zece). . 

2. Diftongul ea. este înlocuit în dialectul istrian şi în 

. subdialectul meglenez. printr'un e foarte deschis ; dar 

acest sunet se găseşte şi în locul lui e simplu din limba 

- literară. In această privinţă se aseamănă cu vorbirea 

-- populară din Oltenia. Dialectul macedonean are pe ea 

:-ca diftong bine deosebit, dar are acelaşi diftong şi în 

cazurile în cari în limba literară diftongul s'a redus 

ia e sau la a: | 

Xstrian ; negre (merge). zede (vede); 

Mezlenez : beu (beau), Zegă (leagă), vede (vede); . 
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Macedonean : veadi (vede), câpisteari (căpistere), feată (fată) câ- 

leaşti (căleşte), videa (vedea), şeurteadză (scurtează) ; 

Mehediuţi, Gorj, Vâlcea: cefâşte (citeşte) merge. (merge), verde: 

(verde), rumânâşte (romârieşte). 

3. Diftongul oa se găseşte în aceleaşi condițiuni ca 

în limba literară, afară de dialectul istrian, în care sa. 

redus o: 

Istrian : pote (poate), omini (oameni), coza (coaja). 

4. La consonate sunt deosebiri mai însemnate. 
Labialele (p, b, f.v, m) sunt schimbate în dialectul 

macedonean şi în subdialectul meglenit, iar în cel istriane 

se păstrează nemodificate, 
In unele părţi se găsesc şi fazele intermediare ale. 

transformărilor. Modificările acestea se întâlnesc şi în. 

stânga Dunării şi anume, pornind de la Mehedinţi, unde. 
labialele nu sunt alterate, spre centrul regatului, schim= 

bările devin-din ce în ce mai evidente în girul jude-- 

elor din Muntenia şi Moldova. 

Astfel avem:: 

p. "peh! ch! € (ce) 

picior  pehistol (pistol): chiatră (piatră) cicior (picior: 
(literar (Prahova) (mascedon. " (maced) . 

meglenez Moldova) 

istrian , 

b. bah! gh! 

bine săbghioară (= săbioară)  corghi (==ecorbi) 
(literar (Prahova) (maced. 

meglenez Muntenia 

istrian - Moldova). 

f | “v . 3 (ge) i 

fin hie (=tfie)  Silioara (=—zilioara) ier (=fier) 
(literar (maced, (Neamţ jud) (meglen.) 

istrian) Muntenia 

Moldova) 
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v gh' Y y j 

vin  ghiarmi yin(=yin). blagosloyit jin (=vin) 
dliterar (vierme) (macedon) (— blagoslovit) (j. Neamt) 
meglen  (meglenez) (Putna) 
istrian) 

5. In dialectele din dreapta Dunării se găsesc păs-. 

“rate două consonante, una care a dispărut cu totul 

zi din limba literară şi din vorbirea popi ară în stânga 

Dunării: 2 înmuiat (scris 1!) şi alta care se găseşte în 
“unele cazuri în vorbirea populară: n înmuiat (scris 7), 

Exemplu : 
găl'ină (maced.)=găină, fil (istrian)=fiiă, Veu (megl.) 

“—ieu, iau.. Cum vedem, în limba literară şi în vorbirea 
populară, acest sunet-s'a redus la ş. 

Ezemplu: . 

a (istr.) (—aip. ani) Hadză (maced.) (—miază) fari 
(maced. megl.) (miere) bife (Ardeal) (bine) rel 
(Moldova) (=—miel). căleâriu (maced) (=—calcâii). 

Acest sunet reprezinţă pe m sau n din limba literară 

(miază, bine, miere, miel) sau pei (ai p. ani) din unele 

expresii populare din limba comună (literară şi po- 

pulară) cum e călcâsu, întâșu. 

6. Altă schimbare de consonante este a lui n între 

vocale în r (rotacism). Aceasta se găseşte în dialectul 

iistrian : mire (mine), bure (bune) ; iar la stânga Dunării 
se află în satele Moților din munţii Apuseni ai Tran- 

silvaniei, în ijunele?părţi din Maramureş şi în o serie 

de cărţi vechi din secolul XVI. La Macedoneni nu se 
află acest rotacism. 

7. In dialecţul acestora se află alte două particula- 

rităţi speciale: schimbarea consonantelor c şi g în îz 

“(fer p. cer) şi dz (dziner p, ginere); — punerea înaintea 
unor cuvinte (mai ales cele ce încep cu r sau 1) a su- 

netului a (cum este chiar în numele lor Armâni): 
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arău p. rău, arâs p. râs, alavdu p. laud, aumbră p. 

umbră. 

8. Mai sunt şi alte deosebiri mai puţin importante 

în fonetică şi unele în morfologie. Dar ceeace separă 

mult un dialect de altul este vocabularul. Influențele 

cu totul particulare ce au suferit Românii din anumite 

regiuni le-au dat o sumă mare de cuvinte deosebite 

de ale celor din stânga Dunării. Asifel, Românii cari 

vorbesc dialectul macedonean şi subdialectul meglono- 

român au foarte multe vorbe turceşti şi greceşti; 

Istrienii au foarte multe multe cuvinte croate şi 

unele italieneşti cari lipsesc cu totul dela noi. 
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PROBE DE GRAIU DIN FIECARE DIALECT 

Dialectul istrian 

Cele trei surori 

O vote fost-a trei sor siro- 
mâske. 

Si iâle sera s-a-v pogovarejt 
-ure cu âte si 'ntrebât-a ure 
âte ţe re jă zeli. , 

Ța mai tirara ziţe ke jâ re 
vre maritâ-se dupa ţesâru ; 
ţa dova ziţe ke-lre fi dosti 
lui jardiier; treia zițe ke-P 
re fi dosti filu lu jardineru, 

Ţesărul I-a scutât şi avzitav 
tot ţe av jâle ganeit. 

Pocle je mere că. 

Damareţa le fâțe cl'emâ 
tote trej cătra sire si cleme 
ure po ure ăntru sire n că- 
mare. 

Ța mai betăra cV/eme prve. 
si v-o-ntrebe ke ţe s-av po- 
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Odată 
sărmane, 

Și într'o seară povestiau 
una cu alta şi sau întrebat 
una pe alta ce ar dori. 

Cea mai tânără zice că ea 
ar vrea să se mărite după 
cezarul (impăratul); cea de 
a doua zice că i-ar fi de ajuns 
grădinarul lui ; a treia zice 
că i-ar fi de ajuns fiul gră- 
dinarului. 

Cezarul a ascultat şi a auzit 
tot ce ele au vorbit. 

După aceea el merge (plea- 
că). 

Dimineaţa face să le cheme 
pe toate trei la sine și cheamă 
una după una (alta) întru 
sine (înaintea sa) în cameră 
(odaie). 

Pe cea mai bătrână o 
chiamă prima şi o întreabă 

au fost trei surori



govareit sere cu sele sor, ţa 
ur; ja n-a vrut ziţe; Va: fost 
rusire si ziţe: nis. 

« 

Ţesâru Iziţe: sc nu-ţ fije 
rusire, spure. | 

i ziţe:; noi am ganejt cu 
-sorărle si jo-m zis.ke reş vre 
„maritâ-me dupa filu. lu jar- 
dineru. . , 

Cmoţe cleme dova-n câ- 
«mare, 

.... Tesârul / ziţe ke se nu-l 
fiie rusire spure. 
„jă ziţe ke s-av pogovareit 

si k-a zis ke lei re fi dosti 
maritâ-se dupa jardineru. 
Acmoţe cleme ţa mai ti- 

Tara nuntru. 
l/ei a fost frike spure si]. 

Iusire, E 

Ţesâru /ziţe; moresti 
spure. 

ke jo reş vre ţesâru ali nis. 

“Ţesâru ziţe: bei. (ăsta pote 
fi si tu t-er marit dupa mire, 
ale âtele cum as-av zberit. 

jA ziţe lu țesâru: jo-m zis   

că ce au povestit scara cu ale 
sale surori la acea oră. 

Ea na vrut a zice (să 
spuie);- i-a fost ruşine și zice: 
Nimic. 

Cezarul îi zice: să nu-ţi fie 
ruşine, spune. | 

Ea zice: noi am vorbit cu 
surorile şi eu am zis că aş 
vrea a mă mărită după fiul 
grădinarului. 
Acum chiamă pe a doua 

în cameră. 
Cezarul îi zice că să nu'i 

fie rușine de a spune. 
Ea zice căa povestit şi căa 

zis că i-ar fi destul a se mărita 
după grădinar. 
Acum chiamă pe cea mai 

tânără înăuntru. 
ri i-a fost frică a spune 

Şi ruşine. 
Cezarul îi zice: trebue să 

spui. , 
ta zice cezarului: cu am 

zis că eu aş vrea pe cezarul 
sau nimic. 

Cezarul zice; binc, aceasta 
poate fi şi tu te vei mărita 
după mine, celelalte cum. și- 
au ales. 

Observări. — Această bucată fiind luată din textele publicate de 

d. Seztil Pușcariu (în col. Academiei Române, Buc. 1906), s'a tran= 

scris aproape cu aceleaşi caractere tipografice, Şi anume ș arată 

un e foarte deschis; i arată un i semison; d arată pe un a foarte 
deschis şi intonat; Y arată un î inmuiat; + arată pe n inmuiat; 

„_€ arată un sunet intermediar între £ şi &, nu este c (ce) al nostru. 

*1.sor:surori.—2.urg: una, rotacismul lui n.—3, dtg:altă, schimbarea 

grupului al—4. re: ar, ca auxiliar al optativului.—5. fa: ceu, schimbarea 

Sunetului €. —6, tirara: tânără, rotacism şi i neschimbat în £ ca in 

vorbirea prov. oltenească.—7. /!: î inmuiat neajuns la faza î ca în 

dialectul dacoromân.—8. scutat: ascultat, afereza lui a.—9. mere: 

merge, ca pronunţarea transilvăncană.—10. tote: toate, 0 nu € dif 

tongat.—11. sorărle: surorile, sincopă; faptul se găseşte la multe 

„alte cuvinte şi în dialectul daco-român (bisercâ).—12. reş: reaș, a 

forma de auxiliar al optativului, 
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Dialectul macedo-român 
  

Di ţe ursa no-ari coadă? 

Şireata di vulpi vidzân- 
dalui dipri nă dzeană că un 
piscar vinea n-calar cu calu 
ncărcat cu doauă cuşori di 
peşti, îli tâlie calea, s-teasi 
m-padi si s-feaţi psoahi. 

Piscarlu ma u vidzu, o lo 
ş-u bâgă pri sumar, s-o aducă 
acasă, s-u hbilească, tra s-li 
adară chialea gună a mulia- 
ri-săi. 

Aestă, un câti un, acâţă 
di-li arcă peştili dit cuşori şi 
căndu vidzi nâsă că li a- 
giungu s-arucă m padi şi ca- 
lea calea nâpoi li adună peş- 
tili tuţi şi li adusi s-lii mâcă 
tu lujar. 

Acşi nâsa tră nâscânti- 
dzâl, ngustă, prândză, mi- 
rindă şi ţină maşi peşti şi nu 
z-duţea dip avinari că no 
aveă ananghi. 

Na dzuă treaţi badzara di 
ursă pre aclo ş-u veadi cum 
ș-alindzeă budzâli. 

-- Nu ti ntreb, cumbară, 
țe mâţi aţia? li dzâsi ursa. 
— Nâști peşti, liu turnă 

şireata di vulpi. 
— Da d-iu li aflași tini 

peştili că ne tată-tu, ne mă-ta 
nu eră piscari tra s--hii-ş- 
tini? 

— Acșşi-i, ma foamea ţe nu 
ti nveaţă s-faţi.... Şideam tu 
mardzinea de arâu cu coada 
tu apă; na iu s-adunară peş- 
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De ce n'are ursul coadă 

Şireata de vulpe, văzând 
de pe o colină,că un pescar 
veniă călare cu calu 'ncărcat 
cu două coşuri de peşti, îi 
țăie calea, se întinse pe jos 
şi se făcu moartă. 

Pescarul cum o văzu, o 
luă şi o băgă în samar s'o 
aducă acasă, s'o jupoaie și s'o . 
tacă blană pentru nevastă. 

Această (vulpe), unu câte 
unu, apucă de aruncă peştii 
din coşuri și când văzu dânsa 
că-i ajunge, S'aruncă jos şi 
încet încet, înapoi, adună 
peştii toți și-i duse să-i mă- 
nânce în vizuină. 

Aşă în vreme de câteva 
zile gustă, prânziă, își lua 
merinde și cina numai peşte 
şi nu se ducea după vânat, 
fiindcă n'avea nevoie. 

Intr'o zi trece mojicul de 
urs pe acolo şi vede cum își 
lingeă buzele. 

— Nu te 'ntreb, fină, ce 
mănânci aici? li zise ursul, 

— Nişte peşte, îi răspunse 
șireata de. vulpe. 

— Dar de unde aflași tu 
peștele, căci nici tat'tău, nici 
mă-ta nu erau pescari ca să 
fii şi tu? 
— Aşă, dar foamea ce nu 

te învaţă să faci? Şedeam pa 
marginea râului cu coada în 
apă: iacă se adună peştii s'o



tili s-u mâcă şi căndu se 
trag nă oară, ţe z-vedzi? 
furtii di peşti scoși. | 

Ursa aveă s-nâsă atumţea 
nă coadă mari ş-muşată, ma 
mari ş-cama muşată şi de a 
vulpiliei. 

— Am 0, ntribă, năsă vai 
pot ş-io sacaţ, cara să-mi 
duc? 

— Cum s-nu poţi, sor? 
Cara vrei s-acaţi cu cama 
lișureaţă, du-ti di cu seară 
și nbidzi-u tu apă şi așteaptă 
până dimineaţa... 

Ursa ş-lo mintea la chicioari 
şi hai l-arâu se acaţă peşti 
cu coada... acşi cum u nviță 
vulpea ţea minciunoasă. 

Eră nadză iarnă di tâțea 
un frig că cripă chetrili di 
dzer şi di virver. 

Acşi că coadă a budăloni- 
liei de ursă ngliiţă tu arâu 
şi candu trapsi dimineaţa si 
scoată peştili te s-pată? 

Coada-li si curmă ditu a- 
rădăţină. 

Şi tră aesta, de atumţea | 
ursa amasi fără coadă ca 
no avu minti... 

  

mănânce şi când să trag o- 
dată, ce să vezi? scosei gră- 
mezi de peşte. 

Ursul avea și dânsul atunci 
o coadă mare şi frumoasă 
mai mare şi mai frumoasă 
de cât a vulpii. 

— Oare eu, întrebă dânsul 
pot şi eu să apuc dacă mă 
duc? 

— Cum să nu poţi frate? 
Dacă vrei să apuci cu mai 
multă uşurinţă, du-te de cu 

seară şi înfige-o în apă şi 

aşteaptă până dimineaţa. 
Ursul își puse mintea la 

picioare şi hai la râu să prinză 

peşti cu coada, aşa cum îl în- 

văţase vulpea cea mincinoasă 
Era miezul iernei, de era 

un frig că se crăpau pietrele 
de ger şi de vifor. 

Așa că coada prostului de 
urs îngheţă în râu şi când 

trase dimineaţa sa scoată 

peştii, ce să paţă? coada i se 

tăiă din rădăcină. 

Şi: din pricina aceasta, de 

atunci ursul rămase fără 

coadă ca nu avu minte... 

Observări. — 1. nă ună, 0.-2. dzeană: colină — 3. cușor: coş. — 

4. s-teasi: se întinse..— 5. m-padi: pe jos. — 6. psoahi: moartă. — 7 

ma: cum.—8. sumar: samar. — 9. bilescă: jupuiască.— 10. s-adară 

să facă.— 11. gună: blană.— 12. arcă: aruncă. — 13. lujar: vizuină: 

14. mirindă: îşi luă merinde.—15. mași: numai.—16. avi nari: Vânare 

vânătoare.—17. ananghi: nevoie.—18. badzara: bădărană.—19. cum- 

bară: fină.—20. tra: pentrucă.—21. Acşi: aşa.—22. furtii: poveri. — 

23. mușat: frumos.—24. ma, cuma: mai.—25, cara: dacă.—26. virver: 

vifor—27. budăloriie: proastă —28. amasi: mase (rămase) cu a protetic 
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Subdialectul megleno-roman 

Ursoaica şi feciorul. PS 

Un tato aş vut-au un ficior. 
Ţista zisi ung oarg: ati, 
er un daș. 

Tatg-su zisi: să-ţ lieu, iliuli 

Chinisit-au s0-s duce an 
pozorişti şi ficioru zisi: 

Şi iou sg vin, tati. Tato-su 
l-a lat-au cu ieli. 

Co pustani an drum tato- 
su l-a las pri un arburi. Cola 
vini ung ursonig şi zisi: 
Disfoti, co ioii-ţ som teto. 
Şi ficioru şi desfesi si la lo 
ursonia ficioru si dusi cas cu 
ieli şi zisi la urs: ves, io 
ţi -lof bun duş! Du-ti tu, sg 
li vicgeș lanti viti divi că 

"ou ţer să dar rucoc, 

Ursu z dusi. ! 
Ursonia, con ţire so la 

junglio ficioru, ali zisi: Pu- 
ni-ţ-la capu pri prac. 

Ficioru la pusi opcu, ama 
“ursonia zisi: Nu-i bun pus. 
Zisi ficioru: Nu ştiu so la 
pun, puni la tu prima sg vet. 

La pusi ursonia şi ficioru 
ai lo boltia şi li-o dedi pristi 
cap şi ao junglig. Ao drubi 
ursonia au pusi an oalg sg 
iarbo şi ie! si pusi an atoli. 
„Co viniro lantili viti, co 

ştetaro, ştetaro ursonia z vi- 
nă, zisirg: 

66 

  

=. 

Un tată avut-a un fecior. 
Aceasta zise odată: Tată, cer 
un miel. 

Tatăl său zise: 
fiule. 

Pornit-au să se ducă în târg 
și feciorul zise: Şi eu să viu, 
tată. 

Tată-său l-a luat cu el. 

Să-ţi iau 

Când osteni, pe drum, tată- 
său îl lăsă pe un arbore. 
Acolo veni ursoaica şi zise: 
desfă-te (dă-te jos) că eu îţi 
suni mdtuşă. Şi feciorul se 
desfăcu şi-l luă ursoaica pe 
fecior şi se duse acasă cu 
el şi zise ursului: vezi, ce 
pradă bună adusei. Du-te tu 
să chemi pe celelalte vite: 
(animale) sălbatice, că eu cer 
(vreau) să dau prânz. 

Ursul se duse. 
Ursoaica, când cerea (vrea, 

să-l jughie (pe) fecior, îi zise: 
Pune-ţi capul pe prag. 

Feciorul îl puse întors, dar 
ursoaica zise: Nu e bine pus. 
Zise feciorul: Nu ştiu să-l 
pun, pune-l tu întâiu să văd. 

II puse ursoaica și feciorul 
luă barda şi-i dete peste cap 
ŞI .0 junghiă. Zdrobi ursoaica, 
o puse în oală să fiarbă şi el 
se puse în pod. 

Când veniră celelalte ani- 
male, când aşteptară, aştep- 
tară să vină ursoaica, ziseră:



— Ai s09 coțom sg rutom; 
ia si dusi so la tureasco sen- 
zili lu ficioru pri vali. 

Coţarg so monanco şi zi- 
siro: Bre ţi dulţi carni! 

ŞI ficioru din atoli zisi: ca 
di ursonia. 
„_Tunţea vitili coţaro so ţopo 

şi coțaro so puno portali să 
la jungo ficioru, ma nu potu 
ursu. Napcum vini maţa şi 
sări an atoli şi ţire so la 
caţo ficioru, ama ţista sori 
prin bagio şi işo nofaro şi 
lato-su vine din pozorişti şi 
ta Io ficioru şi z dusiro casg 
cu daş, şi iou vinii di cola. 

Aisă prindem a mânca : 
ea se duse să verse sângele 
feciorului pe vale. 

Prinseră să mănânce şi 
ziseră: Bre, ce dulce carne! 

Şi feciorul din pod, zise: 
ca de ursoaică. 

Atunci animalele prinseră 
a ţipă ş yrinseră a pune 
sdrenfe ca să ajungă pe fe- 
cior), dar nu putu ursul. 
Atunci veni mâţa şi sări în 
pod şi voiă să prinza pe (fe- 
cior), dar acesta sări prin 00$ 
şi ieşi afara şi tata-său veniă 
din. târg şi-l lua pe fecior şi 
se dusera acasă cu mielul şi 
eu venii de acolo. 

Observări: 1. daș: miel. — 2. a chinisi: a porni. — 3. păzărişte: 
târg. —4. a pustani: a osteni.—5. fefă: mătuşă. —6 lof: pradă. —7. a 
vicăi: a chemă.—8. vut-au: lipseşte a dela început.— 9. fista: acesta; 
deosebire fonetică.— 10. unăoară: odată.—11. zisi: zise, e final ne- 
accentuat înlocuit cu î.—12. /au: iau; faza intermediară 1-V-i (Varată 
sunetul 7 înmuiat).—13. div: sălbatic.—14. rucioc: prânz.—15. opeu 
întors.—16. băltie: bardă.—17. atăli: pod. — 18. a ruci: a mâncă. — 
19. părtale: sdrenţe.—20. ma: dar.—21. bagia: coş.—22. an: în.—23. 
ursonia: ursonie, ursoaică. Vechiul sufix de augmentativ.—24. săm: 
sunt.— 25. disfease: desfăcu, formă veche de perfect simplu. — 26. 
la urs: ursuiui; part. morfologică.—27. duş: adusei; lipsa lui a dela 
început; forma de perfect simplu în se; cu term. șu, reprezentând 
direct pe xi latin.—28. iarbă: fiarbă; sunetul f+-i a trecut prin faza 
h-+i şi a ajuns la î.—29. sănzile: sângele.—30. să mănâncă: con- 
junctivul n'are deosebire de indic. la pers. 3-a sing. cum e în dial. 
daco-român. 

Această bucată e luată din cele publicate de d. Weigand Ia finele 
studiului său: Wlacho Meglen. Lipsca 1892. Alfabetul întrebuințat 
de el în transcripţiunea textelor fiind prea complicat, l-am simpli- 
ficat puţin, dar am menţinut semnele ce se socotesc esenţiale în. 
sistemul său şi anume: o arată pe &ă sau î neîntonat; o arată pe & 
şi î întonat. Nu am întrebuințat pentru 7 înmuiat semnul special al 
său, ci am pus li. Asemenea peniru i u semisone am pus. semnul 
“diacritic deasupra literei nu dedesupt. cum notează d-sa. Sunetul 
c(e), c(i) se arată sau cu ortografia obişnuită de azi sau cu €. 
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D alectul daco-român. 

Din dialectul daco-român, vorbit la nordul Dunării, 

sa desvoltat limba literară, care, deşi nu este încă 

fixată în multe privinţe, are totuşi o înfăţişare proprie. 

Aceasta se observă cu mai multă siguranţă în fonetică 

şi moriologie, cu mai puţină în vocabular. Ea este 

limba în care scriu autorii de frunte ai literaturii 

noastre şi pe care o învăţăm în şcoale. 

Alături de limba literară (scrisă), există vorbiri pro- 

vinciale, deosebite între ele nu 'atât de mult ca să 

putem stabili dialecte, dar îndestul ca să aibă anume 

caractere particulare. 

„1. Cel mai interesant fenomen pentru vechiul regat şi 
Basarabia este alterare labialelor (p. b. £. v.). In jude, 

țele din apusul Olteniei labialele sunt neschimbate- 
dar din jud. Vâlcea încep a se arăta schimbări: pe 
când b şi o rămân (porumbi, wine), p se găseşte şi 
alterat şi curat (chită, piept, picând), iar f totdeauea 
schimbat (o /î). Aceeaşi stare de nesiguranţă este în 
Muscel, unde se aude chiept, şi piatră, vine şi vorghii; 
dar h şi o sunt schimbate: gne (p. vine), Dâmboviţa 
(p. Dâmboviţa, ar hi (ar fi). Incepând dela judeţele 
Prahova, Vlaşca şi Ilfov, exemple de cuvint, cu labialele 
păstrate sunt prea puţine şi din ce în ce se împuţinează 
cucât mergem spre Moldova, iar în multe judeţe mol- 
doveneşti (Moldova şi Basarabia) sunetele alterate suni, 
şi ele modificate la rândul lor. 
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2. Alt fenomen este înlocuirea vocalelor e şi î precedate 

des, şt,zijcudşiî: 

său (seu) şi (=şi) 

înţăleg (= înţeleg) sîngur (= singur) 

şăs (= şes tip (=tip) 
zîc (= zic) 

zăce (= zece) jînd (=ijind) 

E] este răspândit pe tot teritoriul daco-român. 

3. Vorbirea din Moldova are două'particularităţi prin- 

cipale: 

a) orice e final aton se înlocueşte cu 3: 

verdi (= verde), străini (= străine) 

b) sunetul € (ce ci) e înlocuit cu $ (aproape de ş 

iar j cu gi: | 

Seriu (= cer) Ă giur (=jur) 

floriseli (= floricele) gioc (= 02) 

nis (=nicei) 

Particularităţile acestea se găsesc şi în unele judeţe 

ardelene. 
4. In Transilvania se observă ivirea sunetului i (semi- 

son) înaintea multor vocale (înlăuntrul unei silabe) : 

strâmtie (= strâmte) 
diin (= din) 
asvârliind (= asvârlind). 

Acest i produce alterarea unora din consonanfele 

precedente, mai ales t şi d în ki şi ghi: 

strâmkie, ghiin, 

iar în Bănat consonantele acestea ajung la € (aproape 

de ci) şi dj (aproape de gi): 

undje (— unde) inie (= tine) 
______ djin (=ain) cânce (= cânte) 

- 5. In partea de nord a jud. Mehedinţi şi pe la nordul 

jud. Gorj se găsesc multe sate unde aflăm prezenţa 

lui i în mijlocul grupelor formate din consonantă şi e: 
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rămânie. (=rămâne) - :: am miers (=—mers) 
liemn (lemn) batie (—bate) 
riese (=—rece) . 
die (=—de) | 

Doină din Mehedinţi. 

Amărită turturia 

Cîn rămînie sînguria 

Punie cuibu ?nt'o nuia, 
Batie vîntu şi i-l ia. 
Cîn soţiioara-i răpunie, 
NIiS alta nu-şi măi 'mbună. 
Tri6se frumoasă livi6de 
Şi să duse die să pisrde, 
Să lasă pare'o să cadă | 
Şi pe liemn vi6rde nu şade; 
Cîn şade cîti-odată, 
Pe câti-o zmicea uscată ; 
Să bagă 'n dumbrav' adâncă” 
NiS nu bea, nis nu mănîncă, 
Unie viede apă riese, 
O turburi6şte şi triâse. 
Unie vi6de apă re 
O turburiâşte ş'o bea 
Să-ş diriagă intima; 
Unie ulmă vînătoriu 
Acolo mi-o duse doru, 
Ca să dia să mi-o loviască 
Să nu să mai pediepsască, 
Diestul s'o pediepsit : 
Şi-o pierdut n'o mai găsit, 

Obserrări : Bucăţile din diferitele judeţe sunt luate din publi- cația «Graiul Nostru», de A Candrea, O. Densuşianu şi Th. $pe: rantia (Bucureşti 1906—1907) şi s'a păstrat modul de transcriere din această publicaţie. Ortografia este fonetică şi se deslușeşte esne ; trebue să notăm numai următoarele: 5 arată un sunet intermediar între ş şi €: € arată un 8 deschis aproape de dii- tongul ea; dz arată un sunet între dj şi ge, 
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“YVorbire din Ialomiţa. 

Mai vorghim şi noi pîn sat dă pîrdalnica asta dă răz- 

voluţie dîn ţară; cică s'a sculat oamenii şi cere să le 

dea stăpînirea pămînt. le rău acum. Vez dumneata, 

iei în vremea mea am apucat timpuri grele. Ni-aduc 

aminte, ieram ţângău la patruzeşopt cînd a fost liber- 

tatea, şumbla cuconu Tache cu steagu şindemna pă 

oameni să meargă la Bucureşti. Că vez dumneata, ciocoii 

atunci ieră dă mai multe feluri: unii boicri dă neam 

alți postelnici şi unii mazâli. Dă childă vorghese ieu 

cu dumneata, dacă vreai să iși boieriia, o plătiai cu 

bani, şi nu mai plătiai ghir şi nu făciai nici miliţie. 

Şi trebuia să stai 'naintea boierilor zmirna şi stirceai 

căciula sub subţioară de crăpă. De cân cu libertatea 

a căzut boieriile şi s'a pus ghiru p'avere; 'da'oamenii 

w'a făcut atunci ce zice că fac acum. 

Poveste din Putna. 

Sică Dumnezău când a urzit pământu, Si ca făcut 

pămîntu mai mare ca Seriu' şi di acolea Dumnezău 

Sârea povaţi ba la unu, ba la altu, şi nu-i spunea ni- 

minea Si sî facî. Cân colo iacă un aris işi dintr'o borti. 

Cîn la văzut Dumnezăi, s'a dus şi la dânsul şi sa 

jăluit. AriSu la 'năeput nu vrea ca si-l înveți, cî-i iară 

frică, daci văzu cî Dumnezău îş Seri mereu povaţă dila 

ie], i-a spus cî si mai îngrămădească pământ la un loc 

Cîn Dumnezău a mS6put a îngrămădi pământ s'a 'nse- 

put a fasi munţ mari şi richi şi văi, şi di-atuns pămin- 

tu-i cu munţ şi văi pi iel. Dumnezău daca văzut c'arisul 

T-a învăţat, l-a blagosloyt ca si trăiasci si iel ghini pi 

pămînt, sî nu muşti pi niminea şi niminea si nu-l poată 

omor? si chielea cu ghinchii lui sî ardă în vatra fo- 

cului şi si-i bea omu, cî sîn buni di vătămături ca dof- 

torile. 
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Poveste din jud. Neamţu 

Un tînăr odati 's'o'nsurat şa luat o fati tare harnici, 

cumintse şi gospodZinî. DZi cîtSe ori sî pun& la masi, 

însurăţelului nostru nu-i: mai plăs6 mîncarea, vuricît 
dZi buni i-ar îi făcut-o. 

Az aşa, mâni aşă, pânî când fumeia bâgi dzi sami 
ci barbatu ei fase feţe cînd sî scoali dZila masi. 

Intr'o zî îumeia întrebi : 

—Da Si ai barbat$6, nu-ţ plase mîncare care ţ-o fac eu? 

—Nu, îumeie... Nisi o mîncare n'o poţ nimeri ca di- 
aSele cari-fi fîăsă mama me acasf. 

Fumeia sî luî pi gânâuri. 

Intr'o ziî ia nu pr sădză pi lângă foc şi scîpî mân- 
carea afumati. 

Când yne barbatu-su şi si puni la masî o 'ntrebiî: 

—Fumeie, o venit mama pi i5i az? 
—Nu, Si-i ? | 
— Asta-i mîncare aZi Sele care fi jfăs6 mama şi care 
fii plăs6 file. 
Fumeia răspundze: „ghine, barbatse, dZi-acu oi şti 

sîţ fac numai mîncări dZestiSea. 

Vorbire din Sălişte. 

— Aici o fos întâi tot cu marhă, cu yite şi iei în vre- 
murile de demult nu trecea nici în Rumânia nici în 
Dobrogea, ci să ţinea mai mult în ţara ungureasă cu 
oile. Dup” aceia o 'nceput a trece în Româniia gapăi 
o trecut şi Dunărea în Dobrogea şapăi acolo o trăit 
mulţ ani ; venia vara la munte şi toamna să ducea 
iar prin Dobrogea, pin ţara rumânească era locu mai 
văratic. O 'nceput apăi oamenii de rămânea şi pi-acolo. 

Vorbire din Bihor, 

Pă drumu d-Aradului mâre murgu Iancului tăt 
țivliind şi rîntiezînd, dîn copitie asvârliind. Niime "n 
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lume nu-l d-audiie, numai săraca doamnă-sa ? Dară ie 
din grai grăi6: Murguţ. dragul mfieă, und'ai lăsat 
Tancul. tău?— Io pă Iancu l-am lăsat pă marginea 
Dunării, bătânau-să cu Turcii. 

Vorbire din Banaţ. 

Maica sfîntă Măriia marie pliecă pă calie, pă cărarie, 
să 'ntâlnii cu salca ?n calie. ŞSii salcâ, Se Ce-aş întreba : 
n'ai văzdut nduă Murofii şi nouă strigofi? Maica djin 
grai grăia: firi-ai blăstămată, salcă, să ce prinadz în 
ţărmurie dja apă, rod djin Cinie să nu să facă. 
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EXERCIŢII ASUPRA DIALECTELOR - 

Să se spună în ce dialect sunt scrise aceste exemple 
şi după ce caractere se cunosc. | 

1. Gospodariţa vede ke ie vire şi ziţe : scunde-te n 
armar, ţela drac vire. 

: 2, Uno oaro zisi ţela mai. marili frati: stoi s-mi duc 
ung serg longo cal! si ved. | | 

3. Uno mul'ari ve un ficior şi mult al' ra milodiiel. 
4. Con la culca sg doarme al' conta şi la sculare 

on contiţ la scula. | 
5. Ficioru ca amng dedi di cunacu lu mai micu drac 
6. Dracu con la vizu zisi: curon ca s-ti monanc. 
7. Că criscui di ţinţ ani tati şi mama coțaro săn 

zico s-mi trimeto şi mini la dascolu. 
8. Tricură niscînte dzile di la acestă, cînd firtatlu 

ațel marle ac/imă pre aţel niclu şi-l! dzise: află că-n “ine 
niscînteori un dor nimisurat. 

9. Con oni ziţeau di dascolu, io coţam so plong, co 
mult gni ra frico di iel. 

10. Co vinisera scoasiro carne, dimineţa al zisi la 
țea mul'area. 

11. Ra ung oaro un ampirat ţi-ș ve uno fețo. , 
12. Un moș si ansuro la doauli or cu ung babo cari 

ve şi ia uno fețo mult linoaso 
„13. U pusi an comaro şi con işo baba di case, al 

mitura, Și ţe babo zisi. 

14. Gospodarița vezut-a ke ie vire şi ia ziţe lu 
prevtu neca se scunde. | 

15. Vulpea cari nu agiundzea auili dzițea că-s acri. 
16. Am un boii roș, iundi si culco iarbo verdi nu iasi, 
17. De saco ţ-a muncat, ia zis-a: omu me, cumatru 

prevtu m-a rugat ke se reş şi lui duțe za muncă. 
18. Strinzi funea, duno lemni. 
19. Arsiri ca 'nţapat di iaspi. , | 20. La fintină ş-la izvor treaţi un gioni cilitor di 

ntreabă feata cu dor. 
21. Tatu lu ficoru la e paşt şi crocun dode la sirumaș 

tot ţe Ia tribuia di ţeali zoli. 
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ALFABETUL VECHIU ROMÂNESC 

Deşi se pare firesc ca Românii, înainte de adoptarea 

alfabetului slavon, să fi scris cu litere latine, fapt este 

că nu găsim nici o urmă de întrebuinţarea acestor litere. 

Cele mai vechi documente ale istoriei noastre sunt scrise 

în limbi streine, după împrejurări: latinește, slavonește, 

italieneşte; iar când începe a se scrie în româneşte, 

atunci se scrie cu alfabetul numit chirilice (sau: cirilic). 

Acest alfabet, ce poartă numele unuia dintre cei doi 

apostoli ce au creștinat pe Slavi (Metodiu şi Ciril) este 

mai nou decâtalt alfabet ce întrebuințau unii Slavi (zis 

glagolitic) şi este, ca şi. acesta, imitat după literele _gre- 

ceşii. Bulgarii, Sârbii şi Ruşii întrebuinţează acest alfabet, 

pe când Cehii și Polonii se slujesc de literele latine; 

dar şidouă dintre celelalte popoare l-au modificat în 

cursul timpului, imitând, pentru unele caractere, tăetura 

caracterelor latinești. 

După toate probabilitățile, Românii au împrumutat 

alfabetul cirilic dela Bulgari şi aceasta s'a întâmplat nu 

curând după alcătuirea alfabetului (sec. IX), ci mai târziu, 

prin sec. XIV, când unele semne se schimbase sau 

işi modificase valoarea fonetică. Acest fapt coincide cu 

formarea voivodatelor româneşti şi se poate afirmă că 

întâiu Muntenii au luat alfabetul cirilic dela Bulgari şi apoi 

a trecut la Moldoveni. 

- 
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e RI III 

Dăm aci literele de tipar, cele de mână Şi numele | fiecărei litere. | 

A 273 Bas BZZ far 

S 333 Ha £ 
KE CA o Mama 
mr BF ce To 5 po Oy oz 
XA Waa UP WI aa 
CA NA A DA ho Dona 
e dd wruz 

AZ UZ 
Acest alfabet complicat coprinde: 1) semne cari arată un sunet. 

4 E 8, A 8 %, 3, H, 1, KA, AM, N, 9, 
1 pc, T, 3, “% &, Wu, WWW, 3, hi, 

Ă y, Y ă 2) semne cari arată: grupa de vocale: k vs, ma 
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3) semne cari arată grupe de consonante: 

5, să 

4) semne cari arată grupe de consonante şi vocale: 

“A 

Valoarea numerică. 

ABFA E 5 3 n si ai Bi 

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ra mon go nu pc Tr SS 4 x 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 

Y 1 i 7 4 + E 

700 800. 900 1000 2000 

 3PAH 7138 + sua 7094 

Când cifrele de unimi arată mii, primesc înainte un 
semn special. Când literele se întrebuinţează drept cifre, 

se pune deasupra un semn (ca o linie frântă): 

7 3pu (7190) 3 (27) 

Unele semne din acest alfabet au o valoare fonetică 

determinată; altele au însă o valoare nesigură sau varia- 

bilă; în genere regule fixe nu se pot da, ci trebue să ne 

mărginim a le stabili valoarea cu oare care aproximaţie. 
Cele cu valoare determinată: 

a-a, R-b, B-V, r-gh, A-d, ee, X-), E-Ch, a-l, mM-m, H-N, n-p, 

p-r, e-s, -t, 4-f, X-h, Wp-ps, u-ţ, w-ș, mi-șt, u-ce, u-ge, -cs 

y se întrebuinţează şi pentru u şi pentru y. 
0 se întrebuințează şi pentru grupul £P (în cuvinte cu 

pronunțarea grecească) şi pentru ft (în aceleaşi cuvinte 

corespunzătoare cu formă slavonă): aocobee se citeşte 

Dosotheiu şi Dosofteiu. 
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Cele nehotărite: 

1. 5 şi a. Cel dintâiu se întrebuinţează pentru sunetu 
compus dz; cellalt pentru sunetul z: Sa, Sak—aaBaBx 
STA, 30ph, AEBAETA, 

2. n Şi î. In genere îi e lung şi se pune la mijlocul cu- 
vintelor sau la început; iar n e scurt Şi se pune la fine: 
paun, Mine, înimz, Pauzpniutu, 

3. e şi w. De obiceiu primul se întrebuințează pentru o 
dela mijloc sau dela fine; iar cellalt pentru început repre- 
zentând întru câtvă nuanța uo: COpz, NOPZ,—Wâth, Wp6h. 

4. $ şi ey. Obişnuit la începutul cuvintelor se scrie s; 
iar la mijloc şi la fine s: ovyuas, CYVH, =RSMaTp5, BoS. 

5, In privința lui u mut de astăzi, vedem că în textele 
vechi se reprezentă întreg sau jumătate și în acest din 
urmă caz se întrebuințau semnele x şi n: KAAS, Raaz, Ka, 

6. 1 şi 4. Aceste două semne se întrebuințau pentru d 
şi î fără însă să putem da regule precise când aveau o 
valoare şi când alta. Am putea spune că a înfăţişează 
mai ales pe d, iar « î. Acest din urmă semn se între- 
buinţă şi pentru d final accentuat : povramS-ne, povranAS-ne 
N2MANTSAL, BSuz, aaa, axe. . 

7. «A a avut valoare şi de vocală şi de consoană şi de 
grupă; îl găsim în texte reprezentând Și sunetul î şi n şi 
în: pKa, M8-AEA, AHueakuyeun, „peaen'rSA. 

8. w. Cu acest semn se reprezentă diftongul iu: re. 
9. “k, ta şi a, Aceste trei semne auo valoare foarte ne- 

hotărită şi chiar în textele cele mai vechi, cum e codi- cele Voroneţean, există confuziune. Se poate zice că în 
multe cazuri & reprezentă. diftongul de azi ea Şi pe € de azi; că 1 reprezintă pe ia, iar a diftongul ia sau triftongul 
iea: &pk, MEpuy'k, u'kpepe, akue, ca ta, NBiace, ESKSpia. 

Acest alfabet de 43 de litere se găsește întrebuințat în- treg în unele cărți din secolele XVI şi XVII. Pe Ia sfârşitul acestui secol încep a se introduce serioase modificări, lăsân- du-se la o parte unele semne cari se socotiau de prisos, 
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Astfel Biblia lui Şerban din 1688 înlătură semnele s şi 

&, dar în alte texte ele se utilizează. | 

Prima reformă importantă o face Ienache Văcărescu 

în gramatica sa tipărită la 1787. 
EI numără 33 slove: 

AERTAcEX 3SIHRAMHONPCTASĂXAL 

wuumupăvuyyv 

Lasă prin urmare afară următoarele semne: s Soy 

ama Și pentru 4 întrebuințează pe v. In lista lui 

nu figurează nici &, nici +, dar în carte le întrebuinţează. 

Cu gramatica sa din 1828, Heliade face o reformă şi 

mai înseminată: înlătură spiritele şi accentele şi păstrează 

numai 28 de litere, lăsând afară următoarele: 

Hook sava ă 

Reforma o desăvârşeşte cu o altă gramatică din 1835 

tipărită în tipografia lui, căci aci figurează numai 27 de 

semne dispuse după ordinea literelor din alfabetul latin; 

d, E, y, K, A E, &, T, W, X> i, X%, 4, m, H, 9, IL p, G 

1, Ty u, $, E, 3, 4, %. 

De atunci se încep încercările serioase de a se intro- 

duce alfabetul latin. Eliade cu publicaţiile sale: „Curierul 

român“ (1829—48) şi „Curierul de ambe sexe“ (1836—46), 

Cipariu cu „Organul luminării“ (1848), Laurian şi Bălcescu 

în Bucureşti cu revista „Magazin istoric pentru Dacia“ 

(1845—1848) sunt luptătorii cei mai de frunte. 

Graţie acestei propagande, cărţile începură a se tipări 

cu un nou alfabet, care se numeşte alfabet de transi- 

fiune, adică vechiul alfabet cu slove, în care se intro- 

dusese câtevă semne latine. La 1863 Alecsandri înlo- 

cueşte în tipăriturile sale pe + şi 4 cu Î. îi 

In aceste diferite alfabete de transiţiune, nu există nici 

un fel de regulă. Prima modificare ce se face este să se 

dea chiar literelor vechi o tăetură mai apropiată de a 
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celor latine. De exemplu p continuă a se întrebuinţă 

pentru r dar i se dă exact forma p. Scopul acestui al. 
fabet este numai să familiarizeze ochii cititorilor cu sem- 

nele cele nouă, ca să se poată introduce mai uşor lite- 

rele latine. 
După ce, la 1860, s'a declarat introducerea oficială a 

alfabetului latin în şcoli şi în cancelarii, lumea sa mai 
servit câţiva ani de alfabetul sau alfabetele de transiţiune 

şi curând reforma s'a întins; astfel caracterele străbune 

au devenit comune tuturor Românilor.



EVOLUȚIA SCRIERII CU LITERE VECHI (cirilice) 

Manuscrise. 

1. Din Psaltirea Scheiană. (încep. sec, XVI). ! 

1Tomectn pl ăn A râu 
TI 4 NEL A TOS Ea ce eră” 
feo Se perereavut cl A me gin 
creea ep ctekee ic PAR 
ec Yu A lcd ate YASA 

 Acbpaurt d € bIeA ice 
af 2 aie ere 
Mt a Da esf oa caer nat ua 

CHAS- dugielopre ere A 

Ki 16 (EA AA 61 o4ovite 

Se prahita Yeri mara tr? 
meta, ic aăemecinibuit 
cimDriăăe uuctcum sd €, 

cidpii ne PB pemaragpi 
En = căgă uri enSerekgqraă 
$rtirAo- m Y&săpaceril > .. eapareă EDY oi 

pomeniră numele tău înltoate ginture gintu | re. de rept acea oamerii 

| ispovdescu-se ţie în vea | cu şi în veacul veacului. | în sfărşit de 
fii lui Co | reu de ascunse căntecul | . Dzeui noao scăpare și | șilă, 

agiutoriu în scră | bi ce neaflară foarte | derept acea nu spământă ! 

mu-nă, cându smenteaște | pământul. şi schimbă-se | pădurile într ă- 

rema mari | ei cursu şi turburatul | apelor turburase pă | durile de 

vrătutea lui. ariu 
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„2, Din Codicele voroneţean (încep. sec. XVI). 

nica ec paper, anunt 

Apehcăr iduri rţa, 

NejMinsi6can, dt inna vmă 

mmăicojeameay ip)? un r 

Hip fa BsAfi Mae nirtasicla 

(pr pipi comit rca gi pice 

nani pm pi nai nojpr 

a Enna Isa medra 

support sani) arenpr 

A PA Tea fa pi pr cun pati. 

nuj seposnpe unică copy, 

AVRȚZITi a apei amo 

Ppănetrăâppi manie mrb/uunsă 

cpynpi Su “ nIpțniG$ n aul 

nicu | io era aduraţi, şi ședea | lăngă o zăbleală un giurelu ce ti 
era | numele Evtih, acela purta | tu cu somnu adăcatu şi gră | 
indu Pavelu de multe plecă se | giurele de somnu şi cădzu din co | 
marnicu dinral treile podu) giosu deaci luară elu mortu. | de- 
Ştinse Pavelu şi cădzu spri | însu, de lu cupriense şi dzise | ne 
vorovireţi că sutletul | lui întru elu iaste deaci se sui de | frănsu 

pănre şi gustă şi bă | sădui de biu pănră la zori aşa | 
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3. Din Codex Sturdzanus. Intrebare creștinească. carca 1607. 

ATI EA P&ISP (LH CSR AFezA 
PE" ISP FAP APEL Fat Hp crio, 
(A PELA me prrr pe prea, 

PEAEGOm N pFapi Hi per 
(ae OMOAB.IrpEapuri NL AcrrE 

- 

ATEMAGOMLTU eĂc rs pEAr- 
AȚI rob (2 NimgTe 
IEMEAACISPEAE capra 74g 
NĂTIz ISATITEAgpL At A4rA 
TITAAL 6 Nr. A9H FZe0 Ir4 
MEA fApaţi TIPEAICĂE e 
ATIPEEA 9” AEAATA NEUE ISEMHISBEagiiA ret. pa [Ghe AEnAyt Ape Ed EsIroyY 

- 
4" 

Intrebarea creşti(nea)scă. Intreba | re. Creştinu eşti? Răspun | sia 
creştinu. Intrebare. Ca | rele omol crestinu, Răspun | su. Omulu 
creștinu iaste | acela omu cihe în hs(=Hristos) creade | şi viază 
cumu săntu toc | mealele, creade ertăciu | nea pâcateloru de la ta | 
tălu sîntu Domnezeu că | i se va da în haru pre is hs. | Intre- 

-bare. De la cine te | chemi creştinu? Răspunsu. |! De la hs, 
Intrebare, Cu ce 
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4. Manuscris din 1521, Din scrisoarea lui JVeacșu către Hanăş 
Beagner din Brașor. 

Y Ve ni 75 TI Zi = = a An rtatastan reram YA vei crin Po MY Mat 16fanmY ȘyYcizel în at ti 0 7 nerănaripgrefentat Pyipeții atzie aţa = 
i 4 Tm mu = 

un. Că cc d Actâpţril, ăla ati . A. e du e — = 
î5 12 E sa e A ca mentii [leat azi mc 
PS / tg € pipgoorqrag i 4 PR. 2 ogtafeaneca ratei d, 

ery. Oqralzy. a caccin pan: Cp rapi 3 Tie cuplat vezi ap fini fra a 

Ope AI. pini 2piii eaţe] Rara petru. dm, >. -y / 
„. 2 aL. „ i PIE A em CIA 

A bi AI 0 0 a 7 
” eaY VE : Iti. Ad age LII e? 

“fi Sarpe q Creati inag cacat şi Vega ie , 

jder mite E cae piata pa PE, ce zum. vitlaeny mei FR , 

mp perenă me pic PG Alpi cxamagii 94 n iu cra 
an as, peer tate 0 4 ci ea cehi Gri Are. 2 Z 

ppicdoeţge mă Capet Xe erp dpi Tep 
fi ri jeropocini vreefAt vecpe pr jptat omu at tt qm A pere 6. rFeră n itrgu AA 

Aerizieeațe apt tatea -siiail crean Late Eine, adn car hehe: 

SE pe iii rapi 20 air Era pp 0 

RA 

“ara Românească, Câmpulung, 152, . 

CEL, MAIL VECHIU” ACT ROMÂNI:SC 
Scrisoarea lui Neacşu câtre jupan Han5ş Beguer din Draşuv, [Capie fotogr. la Acad. Roma.) 

TRANSCRIERE 

Primul rând şi jumătate «din al doilea, până la „Ipac“ sunt 
scrise în „limba slavonă şi însemnează: „Inţeleptului și de bun 
neam și cinstitului şi de D-zeu dăruitului jupânului  Hanăş Beagner 
din Braşov multă sănătate de la Neacșu din Câmpulung“... apoi 
contină româneşte. | . ” 
„„ Jupan Hanăş Beagneru. ot Braşov |... Ipac dau ştire domnie tale za 

„Tucrul Turcilor cum ami | auzit eu că împăratul au eşit den Sofiia şi 
aimintrea nu e. şi seau dus în sus | pre Dunăre. ipac să ştii | Domniia 
ta că au venit un om de la Nicopoe de mie meau spus că au văzut 
cu ochii lui că au trecut ceale corabii ce ştii şi domniia ta pre|Dunăre 
în sus, ipac să ştii că va să [ia] den toate orașele căte 50 de omini 

„să i | fie în ajutor în corabii, ipae să ştii cumu seau prinsu neşte 
meșteri den ari | grad cum vor treace aceale corabii la locul cela 

, strimtul ce ştii şi domniia ta. | ipac spui domnie tale de lucru lu 
» Mahamet beg cum am auzit de boiari ce săntii megiiaşi | şi de 
genere miu. Negre cumu i-au dat împăratul slobozie lui Mahamet 
Beg pre (cum) io i va | fi voia pren ţeara rumănească iară elu să 
treacă. ipac să ştii domniiata că are | frică mare şi Basărabi de 
acel lotru de Mahamet Beg, mai vărtos de domniele vostre. ipac 
spui domniitale ca mai mârele miu de ce amii înţeles și eu eu spun 
domnie tale. iară | domniia ta ești înţeleptu şi aceaste cuvinte să ţii 
domnie ta la tine să nu știe | omini mulţi şi domniele vostre să vă 

- păziţi cum știți mai bine. 
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TIPARITURI 
1. Din Tetravanghelul lui Coresi. 15306. 

Voptaă-rdTaandu und ăn rBpr04s 

Gironăt uticoij cpzainză AB AXĂH 

CNI e Azineac Măpitii sd IANZUL 

Hpan + ED mĂn Any RAUL PÎrNEpe A€ 

AEpAWOst âMb Â2DT5 ds€AdHic NEATp0ip 

CGATEAe KIpUL Eee E tpti TETpOCTĂ * 

wi Mb Okpiicb ăsfcTe ctNTe B2funi A€ 

at2uATăză + caie nănnAd pă mater 

Canueatra CiAzTtuc pOMÂNII THNECA 

Kpttpuii ek me rpăămpă ti CPHTEAG 

nâncas Gat KITPĂ KOĂNTINI ÎI EANI6 

re Aciiră ScCT;EKAĂ MâH SĂNCE âspAN 

xitan KYeăiTE WYAUEACCL AErĂTI o 

Mie uenăaiure icauenice At HA crpili 

HA e AĂNA 419 B3p5FAMb 1Guh cei 

uH mph Dăpe an4giiti Dâge E nst 

Die nn * ANIpOpA MĂNA Bate nb â18 

CTE jun pepe th dm MaRNT c cazat 

BCA Nes Tha e CINE AĂAEE NE CICE 

pVhea e ună zica XBNÂNBAZN 14NC 

wisruege Chgicamb 26 pik KCHE KO 

pâcHi Gyrelroghie * WH DAU aităkd e 

uwăcâS nenăro anda admân T 3Ha€ Wh 

catppuuniri anda adrenbâșie A ZHne 

- Băntro 3 it FĂ ATCTATE A5QAIOEL? 

Transcrierea se găseşte la paragraful despre Diaconul Coresi 
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2. Cazania dela Govora. 1642. 
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3. Cazania lui Varlaam. Iaşi 1643. 
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-4. Din Viaţa Sfinţilor, de Dosofteiu, 1682. 
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5. Bibliă lui Şerban, 1688 
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IV 

Tipăritură din sec. XVIII 

„Pilde filosofești“, Râmnic, 1783 
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7. Din Regulamentul judecătoresc, Bucureşti, 1839, 

Apr: 210, Nimeni nr sa nurb Qi mvatibrop, cat 

npoRxparop at n5 Ba eBb atpsra Băperb, 46 NY sa mi 

ANACTED MpPaBina MbMANTIATĂ, ILAC NY Ba %ypa mai 

ANTaW Eb Ba pi BpPEAIN3OC npasinii ali NYCb Ba abaTt 

vii oaarb AN BaAB Apenrbuii. 

AstcT aYpbuanr ce Ba paat acynpa cqinrii Esanrtaiă 

ANCaAa BYAEEbTOpII, ID ANaINTB T5T5ACp MbAYAapI40p 

tă. 

Apr: 290.  Tpadirpra mw Ba Cpanasi at KbTpt 

Domus; aaropia atira i a aARbTsi ana Dopaatat ; mi 

T0ar6 YtAE aaaTe akrspi Ni 2NCEpPICYPĂ d NpIBECR Aa XE- 

Mk bTopie A&NTb Rapi £CTE alutsar IPERSM mi a aatepi 

EX ICKbaltipa Ca TOar€ autcri xxorii. 

[le aan aubera, Cre Aardp €b NirECEb amant b 

X KA&K bTO pI40p TOATE XDbABLAEy 1OaT€ AORYMENTYPIAE; uri 

dat Aekpiesoi aat npironiroaptA0p nepui: cb nberpre 

SE RY Eptainyb XZPTiint dt 60p 48 oamenii Aa AYătkaTb, 

“Hbrpe ape Ba pbuanb pECAsnsbTOp NNTpE opi at 

paritb, B&NA CE Ba Pypa Opi Cb Ba DIEPAt BpEO x&prit 

âIN ro:masa mi _asntBipb ca, cat ainrp'a CYUYMIAOP 

ci, 

Ne pa ns ca cb în7pt AN AYRP2PB cavasii Cami At 

NY oa aa mai enma 6uNb Mi ACCTOĂRIGb EESbIUIE. 

Apr: 921. KonaisapYa Ba mberpă RORAIGIAE, 4N= 

Tpy kepe Ba wpeat ks păNATIGAP» ai avapt auinre TOat5 

XOTbpăpiat at XIARATb wi at Tr pint ByacebTopiti, pb
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8. Din Adunare de rugăciuni. Bucureşti, 1850, 

og 

    

   

    

     

  

     

    

  

    

POPDBUIONLAE DE GEAPA 

Daxa ce nssine a anuene sine 
zioa, ns de mai nsyint Tpesbinyb 
ecre a o mi cțapuii sine. 

Dapspize wi sine-ţasepise Dim- 
nezeenui ue am upiimii? AN KBpCăA 
ziaei, wi anvpapea de rape asem 
Tpessinab An TiniiăA Nonuil, CAN? 
nxoe nmpinini da ne para 45i 8 
smiainus | apervfinds-ne npin o 
cepioacs tsperape: We canrem noi? 
wi sar de mape ecie Damneze3 
Anaiarea Kopsia crom, i uepue- 
7ănd danree uvacrpe din zioa ue 
a Tpeer. 

Pandipea aa gameae zii, qu 
gie- tape ceap», ce uaaine a Şi co= 

VIVO SĂI



VII 

ă Alfabet de transițiune 

Magazin istoric, Bucureşti 18145 

«YBINT ONPEALMINAPIYS 

desnpe:' 

- 

Și JSDOAPEAE ISTOPIEI POMBbNIAGP 

- 

tpar 

? - 

, K . ” . % 

» Pomrnil ax tpeBsinub astzi sv se ntemereze en, 

uatpiotismă mi 2n K5pamă, mi s» Kiiye statopnisie 

în rapantep. Aueste pessatate rpedem Kb s'ap dosvndi, 

K»nd €l ap aB€ 0 B5n%b Istopie naţionaAb, 1ui end 

aueasta ap pi andestsa posnvndit». Tipisind Aa AueA 

uitp de sâxspl an kape nbpinuii nostpit aă tprit, wi Aa 

kinsa Kă kape el sa% năptat an piaga A0p soiaAb, NOI 

. 

pim de TpEnIeAiAe 2n kape aă minat. Am Nbp»si, Epin 

%pmape, auea dzx de naptidz, iei de amsBiyie mbpua- 
- E PI 

„ED. Am sKbiia de aueae temepi de nimix :Hi Waae- 

am xusta s%» dogendim BiptăiAe A0p> ui Sb Ne be-e 
| 

| 

Hi 

ne. npdemdt deuiapte. Am dosendi adeappateae npin- | 

wine, xape tpese S% ne NOBBILSASKb 2 Fâţiă NOS 

tp sopiaiw, na sw ne nstem mbnbii. Istopiă 2nKb 

ne ap aputa Kb nbpinuii nostpif s% aaapb sn Bpemi, 

„RS măat mal rpeae de bt ateae în sape ne. abparm 

noi axsm.  Kmakaul deaa 2NuenrstăA A0p de atmitea 

Tonoape apBape Tout, &nni, Tenizi, ABa- 

pl, Bsarăpi, Nasinaul, Krmant, Tota- 

pi; nxsnaspaul anoi de nauii nztepnuie K5m on-, 

ATYpil, loaonii „nui Typuii, ape „toate wintea ar por 
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9. Din Păcatele tinereţelor de C. Negruzzi, laşi, 1857. 

ALPODUA NUPIE, 

opereze eee 

( ronvpaia uea B0i6s% în Bbzdăx se xerzha 

Ulintspnapea npimvaepii mpiu dsacă aipinipi sepsa, 

Iazrapisa tă xvpniuie s'anzrase de apal 

fivmiîntăa ve epa vnk5 da seă stnye pospai; 

ditas'ansm Moadunanza lpessteae asi negoi, 

Uli uz oaăepăa aa r5pt, apstopsa ne 4bart of, 

Hal» dparosteae saze. Bai! ea n astea ru 

Nr Bphymuiuă 'Dipa ati wepr se rolemle a nai, 

llenepua5a aea mai. caania a dipjizop Snrspeni, 

Xpoiot ?) pos de “naepmsnapta ue 'anea ne Moadosenl- 

Kape "n moale senyepâse aăale 'iaă cos apslat, 

Ko năme de Bitez mape ne ncdpent-wta. uzutirat— 
dssnd peste nm ub Steoan Doinnăa 10p alsnui s'aoza 

În uină!lspi denzpiate, aopnd kă ce oastea sa, 

Soso!i n» eaBopasia npizej aataa n-a rssi 

De Maoadoseni wi de Sleoan de odalv a'wi ptsnasti, 
Ka s» n6iv Ko 4osipe auea pomine srbaa, 

“e pomsneulize apme 5 senată ne epanlea șa. 

Awa dap adsntnd nontea npe loii ocinepii sei, 

Ac esnsse a sare maanspi, ui e zise: „Ppauii mel!



PARTEA III 

ISTORIA LITERATURII



LITERATURA VECHE 
———— p 

. a 

Ivirea literaturii la Români în limba slavă. 

Literatura — în înţeles larg — a clasei culte se înfă- 

țişează, la Români, în haina unei limbi streine. Impre- 

jurările politice. şi bisericeşti au hotărît astfel. 

Creaţiunea statelor române sa întâmplat după o 

lungă convieţuire a Românilor cu Slavii (imperiul ro- 

mâno-bulgar). Limba slavonă a fost limba statului, 

întrucât şi organizarea administrativă eră în mare 

parte influenţată de a Slavilor. 

Deşi creştinaţi încă din epoca romană, Românii nu 

şi-au organizat biserica decât prin secolul XIII-lea sub 

influenţa ierarhiei bulgăreşti, pe care au imitati-o şi 

căreia i s'au supus, deoarece se vede că egumenii schi- 

turilor noastre, cari formau atunci episcopatul din a- 

ceste ţinuturi, se hirotonisiau peste Dunăre la episcopii 

bulgari, cum eră cel din Durostor. Din această pricină, 

limba bisericii fu limba veche slavonă, pe care o aveau 

şi Bulgarii şi Sârbii şi care isbutise să înlăture, în 

ţările balcanice, pe cea greacă, devenind a 4-a limbă 

sacră (ebraica, latina, elena, slava). Situaţiunea aceasta 

are multe asemănări cu cea din Apusul Europei, unde 

diferite popoare (romanice şi germanice) au avut ca 

limbă a statului şi a bisericii limba Zatină. Ca şi la 

acele popoare, la noi limba naţională eră o limbă vul- 

gard, păstrată numai în raporturile dintre particulari 

şi pentru uzul zilnic. . 

Cultura aceasta slavonă a pornit din mânăstiri, în- 

99



temeiate de călugări sârbi, fusiţi din ţările lor din 

pricina persecuției Turcilor şi liniştei de la noi, unde 

puteau trăi în siguranţă. Vodița, Tismana, Cozia sunt, 

probabil, cele mai vechi locaşuri de închinăciune şi 

de cultură bisericească. De atunci datează Euyanghelia 

slavonă scrisă în 1404 (se găseşte la Muzeul din Bu- 

cureşti). 
Dintre cărturarii acestor mânăstiri porniră unii în 

Moldova şi astfel se întemeiă la Neamţu un centru 

asemănător cu cel din Muatenia. Bistriţa şi Pobrata, 

ale luî Alexandru ce! Bun, Humorul, Voroneţul şi 

Putna, ale lui Ştefan cel Mare, deveniră centre noi i 

foarte active pentru scrisul bisericesc, pentru arta mi- 

niatustică cu ajutorul căreia împodobiau numeroasele 

manuscrise religioase, cum este faimosul Evangheliar 

din vremea lui Ştefan, care se găseşte azi în biblioteca 

din Munchen. 

Din mânăstirile moldovene ieşiră, de lângă lucrări 

bisericeşti, şi primele opere istoriografice. Ele avură 

întâi forma unor însemnări anuale sau pentru veni: 

mente mari; mai târziu, în vremea lui Petru Rare? 
luară infăţişarea unor scrieri cu mari desvoltări, in 

fluenţate de istoricii bizantini, dar povestind în sla= 

voneşte cu un ton de iaudă plină de retorism faptele 

domnitorilor noştri. 

NT . . a. a . Ş A 4 Nașterea literaturii în limba română. 

Cele mai vechi manuscrise. 

Stăpânirea limbii slavone începe a slăbi prin secol 
XV, mai ales din două pricini : 
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a) peutrucă slavonismul, fiind %0 formă străină de 

închinare, trebuia susţinut şi alimentat, şi această sus- 

ţinere scade pe măsură ce se împuţinează mânăstirele 

slavone din peninsula balcanică şi încetează imigrarea 

călugărilor sârbi în principate : 

b) pentrucă relaţiile culturale cu Grecii (începute cu 

mult înainte de influenţa lor politică) le dau prilej să 

_ lupte pentru înlăturarea influenţei slavone. 

Din această luptă a rezultat un ajutor pentru des- 

voltarea limbii româneşti. 

Slăbirea aceasta a curentului slavon făcea, negreşit; 

din ce în ce mai grea întrebuinţarea iimbii slavone 

între Români; iar numărul Românilor ştiutori de sla- 

voneşte se împuţina din ce în ce. A trebuit deci să 

se nască în! lumea preoțească, în care eră pe atunci 

închisă toată învăţătura vremii, jideia unor traduceri 

în limba naţională. Realizarea acestei jdei o vedem în 

cele mai vechi manuscrise rămâneşti ce cunoaştem 

_'Traduse la finele secolului XV, au ajuns la noi în copii 

mai târzii, în secolul următor, astfel că din secolul 

XVI se poate începe istoria literaturii românilor în 

românește. 

Pe lângă aceste împrejurări, se adaugă încă una; 

este prepasanda sectelor reformate, cari aveau ca 

principiu că fiecare popor trebue să citească cărţile 

stinte în limba sa. Cea mai veche influenţă de acest 

fel este — după multe probabilității — aceea a Husiţilor. 

Răspândită între Gehi, mai ales după ce Hus fu ars 

pe rug, erezia husită, se întinse în nordul Ardealului 

şi de acolo influenţă pe Români, după ce câştigase pe 

unii diutre Unguri, cari avură în secolul XV cărţile 

sfinte în limba lor. 

Mişcarea aceasta a venit din Maramureş în mânăsti- 

rile din nordul Moldovei. Acolo sau găsit primele ma- 

nuscrise româneşti: 

a) psaltirea zisă scheiană. 
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Ai 

ee 
* zi RE 

b) psaltirea zisă voroneţeană,: : 
c) un apostol zis Codicele Voroneţean. 
Efectul acestor lucrări a fost foarte mic, Mişcarea 

această religioasă s'a sfârşit repede fără vreo urmare 
însemnată, dar ea reprezintă primul moment al des- 
voltării limbii româneşti ca limbă scrisă şi unele ma. 
nuscrise au servit tipăriturilor de mai târziu. 

Al doilea moment este pe la mijlocul secolulni XVI, 
când apar şi primele tipărituri româneşti. In această 
vreme reiorma religioasă pătrunde în Ardeal, pe de 
opărte prin Saşii luterani, pe de alta. prin Ungurii 
calvini. Şi unii şi alţii se silesc să facă prozeliţi printre 
Români. In acest scop se tipăreşte la Sibiu în anul 
1544 un Catehism. Incercarea se vede că nu fade să 
se prevadă nici o isbândă, căci altă carte nu se mai 
tipăreşte la Sibiu. Tocmai peste 20 de ani o nouă ieşire 
în luptă se produse la Braşov, aci însă cu o mareorță 
şi stăruinţă. 

Judele săsesc din Braşov Hans Benkner stabileşte 
tipografie, ajută pe tipograful Diaconul Coresi, venit 
dela Târgovişte, şi tipăreşte cărţi. Prin stăruinţele lui 
apare la Braşov cea mai veche carte tipărităromâneşte pe 
care ocunoaştem până acum: este Evanghelia dela 156), 

In acest timp Calvinii încearcă să revină la atac, şi 
tot prin Coresi, Forro Micloş:: tipăreşte un Tâle al 
FEvangheliilor la 1564. E 

Aceste lovituri date limbii slavone nu produseră 
însă un etect prea mare ; suntem departe încă de in- 
troducerea limbii române în Biserică, pentrucă caiar 
aceia cari loviau slavonismul nu îndrăsniau să fie 
prea radicali şi tot ei tipăriră în aceeaşi vreme şi cărți 
slavone. . 

Astfei între anli 1508—1588 se tipăriră în ţările 
române 38 de cărţi (atâtea se cunosc), dintre cari,28 sia” 
vone, 2 slavo-române şi numai 8 româneşti pe dean- 
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tregul. Oricât de mic să fi fost însă succesul luptei 

contra slavonismului, mişcarea aceasta are o importanţă 

deosebită : că mare parte din traduceri şi tipărituri 

s'au făcut decătre Coresi, care venia din Muntenia să 

trăiască (în Transilvania, şi făcea cărţi destinate a 

se citi şi în Transilvania şi în celelalte ţări române; 

prin aceasta se întemeiază dela început unitatea de limbă. 

A treia epocă de activitate literară se începe tocmai 

pe la 1633. Este momentul unui nou âtac al Calvini- 

ştilor; dar acuma ei găsesc în față opoziţia ortodo- 

xilor şi o reîmputernicire a slavonismnlui. Esto epoca 

lui Matei Basarab (1632—1654) şi a lui Vasile Lupu 

(1634—1653). Nici acum nu se poate vorbi despre în- 

troducerea limbii române în Biserică. Matei Basarab 

facea apel la lumea slavona şi, prin Petru Movilă 

care eră Mitropolit la Kiev, aduce tipografi, înteme- 

iază tipografii la Câmpulung, la Govora, la Mânăstirea 

Dealului şi la Târgovişte; este imitat în activitatea 

sa de către Vaile Lupu. Şi unul şi alţul tipăreşţe cărţi 

slavoneşti, luptă în contra propogandei din Ardeal şi 

sub auspiciile lor se ţine sinodul ortodox dela Iaşi (1641). 

După vreo 20 de ani de amorţire, urmează epoca 

lui Dosofteiu (1671—1686), mitropolitul Moldovei, a 

cărui acţiune s'a mărginit însă mai ales în Moldova şi 

a fost cam risipită din cauza evenimentelor politice 

cari 1 au influenţat şi pe el. 

Curând după aceasta, începe în principatul vecin 0 

mişcare şi mai puternică : este momentul culminant 

al luptei limbii românești pentru a deveni stăpână în 

ţară românescă. Este epaca lui Şerban Cantacuzino 

(1678—1688) şi a lui Brâncoveanu (1688—1714), este 

epoca mitropoliţilor Teodosie şi Antim. Aceştia au 

avut gloria ca în timpul lor să se desăvârşească in- 

toducerea limbii române ca limbă oficială a bisericii 

In timpul lui Şerban se începe citirea în româneşte a 

Evangheliei şi a Apostolului, iar la 1713, pentru prima 
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dată, se citeşte în bisericile munteneşti Liturghia şi Molit- 
felnicul în limba ţării. In vremea aceasta se întemeiază 
tipografii la Snagov, la Buzău, la Râmnic, la Bucureşti. 

Cu toate acestea nu se termină lupta pentru întâ- 
ietatea limbii româneşti. Triumful este câştigat numai 
de biserică ; pentru ştiinţa profană, înlturarea slavo- 
nismului aduce stăpânirea limbii greceşti. Şcoalele în- 
fiinţate şi desvoltate în vremea aceasta au ca limbă 
de predarea limba grecească. 

Care este valoarea cărţilor religioase ce ne-au rămas 
din acele vremuri? Constituesc ele literatură românească? 

Negreşit că prima condiţiune.a unei literaturi este 
originalitatea: nu poate există o literatură numai din 
traduceri. Şi literatura religioasă a secolilor XVI—XVIII 
e reprezentată numai prin traduceri şi prin prea pu- 
ţine prelucrări. Originale avem numai prefeţele şi epi- 
logurile. In acestea autorii, ne mai fiina legaţi de fraza 
din originalul strein, vorbesc mai liber, cugetarea este 
a lor şi expresia este tot a lor. 

Dar pe de altă parte !pentru existenţa unei litera- 
turi se cere să existe o limbă literară. 

Aci stă însemnătatea literaturii religioase. Ea a sta- 
bilit unitatea limbii. Acelaşi om traduce şi pentru Ro- 
mânii din Transilvania şi pentru cei din principate. 
Adesea ori acelaşi manuscris servă spre a se tipări o 
ediţie în Țara Românească şi alta în Transilvania. Ie- 
romonahul Silvestru “a tradus şi Biblia publicată de 
Mitropolitul Simion Ştefan din Transilvania şi Cazania 
tipărită la Govora de Mateiu Basarab. | 

Pentru ca asemenea comunicări de texte să fie cu 
putinţă, se cereă ca limba în care se traduceau aceste 
texte să fie înţeleasă de Românii din diferite provincii. 

Spre acest scop au lucrat seriitorii bisericeşti în mod 
conscient chiar, căci Simion Ştefan zice că a avut în 

vedere să facă un text pe care să-l înţeleagă Românii 
ori unde ar îi risipiţi. 
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PRIMELE TEXTE 

CODICELE VORONEȚEAN 

Prin codice (codex) se înțelege un text vechiu care conţine nu 

numai 0 singură lucrare, ci scrieri de cuprins variat. Pentru Jucrări'e 

de scrieri slavoneşti, se întrebuințează termenul de sbornic. 

Codicele voronetean este un manuscris incomplet, fără început şi 

fără sfârşit, şi fără câteva file dela mijloc. El a fost descoperit 14 

mânăstirea Voroneţ din Bucovina de către G. Creţu în anul 1874 şi 

publicat de către [; G.- Sbiera, profesor la Universitatea din Cernăuţi, 

în anul 1885. Ediţia aceasta are la fine.un vocabular şi un studiu 

asupra textului. 

Manuscrisul se găseşte acum la Academia Română. Scrisoarea este 

continuă, adică lipsită de intrepuncţiune şi cuvintele sunt nedespăr- 

țite ; apoi sunt o mulţime, de abreviaţiuni, ligaturi şi aruncări de litere. 

EI cuprinde fragmente din faptele apostolilor, din epistola lui Iacob, 

din prima şi a doua epistolă a lui Petru. 

Sunt diverse păreri în privinţa vechimii acestui codice; dar cele 

mai multe îl aşează pe la începutul secolului XVI. Este însă probabil 

că codicele nu este chiar traducerea primă, ci o copie după o tra- 

ducere mai veche din slavoneşte, pentrucă sunt însemnate deosebiri 

între limba din acest text şi limba din celelalte texte despre cari ştim 

pozitiv că datează din secolul XVI. 

Peutru a se vedea limba din textul ce se consideră a îi cel rai 

vechiu: din+ câte se-cunoșc-până: acm; dăm aci două pagine şi cu note, 
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Şi cinre! va amu? soţu lumiei? se 

fie, vrăjmaşu du Dnzeu + iaste.5 

Au pare vă € că în deşertu scri- 

ptura grăiaşte : cătră zavistu 

jeluiaşte dhulu cela ce se sălăşlu- 

iaşte întru voi? Mai bunru” e cela 

ce dă bunrătate, Deaci grăiaşte : | 

D-nzeu trufaşiloru protivea- 

- şte-se,* e? smeriţiloru dă bunrătate, 

Supureţi-vă: amu lu 

Dnzeu şi protiviţi-vă dracu- 

lui şi lugi-va de la voi, Apro: 

pitaţi-vă lu Drzeu şi apro- 

piia-se-va voao. Curăţiţi-vă 

_" Cinre>cine, rotacism, grupul 5 Jaste = este. 
nr înlocueşte pe n între 2vocale. . - s Pare vâ=vă pare. --: 

* Amă = acum. | | 7 Bunru=bunu. LI de la siâr- 
*' Lumiei lumii. Articolul pus şitul cuvintelor se scrie întieg. 

la sfârşitul cuvântului, dar încă E şi rotacism.: INI 
necontopit, însă. numai la sub; sProliveaşte-se=se împolriveșle. 
stantive feminine. | i 9 E: iar. ” 

+ Dnezeu -==-Dumnezeu (pres- -. 1 Supurefi-vă=supune[i-vă. - 
curtat).



măarule 1, păcătoşi, şi vă cu- 

rătiţi înremile? de doao sufle- 

te. Chenuiţi şi lăclămaţi ! 8 

plăageţi ! risulu vostru în plânge- 

re se întoarcă-se şi bucuriia 

întru milcuiret. Supunreţi-vă 

înraintia * Dnului $ şi rădica-vă-va. 

No?” vă clevetireţi £ urulu * alaltu, 

iraţi ! că cela ce clevetiaşte 1 tra. 

tele sau cinre 11 osăndiaşte 

îratele-său, leagia cleveteaşte 

şi leagia osăndeaşte. Deaci se !? leagia 

osăndeşii, nu esti făcătoru 1? 

toriu legiei, ce. giudeţu. Urulu 

* Măânrule—mânule = mânile. 
Cuvântul mână aveă forma mânu 
(cu terminare de masculin) fiind 
însă de genul feminin ; mai târziu 
din pricina genului i s'a dat şi ter- 
minare de ieminin. A ramas însă 
în unele texte forma cea veche, 
cum este: mânule, iar din cauza 
rotacismului avem: mănrule. 

2 Inremile—inimile. 
3 Lăclămafţi=lăcrămaţi. Desi- 

gur greşeală de copist, . 
+ Milcuire—amărăciune 
5 Inrainte=inainte. 
* Dnlui=Domnulu:. 

1 No=nu. 
% Nu vă clevelireți=—nu vă cle- 

veliți. O formă de imperativ ne- 
galiv care a dispărut din uzul 
limbii literare. 

9 Lrulu—unulu. 
+ Lipseşte prepoziţia pe la 

obiectul direct. 
" Cinre=cine. 
"2 Se: dacă. In limba sec. XVI 

conjuncţiunea proprie a condiţio- 
nălului eră: se. Vorba dacă a 
apărut mai târziu. 

' Copistul a scris de două ori 
ultimele silabe ale cuvântului. 
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DIACONUL CORESI 

Coresi erâ un diacon, fugit din “Ţară Românească pe la 1558, din 
pricina persecuțiilor lui Mircea Ciobanul. Adăpostit, cu alţi pribegi, în 
Braşov, el fu însărcinat de către judele Braşovului Hans Benkner 
(„Hanăş Beagneru“)' să tipărească în româneşte un Evangheliar (Te- 
traevanghelui, colecția celor 4 evanghelii). Pe cât se păre, Coresi se 
sluji de un manuscris anterior (exemplar pierdut) care seamănă foarte 
bine cu manuscrisul de Evanghelie al lui Radu Grămăticul, copiat 
din ordinul lui Petru Cercel (acest manuscris se găseşte la Londra). 
Lucrarea se termină în 1561. şi este primă a lui Coresi, tipărilă în 
Braşov. 

Se vede că această Evanghelie pe româneşte, care întătura textul 
slavon, n'a fost ! rimită de preoţi în Ţara Românească şi în Moldova, 

căci peste un an -' dem că Coresi dă la lumină un text slavon. To- 
tuşi ideea de propagandă protestantă n'a fost părăsită de către Saşii 
braşoveni. Sub impulsul şi cu cheltuiala judelui lor, Coresi tipări un 

Apostol (sau Praxiul sau Praxapostol, faptele. Apostolilor) în româ- 
neşte (1563), iar, sub impulsul calvinului Forro Micioş şi cu blagoslo- 
venia episcopului român Gheorghe, câştigat de propaganda catvină 
dete la lumină un 7âle al evangheliilor (Cazanie) în 1564 şi două 

- Psaltiri româneşri (1568, 1570). - 
In Cazania de care vorbim, se vede lămurit tendinţa propagan- - 

distă : creştinii să caute a ceti ei înşişi cuvântul lui D-zeu, să nu) 
asculte dela popii cari adesea „boscorodesc“ în limbă străină ; să nu 
se roage sfinţilor, căci ei sunt morţi şi nu aud rugăciunile, ci numai 
lui Hristos să se roage ; să nu crează că postul aduce „ispăşenia“ 
suiletului; să nu crează în pomeni, parastase etc. 

Cu t»ate acestea pentru motive pe care le bănuim, dar nu le cu- 
noaştem sigur, Coresi dete în acest timp la lumină şi cărţi slavoneşti: 
(Psaltire, Triod, Octoih) şi una cu text în două limbi (slavo-român) 
pentru a încheia, însă cu a doua Cazanie românească în 158|. 
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Epilogul 1 atraevang helului din 1560 - 61. 

Cu vrearea tatălvi şi cu ajutoriuli 

fiului şi cu sfârşitului dhului 

sfântă, în zilele Măriei lu lanăşi 

Crai, eu jupânul Hanăşii Beagnănii de 

în Braşovă ami avulii jelanie: pentru 

sfintele cărţi creştineşti Tetroeva(nghelul) 

şi ami scrisii aceste sfente 2 cărţi de 

învăţătură să fie popilor rumâneşii 

să înţeleagă, să înveaţe Rumânii cine-su & 

creştici, — cumii grăiaşte şi stotuli 

_Pevelu Ap(o)si(0)u cătră Corinteari 14 cape- 

te 4 : In sfânta besearecă mai bine e a grăi 

cinci cuvinte cu înţelesă de câtu 10 

mie de cuvinte neînţelease în limbă strii- 

nă. După aceaia. vă rugămi toţi sfen- 

ți părinţi, oareî vlădici, oare episcopi, 

oare popi, în cărora mână va veni acea- 

stea cărţi creştineşti, cumă mainte să ce- 

tească ; necetindiă, să nu judece, neci să să- 

duiască î. Şi cu zisa jupânului Hane- 

şu Beagnenii, scris-amii eu diiaconi Co- 

resi ot? Târgovişte şi Tudor Diiacii. 

Şi sau inceputi în luna lu Maiu 3 zile şi 

Sau sfârşilu în luna lu Ghenuarie 30 zile 8 

7 mie 69? în cetate la Braşovu. ” 

  

1 Jelanie : cerere. 101; din 

: Sfente, Grupul en în loc de în. 

3 Cine pentru care. 

4 Cătră Corinteni 14 capete : cap 
14 din Epistola către Corinteni. 

5 Oare—ori. 

s Săduiască — suduiască : ocă- 

rască. 

5 az akro! în anul Din 

două cuvinte slavone s'a tormat 

cuvântul rămânesc veleat. 

9 Anul 7069 este dela îace-. 

rea lumii. Să se scadă 5508 ca 

să se alle dala dela Hristos, 

aceste 
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Epilogul psaltirei slavo-române 15177 

Cu mila lu Dumnezeu eu diaconi: Core- 

si, deaca 'văzuiu că mai toate limbi- 

le au cuvântului lu dumnezeu în lim- 

ba, numai. noi rumânii navămă ! şi hs? 
zise matheiu 109 % cine ceteaşte să înţe- 

leagă şi pavelu apslă + încă scrie la co- 

rintu 1555 că întru băsearecă mai vâr- 
to(s) $ cinci cuvinte cu înţelesii mieu să 

grăesci ca şi alalţi să învăţă de că- 

tă untunearecii 7? de cuvinte neînţelease 
întralte limbi. dereptii aceaia îra- 

ţii miei preuţilori Scrisuvamu acea- 

ste psaltiri cu otveatui 8 deami scosi de 

în psaltirea sârbească pre limbă rumânea- 

scă să vă fie de înţelegătură şi gră- 

.măticilori şi vă rogi ca îraţii miei * 

să cetiţi şi bine să socotiți că veţi ve- 

dea înşivă că e cu adevării. vleato 7085. 

  

Y N'avăm=—n'avem. 

 Hs=Hristos. 

2 Matheiu 109: Evanghelia lui 
Mateiu, 109. Este o greşeală: tre- 
buie citit 9% ue nu 109 pe. 
Aceasta corespunde cu cap, 24 
dela stih 13 înainte, unde se gă- 
seşte iraza citată, 

1 Apslu—apostol. 
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5 Corintu 155: epistola către 
Corinteni. 

* Grupul format dintr'o conso- 
nantă, din vocala â& şi din con- 

sonanta r şi / se scriă, în cărţile 

vechi, punându-se întâiu cele 2 

consonante şi apoi vocala (vrâ), 
3 untunearecu = întunearec , 

mulțime. 

8 oivealu=iălmăcire,



EPOCA LUI MATEIU BASARAB ŞI VASILE LUPU 

 



SIMION ŞTEFAN 
  

Mitropolitul Simion Ştefan din Transilvania a dat mare îndemn tipă- 

ririi şi traducerii de cărţi în timpul cât a păstorit. 
Voind să facă un Nou Testament, după îndemnul lui George Ra- 

cotzi, principele Transiţvaniti, se adresează leromonabului Silvestru, 
care, în "Ţara Românească, tipărise şi fradusese mai multe cărţi din 
slavoneşte. 

Murind Silvestru, a cercetat lucrarea şi găsind greşeli, le-a îndreptat 

însuşi ori a pus pe alţii să le îndrepteze şi âpoi să coriiplâteze lucrarea, 

NOUL TESTAMENT 1648 

Noul Testament sau împăcarea cu leagea nouă a lui Is. 
Hs. Domnului nostru izoditii cu mare socotinţă den izvodu 

grecescu şi slavonescu pre limba românească cu îndemnaria 
şi purunca denpreună cu toată cheltuiala a Măriei sale 

Gheorghe Racoți. Craiul Ardealului sprocia. Tipăritusau întru 

a mării sale Tipografie dintâiu noou în Ardealu în cetatea - 
Belgradului, anii dela întruparea domnului şi mântuitorului 
nostru Is. Hrs. 1648 luna lui Ghenariu 20. 

Predoslavia ! 

Cetitorilor intr această sfântă carte, milă, pace şi sănătate 

dela Tatăl, Domnul nostru Isus Hristos. 

Incepeniia aceştii sfinte cărţi, trebuiaşte să ştiţi şi să înţe- 
leageţi despre ceaste lucruri carele sănt scrise pre răndi. 

1. Acest Testament l-au început a-l izvodi Ermonah Seli- 

vestru den porunca şi chelşugulii 2 Măriei Sale. Şi eli s'au 

ustenit * cât s'au putut şi curând îi s'au tămplat + lui moarte ; 

  

! Predoslovie : prefa[ă, precuvânlare. 

: Chelşugul — cheltueala. 
3 Ustenit = ostenit. 

* Tâmplat — întâmplat. Lipsa preiixului în este până azi o caracte- 

zislică a graiului.ardelenesc,. Ei-zic a puşcă pentru: a împușcă. 
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iară noi, socotind şi luând aminte, găsitu-amii multă lipsă 

şi. greşiale în scriptura lui pentru neînțelesulă limbiei! ş; 
cărţii ? greceşti. Pentr'aceaia noi ami începutii dintăiu alii- 

posledui 2 şi unde!'au fosti bine, ami isprăvită şi ami îm- 

plutii + şi amu tocmiti 5 din câtu ami putută. 

Ce numai aciasta să ştiţi că noi n'amiă socolitii numai pre 

un izvod, ce toate câte am putut află, greceşti şi sărbeşti şi 

lătineşti carele au fostă izvodite de cărturari mari le-am 

cetită şi le-am socotitii.. Ce mai vărtosi € ne-amit ţinut: de 
izvodul grecescu şi ami socotiti şi pre izvodullui Eronimi * 

carele au izvodită dintăiii din limbă greciască şi e tipărită 
în ţara Moscului 8 şi, socotindi aceastia toate varecarea * 

au îmblatii mai aproape de cartea greciască despre aceaia 

am socotiti, însă de cea greciască.nu ne ami . depărtată, 

ştiind că duhulă sfântii au îndemnatii evangheliştii şi a- 

postolii a scrie în limbă greciască Testamentuli cel nou şi; 

cartea greciască iaste izvorului celorlalte... 
3. De aciasta încă vomi ştiţi, că vedemii că unele:cu- 

vinte unii le-au izvodit într'un chip, alţii. întralt; iară noi 
le-am lăsatii cum au îost în izvodul grecescii, văzândi că 
alte limbi încă le țină aşiă, cumu-i synagoga şi poblicanit 

şi gangrena şi pietri scumpe, carele nu să ştiu rumăneaşte 

ce săntu nume de oameni şi de leamne! şi de veşmente 

şi altele multe... noi încă le amu lăsatii greciaşte, pentrucă 

alte limbi încă le au lăsat aşia. 

4. Aciasta încă vă rugămii să luaţi aminte că Rumării nu 

grăescu în toate ţările într'un . chip,. încă neci într'o ţară 

+ Limbiei — limbii. 420), autorul ediţiei Evangheliei cu. 

: Cărlii:-articulare. ca astăzi.  noscute sub numele de Vulgata. 

Să se comparea cu îorma limbiei 8 Moscului: Sub numele de Ța- 

* A posledui — a -conirola. ra Moscului se înțelege de vechii 
* Implutu — umplut: împlinit. scriitori Rusia. 
5 Tocmit — întocmit. % Varecare — oare-care din „voa- 

* Vârtos: Aci nu se mai scrie  recare” dela valef. Oare este vare 

cu ă după ambele consonante, trecut prin forma uoare. 
ca în secolul XVI, : 19 Leamne — lemne : plante. 

? Eron:m=Sf. leronim (331 —



toţi întrun chip. Pentr'aceaia cu nevoe poate să scrie cineva 

să înţeleagă toţi, grăindu un lucru unii întruni chip alții 

întraltii chipii. Au veşmânt, au vase, au alte multe, nu le 

numescu întrun chipii. Bine ştimu că cuvintele trebue să lie 

ca banii: că banii aceia sânt buni carii îmblă în toate ţă- 

răle, aşa şi cuvintele acealea sănti bune carele le înţe» 

legi toţi. 
Noi drepti aceaia ne am silit de încât am putut să iz- 

vodim aşa cum să înţeleagă toţi; iarâ să nu voră înțeleage ! 

toţi, nu-i de vina noastră, ce-i de vina celuia ce-au răsfirat . 

Rumănii printralte ţări de ş au mestecat cuvintele cu alte 

limbi de nu grăescu cu toţi într'unu chipu. 

1 Să nu vor înfeleage — dacă nu vor înfelege. 
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MITROPOLITUL VARLAAM 

Mitropolitul Varlaam, născut între 1590—1595, este unul din cei ma; 
însemnați prelați ai Moldovei. Ocupând scaunul între 1632 şi 1653 eg 
a lucrat mult pentru introducerea în biserică a limbii româneşti. Când 
Vasile Lupu a fost răsturnat de Gheorghe Şteian, Varlaam a părăsit . 

mitropolia şi s'a retras la mânăstirea Secu, unde a stat până la moarte, 
adică în 1657. 

Mergând în Ţara Românească, cunoscu, prin Udrişte Năsturel, cate- 

chismul calvinesc al lui Racotzi şi întorcându-se în „fară convocă un 

sinod şi publică „Răspunsurile“ sale. 

Două lucrări ne-au rămas dela dânsul. 

1. Corte românească de învățătură duminicile preste an, tradusă 

" din slavoneşte, numită pe scurt Cazaonia lui Varlaam ; 
2. Răspunsuri la Catechismul calvinesc, lucrare tipărită la Suceava 

(1645) din cere se cunoaşte numai un exemplar (în bibl, Academiei), 

O găsim pomenită şi în a doua ediţiune a catechismului calvinesc. 
lată ce zice Varlaam în prefaţă între altele:. 

„Tămplăndu-mi-se estimpu a îi în părţile Ţerei Româneşti şi vor- 
„bind mai vârtos cu oare-care boiarinu Udrişte Năsturel carele în 
„mijlocui altor cărţi noue ce mi-au arătat, adusu-mi-au şi o cărțălue 

„mică, Catechismul creştinesc, carea o am allat plină cu otravă de 
„moarte suiletească...pentru care lucru am chemat sobor dintramân= 

„două părțile şi din Ţeara Rumânească şi din țeara Moldovei... Am 

„socotit că am o datorie mare să fac respuns şi să arăt strâmbătura 
„Şi tâlcul cel rău al lor ce tâlcuesc rău şi strâmbează scriptuaa sfântă « 

Din prima edițiune a Catechismului calvinesc nu se cunoaşte nic 
un exemplar. Din a dova (tip. 1567) este la Academie un exemplar, 
S'a retipărit într'o ediţie modernă cu litere latine. 

Acest catechism cuprinde două părți: 1) replică la r”- unsul lu 
Varlaam şi 2) catechismul propriu zis, 

Replica este intitulată: Scutul Catechismușului cu răspunsul de 
scriptură sută împotriva răspunsului a doauă țări; fără scriptură sută“. 
Se adresează lui Varlaam şi soborului ădunat la laşi zicând că „nu 
se cuvine să lăsăm fără răspuns orbiciunea şi neînțelepciunea celora 
ce au judecat catechismuşul nostru, neînțelegând dulceaţa şi lumi- 

narea scripturilor siinte“. 

La îinele catechismului sunt câteva rugăciuni. 
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s 

Cazania lui Varlaam 1643. 

Smeribulii Archiepiscopi Varlaam și Mitropolitul de Tara: 

Moldovei. Cuvânti cătră cetitoriu. 

De mare jeale şi de mare minune lucru iaste, o iubite: 

cetitoriu, cândi toate faptele ! ceriului şi a pământului îmblă 

şi mârgi toate careşi la sorocul şi la marginia sa, la carea. 

înţelepciunea cia veacinică leau făcut, şi nice puţin nu smen- 

tescu nice greşescii sămnul său,. Numai sănguri amărătulit 

omii, ce-ii făcut pre obrazul şi pre chipul tvoreţului * său, 

cu mente şi cu graiul său de la dânsu cinstiti domn şi bi-. 

ruitoriu pământului şi mării, păsărilor şi dobitoacelori, 

peştilorii şi tuturor fierilorii, cumu grăiaşte şi proroculu că 

cu puţinelu îlu micşoră. pri însii mai micu de câtiu îngerii, 

adecă pre omii, numai căci-i cu trup, iară cu suiletul iaste: 

fără de moarte ca şi îngerii. 

Pentr'acea diîntru întăiu ci-au fost bărbaţi purtâtori de 

duhul svănti unii după alţii şi până acmu toţi au ustenită 

scriind şi tălcuindii sventele scripturi de-au învăţat omu-. 

lui în toate chipurile calia carea duce acolo, cumi ca să: 

nu greşascâ hieşi-te-cine marginea şi săvrăşitulu acela, spre: 

carele-i tăcuti, Cătr-acea ş-altâ usteninţă s'au adaos acelorit 

"bărbaţi pnrtâtori de duhul svăntu căci câ mărgându de susă 

în gios şi împuţinându-se diin oameni înţelesul sventelori 

scripturi, le-au câotatii a pogoră şi svănta scriptură tot mai 

pre înţelesul oamenilorii păn'au începutii a scoate aşeaşi Cin. 

neşi pre limba sa, pentru ca să înţeleagâ hiecine să sâ în- 

veaţe şi să mărturisască minunate lucrurile lui Dumnedzău.. 

Cu multi mai vârtos limba noastră romănească ce nare.. 

carte pre limba sa, cu nevoie iaste a înțeleage cartea alții 2 

limbi, şi pentru lipsa dascalilor ş-a învăţăturei ; călu a fost 

învăţăndu mai de multă vreame, acmu nice atăta nime nu: 

i Foplele — făpturile. 

: Tvoref = creator. 

3 Aljii = altei. 
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învaţâ. Pentr'acea de nevoe mi-au îostii, ca uni datornici 

ce sint lui Dumnedzău cu talantulă ce mi-au dati să-mi 
poci plăti datoriia macarii de căti!, până nu mâ duc în 

casa cea de luti a moşilorii miei. Adunat-am din toţi tăl- 

covnicii ? sventei evanghelii dascali besearecii noastre ; şi 

deac'ami scris, arătat-am  măriei Sale pravoslavnicului 

Domni lo Vasilie Voivodul cu mila lui Dumnedzău Domnu 
țărăi Moldovei. 

Mâriia sa, ca uni domnu creştin şi blagocestivăi 2 Şi iubi- - 

toriu de besearică, grijindu ca un stăpânii bună de îolosul 
oilorii lui Hs., nu numai pentru ceale trupeşti, ce şi pentru 

ceale suileteşti, de unde sângurii Dumnedzău cu mâna sa 
cea puternică au arătată măriei sale spre acesta lucru în- 

drepiâtoriu, preaosveaţitulii părinte Petru Moghila * feciori 
de domnu de Moldova, Arhiepiscopi şi Mitropoliti Kievului. 

Haliciului şi a toată Rosiia, carele pre polta măriei sale au 
trimis tipariul cu toate meşterşugurile căte trebuescii; spre - 

care lucru măriia sa domnului ce scrie mai susu Io5 Va- 

silie Voevodul cu darulii lui Dumnedzăi domnuln ţârăi 

Moldovei, cheltuială nesocotită $ spre toti: lucrul tipăriei? 

au datii. Şi aşea cu darul lui Dumnedzău după începutii am 

văzuti şi svărşitul £. ÎN 

1 Mocar de cât = cât de celebrei scrieri : Mărturisirca or» 

„pulin. Comp. expresia de azi: todoxă. 

SI 5 lo=lon. - 

* Tălcovnicii = tGlcuitorii, tra- __$ Nesocolilă : ce nu se poale . 
-ducătorii. <ncoli. Să se compare cu sensul 

3 Blagocestiv=evlavios, pios. "ue azi. 
1 Petru Movilă (1596—1646), 7 Tipărie = tipărire. 

Mitropolit al Kievului, autorul 2 Svrăşit = sfârşii, e! scris 
cu pz. 
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GRIGORE URECHE - 

Grigore "Ureche, născut pe la 1590,-a făcut studii în Polonia, şi ocu= 

pând mai târziu funcțiuni înalte, între cari cea mai însemnată e cea 

de Vornic mare al Ţării de jos, sa socotit vrednic să facă. pentru 
prima dată o istorie a poporului său. Luâud cronicele slavoneşti scrise 

înainte (Azarie şi Macarie), adunând intormațiuni din scriitorii poloni 

(Bielski), el ne povesteşte, în 33 de capitole, Istoria Moldovei dela 

1359 până la 1594. Povestirea e precedată de o prefață şi o' intro- 

ducere în care vorbeşte despre originea latină a poporului român şi 

a limbii româneşti. Inşirarea faptelor e întreruptă adesea prin retlexiuni 
de natură generală şi prin ca'acterizarea personagiilor. 

Cronica cunoscută sub numele lui Grigore Ureche a fost publicată 

întâiu de M. Kogălniceanu (1853) sub titlul „Domnii Țarii Moldovei 
şi viaţa lor“. Mai târziu s'a atribuit această lucrare lui Nestor Ureche, 

tatăi lui Grigore; dar părerea aceasta (susținuip de B.P. Haşdeu, 

Aron Densuşianu) nu a fost primită. | 

In timpul din urmă s'a emis ideea că cronica lui Ureche în întregut 
ei s'a pierdut şi s'a păstrat din ea câteva fragmente copiate în cro- 

nica lui Simzon Dascălul, între cari şi, predoslovia lui Ureche, pusă 

în frunte ; că printr'o contuziune. nu destul de-bipe explicată, toţi 

cronicarii au atribuit lui Ureche întreaga compilaţie a lui Simion, 
Astiel, C. Giurescu a publicat-o, în ediția Comisiunei istorice, sub. 
numele lui Simion Dascălul. 

Din cronica iui Ureche 

Predoslovie (Precuvântare) 

Mulţi scriitori s'au nevoit de au scris rândul şi po= 

vestea, ţârâlor şi au lăsat isvod pre urmă şi bune şi răle 

să rămâie ficiorilor şi nepoților, şi să le hiet ceale bune 

de învăţătură, iară ceale răle ca'să se poâtă feri şi să 
se socotească şi celor bune să urmeaze. Și alţii pizmuind, 

1, Hie=— fie. Să se observe că în sec. XVII începe să fie: Ireouentă 
schimbarea labialelor în textele moldovene, 
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Şi însămnând, şi scriind, cum şi eu Grigorie Ureachie, 
“care den mila lui Dumnezău şi a domnului meu, am fost 
Vornic mare, cu multă nevoinţă, am cetit cărţile ŞI iz- 
'voadele, şi ale noastre şi celor străine, şi am aflat cap 
“şi începătură moşilor de unde au isvorât în țară şi s'au 
înmulţit şi s'au lăţit, ca să nu se înece anii cei trecuţi 
“a toate ţările; şi apoi să nu se poată şti ce au lucrat, să 
se asemine hierelor şi dobitoacelor celor mute şi lără 
minte. Aceea urmând, şi măcar că se află şi de alţii 
însemnate lucrurile . ţârâi Moldovei, apucatu-m'am şi 
eu a scriere începătura şi adaosul, mai apoi şi scă- 
dearea, care să veade că au venit în zilele noa- 
stre, după cum au fost întâiul țării şi pământului 
nostru a Moldovii. Că cum se tâmplă de sârg! şi a- 
'daoge pohoiul apei, şi iarăşi de sârg scade şi se împu- 
ținează, aşă s'au adaos şi Moldova, care mai apoi dela 
alte ţări s'au descălecat și s'au lăţit de sârg şi fără de 
zăbavă. Acele cercând, le am îndreptat cu nevoinţă, 
“că nu numai leatopiseţul nostru, ce şi cărţi străine am 
cercat ca să putem află adevărul, ca să nu mă aflu 
scriiiori de cuvinte deşarte, ce de dreapte; că leatopiseţul 
nostru cel moldovinese aşa scrie de pre scurt, că nice 
de viaţa Domnilor cari au fost toată cârma nu aleage, 
necum lucrurile den lăuntru să aleagă, şi pre scurt 
scriind, şi însămnănd dela, început până la Domnia lui 
Pătru-Vodă Rareş, şi s'au stâns ; că de aci încoace nau 
mai scris nimene. Nice este a se mirare, că scriitorii 
noştri n'au avut; de unde strânge cărţi; că dela lăcui- 
torii dentâi n'au aflat șcrisori, că n'au lăsat, ca neşte 
oameni neaşezaţi şi mai mult proşti şi: necărturari, ce 
Şi ei au scris mai mult den basne? și den poveşti, ce E - 
au auzit unul de la altul. Iară scrisorile străinilor scriu 
prea larg şi de agiuns, cari au fost râvnitori şi hier- INI 

' De sârg: din nou.: 
* Basne=—basme, adică lucruri nesigure, inventate. 
* Prea larg: pe larg, 
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binți nu numai ale sale să scrie, ee şi ceale străine: Și 

de acolo luând multe, şi lipindu-le cu ale noastre vreami 

potrivind, şi am scris acest leatopiseţ, carele de şi nu 

se va potrivi pre la multe locuri, cel ce va hi cu minte, 
gândesc că nu-mi va vinui; că de multe ori omul însuşi 

ceale ce veade cu ochii săi nu poate să le pue pre rând 
şi multe sminteaşte şi au spune mai multe, au mai 

puţine; dar ceale de demult şi răsuilate de atâta, vreame. 

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

Sfârşitul lui Ştefan Vodă 
TED2 nota 

In anul 17013: nu multă vreame dacă s'au întors Şte-. 

fan Vodă dela Pocuția, la scaunul său, la Suceava, fiind 

bolnav şi slab de_ani, ca. un om ce eră într'atâţia ani, 
în patru-zeci şi şepte, tot în războaie şi ostenele şi ne- 

odihnă, în toate părţile, de se bătea cu toți, şi după 

multe războaie cu noroc ce au făcut, cu mare jele au. 

răposat: Marţi, lulie în 2. 

Eră acest Ştefan-Vodă om nu mare la stat, mânios: 

şi lucrul său ştia să-l acopere; şi unde nu cugetai, acolo 

ospeţe omora, fără “giudeţ; eră întreg la minte, nelenevos,. 

şiluerul-său- „ştia-să-t-acopere; şi undâ nu cugetai,- acolo 

îi aflai. La lucruri de războaie meşter; unde eră nevoie, 

însuşi se vâră, ca văzându-l ai săi să nu îndărăpteze. 

Şi pentru aceea rar războiu de nu biruiă. 

Aşijderea şi unde-l biruiă alţii, nu perdea nădejdea; . 

că ştiindu-se căzut gios se ridică deasupra biruitorilor. 

Ingropat-au pre Ştefan-Vodă în mănăstirea Putna, cu. 

multă jăle şi plângere tuturor lăcuitorilor ţării, cât 

plângeau toţi ca după un părinte al lor; că cunoşteau 
toţi că s'au scăpat de mult bine şi apărare. Ce după 

moartea lui îi ziceau sfântul Ştefan-Vodă, nu pentru 

suflet, că este în mâna lui Dumnezău, că el încă au 

fost om cu păcate, ci pentru lucrurile sale ceale vite- 

jeşti, care nimeni din Domni, nice mai nainte, nice 

după aceae, nu l-au agiuns. 
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Domnit-au Ştefan Vodă 47-de ani, 2 luni şi 3 săptă-. 

mâni, şi au zidit 44 mănăstiri şi biserici; şi eră însuşi, 

țiitor preste toată ţara. o 

Iară înaintea săvârşirei sale chemat-au Vlădicii şi. 

sfetnicii săi, boieri mari şi alţii toţi câţi sau prile- 

jit, arătându-le cum: nu vor puteă ţine ţara, precum 5) 

au ţinut el; ci socotind de cât toţi mai putearnic pre 

Pure şi mai înţălept au dat învăţătură să să închine 

"'urcului. 

Invăl tălură şi mustrare celor mai mari 

In Moldova, au cei mai mici despre cei mai mari 

acest obiceiu, de pier fără giudeţ, fără vină şi fără samă. 

Singuri cei mai mari giudecători; singuri pârîşi şi sen- 

guri plinitori legii! Şi de acest obiceiu Moldova nu scapă, 

că mai mulţi dentre capete sînt iubitori a vărsare sânge 

„nevinovat. Apoi dau vina lăcuitorilor că sânt vicleani. 

Deară cine ar iubi să moară? Cine nu doreaşte să vie- 

ţuiască? Cu drag este celor mai mari să aibă viaţă; cei 

mai mici încă nu o ar lăpăda... Orez, mai bine ar hi den 

dragoste, decât den frică să-i slujească. Și de ar în- 

văţă cei mai mari de pre neşce muşte fără minte, cum 

se ţine domnia! că toată albina îşi apără căscioara şi 

hrană lor cu acele şi cu veninul său; iară Domnul, 

adecă Matca, pre nime nu vatămă, ce toate de învă- 

ţătura ei ascultă. Cum dară ar îi mai bine pentru blân- 

deţe să asculte pre cel mai mare, şi să-l iubească și cu 

dragoste să-l slujească, decât de groază şi de frică să i 
se plece. Pentru-că aceala ce polteaşte să se teamă de 
el atâta norod de om trebuiaşte şi aciala să se teamă de 
toţi. Că tot vărsătoriul de sânge de frică face, ca să-i 

ia, toţi spaima şi să se teamă toţi de el, ce ar putea ace 
cu blăndeţe. 
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EPOCA LUI BRÂNCOVEANU 

 



MITROPOLITUL DOSOFTEI 

Mitropolitul Moldovei Dosolteiu s'a născut cu câţiva ani înainte de 
1630, căci cunoaştem anul când îl vedem episcop la Huşi (1658). Se 
Socoieşte că era de neam aromân. dintro colonie venită din Galiţia 
ŞI numele familiei era Papană. 

  
El ţinea de parlidul polon şi era amic personal al lui Petriceico. 

La 1671 ajunge mitropolit, dar peste puţin—la căderea lui Petriceico — 
îuge cu aceşie în Polonia, Intorcându-se, primeşte din nou păstoria 
şi nu se mai ocupă de politică, dar e silit că plece în Polonia. Aci 
şi-a petrecut restul vieţii şi a murit la Jolkow la 13 Dec 1693. 

Dela Dasoitei avem un mare număr de opere, din cari cităm: 
Parimiile preste anu... (tipărită laşi 1683). 
Acatistul, tiparit la Uniev (1673). 
Dzeiasca lilurghie... tipărită la laşi, 1679. 
Molilvănic, tipărit la lăşi, 1681. 
Psaltirea de înfeles sau Psaltirea slavo română. laşi 1680, 
Psaltirea în versuri Uniev 1673. 
Viaţa Sfinţilor, laşi 1682 86. 
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"Din psaltirea în versuri 

Psalmul XI. 

Folosiaşte-mi Doamne, şi mă sprejiniaşte 
Cu a ta putiare de mă mântuiaşie; 

Că scăzură cei buni şi se 'mpuţinară 

De nu-i dereptate nice într'o ţară, 

Deşert cătr'aproape tot omul grăiaşte 
Şi cu "'nşelăciune va de-l păgubiaşte. 

Cu buzde vicliane din inemi adânce 
Grăesc răutate şi cuvânt de price. 

Des piiarde-vei Doamne. budze 'nşelătoare 

A limbâ sâmaţă ! de rău grăitoare. 

Să îălesc pizmaşii că-ş vor mări limba 

In cuvânt de svadă să mulţască scărba. 

Că budzele noastre sînt cu noi de faţă, 
Nu băgăm de samâ Dumnedzău ce 'nvaţâ. 

Vedzi mişelătate, vedzi suspin cu jiale, 
A" lipsiţi şi measeri 2 vedzi de durori 5 griale.. 

Acmu, pentru dânşii scoală, Doamne svinte, 

Să-ţ împli cu izbânde svintelia cuvinte 

Şi să-ţ râdici sămnul cel de biruire, 

Să cutedzi cu dânsul fără de 'ndoire. 

Că cumu-i argintul lămurit cu focul 
Ţ-sînt svinte cuvinte curate cu totul. 

Tu, Doamne, ne scoate şi ne socotiaşte 

De ruda aceasta şi ?n viaci ne îeriaşte, 

Că "mpregiurul nostru sînt gata s'aliarge . 

Cu rău necuraţii cei fără de liage. 

Precum iaste ceriul mare de nălţime, 

Pre pământ adaogi de oameni mulţime. 

! Sâmofa — semeaţă. 2 Durori : plur, dela duroare 
? Measeri— săraci. Formă păs-  (dolorem), cuvânt dispărut; se în- 

trată din secolul trecut (lat. miser).  trebuințează rar ca dialectal. 
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„Din viaţa sfinților“ 

Citră iubitulu cetitoriu sănătate. . 

A sinaxariului : Dumnedzăiască şi svăntâ carte scoasă de 

pre greciaşte şi eliniaşte din 12 miniae ? a svintei besiarici 

şi din cărţăle vistiariului * besiaricii pre limbâ rumâneascâ 

cu :ungâ nevoinţâ şi cu lexicone + deagiunsi tălmăcită, cu 

pohta blagocestviloru 5 şi lui Dumnădzău iubiţi Domnii 

țărâi Moldovei loan Gheorghi Ghica Voevoda şi Stefani 

Vasilie Voevoda şi Evstratie Dabija Voevoda şi Ioan Duca 

Voevoda şi lliiaşi Alexandru Voevoda şi loan Stefani 

Petru Voevoda şi loanii Dimitrie Ca(n)tacuzino Voevoda şi 

Măria Sa loanii Antonie Ruseti: Voevoda şi cu polita du: 

miloru sale cinstiţilorii boiarii ţărâi într'atâta lungă vriame 

scriindă şi tălmăcindă câte am pututi birui în aceşti viaci 

grei a ţărâi abiia cu mult greu am scrisii şi această svăntă 

carte... Caria iubiții lui Dumnedrău şi cinstiţi cetitori cu 

dragi să o priimiţi şi să o cetiţii fără urâtă, că nu spune 

întrînsâ de petrecaniile şi puterile înpăraţilori şi a chesa- 

rilorii şi a crailori şa domnilorii, nice de vitejiile şi izbnâ- 

dile hatmanilorii, nice de nevoinţele vitiajilori lumeşti, ce 

de nevoinţele şi biruinţele şi izbândile a itiajilor împăra- 

tului şi domnului ceresci, deacărora nevoinţe îngerii să 

minuneadză cum ei putură de se nevoirâ şi biruirâ a bate 

război aşia de minunati preste toată minunia şi cinstiti 

preste toatâ cinstia. 

Carile dumneavoastră cetindu-le, în toate dzâle, veţ în- 

dulci sulletiaşte ca în raiul adevăratii a svinţiei sale și 
îatai să pomeniţ şi să mulțămiţ blagocestivilorii Domni şi 

pre noi încâ nu uitaţi dela svântă ruga dumnilori-voastre. 

» Sinaxariu, cuvânt grec ca- în cursul luniior, Sunt deci 12 minee. 

lendar ; prin extensiune : vieţile 3 Vistiar=—comoară. 
simţilor aşezate după calenar. + Lexicon: neologism interesant 

* Minia >—minee' Cuvânt grec; n 5 Blagocesliv = evlarios, pios. 
colecţii de bucăţi de cetit ia slujbă i 

127



BIBLIA DELA BUCUREŞTI 
1688 

La finele. secolului XVII se face în Muntenia o lucrare de mare în- 
semnătate. Şerban Cantacuzino, Domn cu visuri şi cu ambiţiuni mari, 
era şi un mare susţinător al culturii şi al limbii naţionale. Sub dom. 
nia lui se traduse şi se tpări „Biblia“, terminându-se sub domnia lui 
Brâncoveanu în 1688. 

Bibiia lur Şerban din 1688 are tormat folio şi cuprinde aproape 
1000 de pagini. E prima ediţie românească completă a stintelor cărţi. 
Cuprinde : 

Scriplura veche: Facerea, Ieşirea, Preoţia, Numerele A doua lege 
lisus Navi, Judecătorii, Ruth, A împăraţilor, Ezdra, Noemia, Ester' 
lov, Psaliirea, Paremiile lui Solomon, Eclasiastul, i Cântarea cân- 
tăritor, Isaia, leremia, lezechiil, Daniil, losia, loil, Amos, lona, Naum, 
Avacum, Soironie, Aggheu, Z-haria, ludit, lisus Sirah, Cartea Maca- 
veilor, Iosip. - - 

Scriptura nouă: Cele 4 evanghelii, Faptele apostolilor, Epistolele 
Apostolilor, Apocalipsul St. loan Bogoslovul. 
Voind să tipărească această biblie, Şerban cheamă pe arhiereu 

Ghermano de Nisis (dela Niş) şi hotăreşte să traducă textul elen îi- 
părit la Franktort. Murind însă arhiereul, adună pe mai mulţi oameni 
învăţaţi din țară, cari desăvârşesc lucrarea, servindu-se şi de alte tra- 
ducţiuni. Cine sunt aceşti colaboratori? La finele cărţi se pomenesc 
trei nume : fraţii Şerban şi Radu Greceanu şi episcopul Mitrofan 
dela Huşi. Despre ei se spune însă că numai au desluşit şi au în- 
dreptat cuvintele româneşii. A trebuit deci să „mai îie şi alţii. Carj 
anume ? Haşdeu credeă că traducătorul întregii lucrări este Nicolae 
Milescu, dar părerea sa nu s'a puiut impune. 

Mai târziu d. lorga a propus ca traducător pe Stolnicul Constantin 
Cantacuzino, ajutat de Sevasfos Kimenites, directorul şcoalei gre- 
ceşii din Bucureşti, şi. de Desoiteiv, patriarhul Ierusalim ului. D. G. 
Pascu a găsit câteva însemnări din care rezultă că traducătciul este 
Nicolae Milescu şi că a făcut-o la Constantinopol, când eră capuche- 
haia al lui Grigore Ghica, Domnul Munteniei. 

In acest caz, Gherman, îraţii Greceanu şi Mitrofan, pomeniţi în pre- faţa lucrării, ar fi revizuit textul lui Milescu. 
Admiţându-se acest punct de vedere, rămâne totuşi de crezut şi 

părerea că nu toată opera s'a tradus acum dia nou, ci s'au utilizat ŞI tipărituri mai vechi ; astte! Biblia dela Bucureşii rămâne ca un simbol al unităţii limbii Şi unităţii neamului nostru. 
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” Din prefața domnitorului 

Şi auzândi eu smeritul Domni den gura Domnului mieu 
adease a zice: privegheaţi că nu ştiţi în ce ciasii Domnul 

nostru vine, cunoscutu-mi-am datorie nepărăsită, mai na- 
inte de a sosi sfârşitul nemerniciei meale, după darul ce mi 
s'au dat den mila lui Dumnezău să neguţitorescii duhovni- 
ceasca nguţitorie şi să dau celor ce sântu supti ascultarea 

- noastră talandulii care m'au încrezut 1 Domnului. 
Şi aceasta am făcut la tălmăcirea aceştii sfinte scripturi. 

făcându multă nevoinţă şi destulă cheltuială. Despre o 
parte puindu dascali ştiuţi 2 foarte din limba elinească pe 
prea înțeleptul cel dentru dascali alesi şi arhiereu Gher- 
mano Nisisi.* şi după petreacerea lui pre alţii care s'au în- 
tâmplatu şi despre altă parte a noştri oameni ai locului 
nu numai pedepsiţi + întru a noastră limbă, ce şi de limba 
elinească avându ştiinţă ca să o tălmăcească. Carii luândă 
şi dintr'alte izvoade vechi şi alăturându-le cu cel elinesci al 
celor 70 de dascali 5 cu vrearea lui Dumnezău o au săvârşit 
precum să veade. Şi măcari că la unele cuvinte să fie fost 
foarte cu nevoe tălmăcitorilor pentru strimtarea limbii ro- 
mâneşti, iară încăş avându pildă de tălmăcitorii latinilor şi 
sloveaniloru, precumii aceia aşa şi ai noştri le au lăsati 
precum să citescă la cea elinească.: 

Din vechiul testament: Facerea lumii 

Denceput au tăcut D(u)mn(e)zău ceriuli şi pământul, 
lară pământul era nevăzutii şi netocmitu şi întunearec zăceă 

! Care m'au încrezul— pe 

care mi l-au încredinţat. 

: Ştiufi =— cunoscători, 

3 Arhiereul Ghermano de Nisa 
(Niş). Aci iost un oraş roman 

(Naissus) patria lui Constantin 

cel Mare. distrus de Atila şi re- 
zidit de Justinian, In sec. XVI 

există acolo un episcopat grec, 
* Pedepsrfi : învăfaţ:. Cuvân- 

tul a rămas în limbă, dar şi-a 
schimbat înțelesul. 

5 Isvodul cel elinese a celor 

70 de dascăl: editia biblică nu- 

mită Septuaginta. 

9 — Adamescu, Russu şi Dragomirescu—Manual de L, rom. cl. VI. l 29



deasupra peste celu fără de fund şi dțujhul lui Dumnezăii 

să purta deasupra apei. Şi zise Dumnezău sâ se îacă lumină 

şi să făcu lumină. Şi văzu Dumnezău lumina că iaste bună şi 

osebi Dumnezău între mijlocul luminii şi între mijlocul în: 

tunearecului, Şi numi Dumnezău lumina zio şi întunea- 

recul numi noapte şi să făcu sară şi să făcu dimineaţă, zi una. 

Şi zise Dumnezău : facă-se întăritură în mijlocului apei şi să 

fie osebitoare între apă şi între apă, şi să tăcă aşă. Şi lăci 

Dumnezău întăritura şi osebi Dumnezău între mijlocul apei 

care era supti întăritură şi între mijlocul apei ce era dea: 

supra întăriturii. Şi numi Dumnezău întăritura ceriu şi văzu 

Dumnezău că iaste bine şi să făcu sară şi să făcu dimi- 

neaţă, zi a doa. Şi zise Dumnezău : adune-se apa cea de 

suptii ceriu într'o adunare şi să să ivească uscatuli. Şi numi 

Dumnezău uscatul pământi şi adunările apeloru numi mări 

şi văzu Dumnezău că iaste bine. Şi zise Dumnezău: ră- 

sară pământului buruiană de iarbă semănătoare sămânță 

după tealiu-şii. şi după asemănare-ş şi lemnu roditoriu fă- 
cându roadă căruia sămânţa lui într'însul după feliu-şi pre 

pământă, şi îu aşa. Şi scoase pământul buruiană de iarbă 

sămănătoare sămânță dupre îfealiu şi dupre asămănare şi 
lemnii roditoriu care face roadă, căruia sămânţa lui într în- 

suli dupre neam pre pământi. Şi văzii Dumnezău că iaste 

bine, Şi să făcu sară şi să făcu dimineaţa, zi a treia. 
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- MIRON COSTIN 

Născut la 1633, Miron Costin a ocupat sub mulţi Domni diferite func- 

țuni însemnate şi a exercitat o înrâurire directă în conducerea alace- 
rilor publice. 

In timpul lui Petriceico, Costin îu trimes în interes dipiomaliic în 

tabăra Turcilor dela Nistru şi cu acest prilej rosti către vizir acele 

faimoase cuvinte: „Suntem noi Moldoveni bucuroşi să se lăţească îm- 

părăţia în toate părțile, cât de mult, iar peste ţara noastră nu ne pare ! 

bine să se lățească“, 

Tot sub Petricico, Turcii întră în luptă cu Polonii şi Dcmnul voeşte 

să treacă în. partea acestora din urmă. Cestin îrsă convinge pe cei- 

lalţi boeri şi cu toţise opun Domnului, pentru că vedeau că era mai 

bună unirea cu Turcii, iar nu cu Polonii, cari au şi fost învinşi, 

Se înţelege că Dumitraşcu Cantacuzino, care vine la tron îndată 

după acest eveniment,—în urmă căderii lui Petriceico,—caută să ia 

lângă sine pe Costin. Acesta deveniă din ce în ce mai influent, eră 

agent de frunte în tratativele diplomatice între Turci şi Poloni şi is- 

buti să răstoarne pe Dumitraşcu, socotindu-l un uzurpător. Anton Ro- 

set, care urmează în domnie, încarcă pe Costin cu cele mai mari 

onoruri, dar din motive pe cari nu le putem şti,—vedem că e răslur- 

n it tocmai de Costin şi înlocuit cu Constantiu Duca. Acest Duc, după 

spusa tuturor cronicarilor, era un domn foarte rău, şi Miron Costin a 

avut să plătească scump greşeala, de care se căiă acum, După ce 

Duca se întoarse delia împresurarea Vienei (1683), îu atacat de Poloni 

şi luat piizonier împreună cu Miron Costin şi cu alţi boeri. 

Costineştii stau de aci înainte retraşi în Polonia şi numai pe la în- 

ceputul domniei lui Constantin Cantemir se întorc in țară, şi vedem 
că atât Miron cât şi frateie său Velicico Vornicul ocupă funcțiuni. 

Intrigele dela curte, neînțelegerile din!re Costineşti şi Roseteşti, cari 
aveau mare iniluență pe lângă Domn, făcură pe cei dintâi să devie : 
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adversari ai lui Cantemir. Povestesc cronicarii că Miron îi zicea : „Mai 

des cu paharele şi mai rar cu orânduelile, că-i vrea să-ţi dai Măria” 
Ta seama odată şi n-ei putea“, In curând Costineşiii fură scoşi din 

funcțiuni şi Velicico, luând parte la un complot, care avea de scop 

răsturnarea Domnului, îu prins, adus la laşi, bătut şi omorit. Crezând 

atunci că şi Miron va îi amestecat, Cantemir trimise la moşia aces- 
tuia să-l prindă—când se dusese ca să-şi înmormânteze soţia—şi ast: 

fel în Decemvrie 1691 acest mare bărbat al ţării fu omorit, 
Miron Costin a scris şi proză şi versuri. 

Cele mai însemnate lucrări în proză sunt: Cartea primului descă- 
lecat şi Letopiseţul Moldovei. 3: «.... Da o pa ia 

„Cartea pentru descălecatul de 'niâiu a [ărei Holdovii şi nedmu- 

lui moldovenesc de Miron Costin carele a jost logofăt mare în 

Moldova“ este o operă de polemică. Adnolatorii lui Ureche expiicau 
colonizarea Daciei întrun chip foarte ciudat. Pe baza ziselor unui 
cronicar ungur, spuneau că ţările române au fost colonizate cu tâlhari 

din temniţele Italiei. 
In contra acestei păreri insultătoare se ridică Miron Costin în lu- 

crarea de care ne ocupăia şi o respinge, spunând că „între Traian şi 
între Laslău Craiul opt sute de ani sunt“ şi declarând că asemenea 
idei sunt „basne şi scornituri“«. 

„Letopiseţul “țării Moldovei dela Aron Vodă, de unde e părăsit de 

Ureachi Vornicul de jara de gios, izvodit de Miron Costin biv-ve 

Vornic fării de gios...* este cea mai însemnată scriere a lui Miron 

Costin şi cuprinde evenimentele dela 1594 până la 1662. Se ocupă în 
primul loc cu istoria patriei sale, atingând din timp în timp şi laptele 
din Muntenia şi Transilvania. Miron Costin voia să scrie o istorie 
completă a Moldovei, dar împrejurările nu _. l-au lăsat să-şi realizeze 
planul. - pi Dai tit tată AID 

În limba polonă a scris un poem în care vorbeşte despre coloni- 

zarea Daciei şi despre fundarea principatelor şi o carte în proză cu 
acelaşi subiect. îi: pla AR i a a Radei 

Costin a mai scris şi „Viafa lumii“ o lucrare poetică, în care des- 
voltă vorbele Eclesiastului : Deşertăciunea deşertăciunilor, toate suni 
desertăciuni“, 
Miron Costin era un om foarte învăţat, ştia limba polonă, latină şi 

ungară. 

Judecata lui Dimitrie Cantemir, care făcea pe Miron Costin cel mâl 
mare istoric ai Moldovei, o atlăm şi ezi întemeiată, căci în adevăr el 

e cronicarul cel mai însemnat, cu care numai Niculcea se poate ală- 
tura. dar acestuia îi lipsiă cultura pe care a avut-o Costin. 

ar, A, 
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” CARTEA DESCALECATULUI 

Din Predoslovie 

Inceputul ţărâlor acestora şi neamului moldovenesc şi 

muntenesc şi câţi sunt în ţările ungureşti cu acest nume 

rumâni şi până astăzi: de unde sunt şi din ce se- 

minţie, de “când şi cum au descălecat întru aceste părţi 

de pământ a scrie, multă vreame la cumpănă au stătut 

sufletul nostru. Să înceapă osteneala aceasta după atâțea 

veaci, dela descălecatul ţărâlor cel dintâiu, dela Traian 

împăratul Râmului, cu câteva sute de ani preste mie 

trecute, se sparie gândul. A. lăsă iarăşi nescris, cu mare 

ocară înfundat neamul acesta de o samă de scriitori, 

este inimei durere. Biruit-au gândul să mă apuc de 

această osteneală: să scot lumii la vedeare feliul nea- 

mului, din ce izvor și seminţie sânt lăcuitorii ţării 

noastre Moldovei şi ţării Munteneșşti, şi Rumănilor din 

țările ungurești cum s'au pomenit mai sus, — că to. 

un neam şi odată descălecaţi sânt. De unde sânt veniţi 

strămoşii lor pre aceste locuri? supt ce nume au fost; 

întăiu la descălecatul lor, şi de când s'au osebit şi au 

luaţ numele cest de acum de Moldoveani şi Munteani?. 

In ce parte de lume iaste Moldova? hotarele ei până 

unde au fost întâiu? ce limbă ţin şi până acum? cine au 

lăcuit mai înainte de noi pre acest pământ şi supt ce 

nume? scot la ştirea tuturor cari vor vrea să ştie nea- 

mul ţărâlor acestora. 

Indemnatu-m'au mai ales lipsa de ştiinţa începutului 

acestei ţări den descălecatul ei cel dentâiu, toate alte 

țări ştiind începuturile sale. Laud usărdia! lui Ureachi 

Vornicul, carele au făcut den dragostea ţării leatopisejul 

său; însă acele dela Dragoş-Vodă... iară de descălecatul 

cel dentâiu. cu Romani adecă cu Rămleani nemica nu 

pomeneaşte, numai ameliţă ? la un loc că au mai fost 

  

v Lisărdie — osărdia == silinţa. 
: Ameliță: aminteşte, spune pe scurt. 
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țara odată descălecată şi s'au pustiit de Tătari... Destul 
şi atâta, cât poate să zică fieşte cihe că numai lui de 
această țară i-au fost milă să nu rămâie întru întuneare- 
cul neştiinţei. Că celelalte ce mai sunt adoaseturi scrise 
de un Simon Dascălul şi al doilea de un  Misail 
Călugărul, nu. leatopiseţe, ce ocări Sînt, care şi a- 
cealea nu puţină îndemnare mi-au fost. Şi mult mă 
mir de unde au luat aceste basne?3 Că şi Urechie Vor- 
nicul scrie şi el: patruzeci şi cinci de ani, la domniile 
cele dentăiu nici o scrisoare nu se află de lucrusile Jop 
ce sar îi lucrat, şi nici străinii n'âu ştiut nemică de 
dânşii până la Alexandru-Vodă cel Mare şi Bun. Dea- 
cii au început istoricii leşeşti a scrie, mai ales Bielskiet 
şi Martin Paşkovskie £, pre. cari i-au urmat răposatul 
Ureachi Vornicul. Deacă n'au fost dară, dentâiu geri- 
soare în ţară, şi neci străinii n'au ştiut şi nemică wau 
scris, de unde sînt aceste basne, cum că să fie fost, mo- 
Şii ţărei aceştia, den temnițele Râmului, daţi întru agiu- 
toriul lui Laslău craiul ungurese; şi Românii acum eră 
în Maramureş, în zilele acestui craiu, ceşti dincoace, 
unde este acum Moldova, iar cei de colea unde este 
acum fara Muntenească, iar în mulţi pre Olt, unde şi 
acum se pomeneaşte ţara, Oltului, şi Românii cei descă- 
lecaţi de 'Traian în Ardeal, acum eră în Ardeal. 

Eu, iubite . cetitoriule, nicăiri nam aflat, neci la un istorie, neci Latin, neci Leah, neci Ungur, — şi viața mea. Dumnezău ştie cu ce dragoste pururea la istorie este şi până la această vrâstă acum şi slăbită; — de aceaste basne să dea seama ei şi de această ocară, Neci 
este şagă a scrie ocară veacinică unui neam; că seri: soarea este un lucru veacinic; când ocărăse într'o zi 
a II . 

| 
_ 

5 Pasagiul la care face aluziune prelucrat o scriere a tatălui său. aci este scris de Simion Dascălu] * Mortn Paşkovski, cronicar ielskie. E vowba de Ica- polon (pe'a 1550), Chim Bielski (1540—1599) care a 
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pre cinevă este greu a răbdă, dar în veaci? eu voiu da 

sama de ale mele câte seriul_ | o 

Făcutu-ţi-am îsvod1 dintâiaşi dată de mari şi vestiți 

istorici, martori a cărora trăesc şi acum scrisorile în 

lume, şi vor trăi în veaci. Şi aşă am nevoit să nu-mi fie 

grijă, de ar cădeă această carte ori pre a cui mână, și 

din străini cari deamănuntul caută smintelile istoricilor; 

pre dânşii am urmat cari-i vezi în isvod; ei pavăza, ei 

sînt poveaţa mea; ei răspund şi pizmaşilor neamului 

acestor ţări şi zavistnicilor. 

Putearnicul Dumnezău, cinstite şi iubite cstitoriule, 

să-ţi dăruiască, după aceste cumplite vremi a anilor 

noştri, când-vă şi mai slobode, veacuri, întru care, pre 

lângă alte trebi, să aibi vreame şi cu cetitul cărţilor!” 

a face iscusită zăbavă; că nu este alta şi mai frumoasă. 

şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul 

cărţilor. | ” o 

CRONICA MOLDOVEI 

Poroavă, cătră celiloriu | 

Fost-au gândul mieu, iubite cetitoriule, să fac Leato- 

-piseţul țărei noastre Moldovei den descălecatul ei cel 

dentâiu, carele au fost de Traian Impăratul, şi urzisen 

şi începătura Leatopiseţului. Ce _sosiră asupra noastră: 

cumplite aceste vremi de acmu, de nu stăm de scrisoare, 

ce de griji şi suspinuri. Şi la acest fel de scrisoare gând . 

slobod fără valuri trebuiaşte; iară noi privim cumplite 

vremi şi cumpănă mare pământului nostru şi nouă. D&ci 

priimeaşte această dată atâta den truda noastră, ca să 

nu se uite lucrurile şi cursul ţărei, de unde au părăsit 

a scriere răposatul Ureachi Vornicul?, Află-vei dela Dra- 

  

1 Isvod: listă. E vorba dellista de autori consultaţi, p2 care opune . 

Costin după prefaţă. 

De unde au părăsit Ureache: dela 1594. 
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goş-Vodă den descălecatul ţărei al doilea, la lea. 
topiseţul lui, pre rândul său scrise domniile țărei, 
până la Aron-Vodă a doua domnie. 

Şi priimeaşte această dată această trudă a noastră .care 
am făcut să nu se treacă cumvă cu uitarea, de unde este 
părăsit ; cu această tăgăduinţă, că şi Leatopiseţul întreg să 
aştepţi dela noi, de vom aveă zile, şi nu va hi pus prea 
veacinicul sfat al putearnicului Dumnezău ţărei aceştia 
ţeanchiu şi soroc de săvârşire. 
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STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO 
  

Stoinicul Constantin Cantacuzino s'a născut pe la 1650. A fost om 
foarte învăţat, care a călătorit prin ţări străine şi a luat parte în multe 
ocazii la conducerea ţării. Ar fi putut să devie chiar Domn, dar n'a 
voit, mulţumindu-se a fi pe vremea lui Brâncoveanu, un bun sfătui- 
tor ai acestui nepot. Certuri şi intrigi de familie, în cari va fi avut şi 
el partea lui de vină, îl depărtară de urmaşul lui Brâncoveanu, de 
Ştefan Cantacuzino (1714—1716), ba de aci i se pricinui şi moartea, 
fiind ucis din porunca Domnitorului în 1716. 

“DIN „ISTORIA ȚĂRII-ROMÂNEŞTI“ 

Aşa dară sculându-se Traian cu toată puterea şi mai 

în lăuntrurile ţării intrând odată şi altă dată, mare şi 
tare răsboiu cu Decheval având, nu puţină dintr'amân- 
două părţile varsare de sânge s'au făcut. In cea de apoi 
însă, Decheval, biruindu-să, au fugit, trăgându-să către 
Beligradul Ardealului, căci acolo eră şi Scaunul crăiei 
lui. Ci nici acolo nu s'au putut; mântui, că iată oastea 
Romană, trecând munţii Carpaţi (că aşă aceşti munţi toţi 
carii curmează ţara aceasta, de către Ardeal să chiamă, 
dupre cum scriu gheografii) şi acolo arzând şi sfărâ- 
mând, nici acel Decheval au mai putut scăpa; ci pre el 
prinzându-l, zic cum să-l fie omorât, alţii zic cum el 
însuşi. să-şi fie făcut moartea, dupre atâtea nenorociri 
ce i să întâmplase şi vedea că tot şi cu totul să pierde, 
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şi cum că tot va cădea în mâna lor pe urmă, ci viu 

să nu fie. ” Ă 
Atuncea deci începând mai vârtos şi cu d'adinsul a . 

cerca avuţiile lui, zic cum multă sumă şi mare bogăţie 

să să fie aflat acolo în cămările polatelor lui; şi multe 

ascunse zic că au fost, care le-au descoperit. şi le-au ivit 

unul dinţr'ai lui oameni, pentru că foarte ascunse le ţi- 

nea. Acest îfeliu de meşteşug de a le ascunde varvarul 

aflând: adecăte, zic, că acolo, în apa ce trecea pre iângă 

polate, abătând întâiu apa de a cură, printr'alt loc, mare 

foarte groapă făcând, şi cu lespezi pardosindu-o şi pre 

de-asupra bine tocmind-o iar au dat apa peste acea. 

groapă, ca o peştare mare făcându-o şi acolo mult foarte 

întwînsa aur, argint şi alte scule ce ştia că de apă nu 

să strică, au pus; care. ascunzătoare foarte cu nevoie era 

să să afle, mai vârtos că nimeni nu o ştia; pentru căci, 

când o au făcut, robi au adus de o au săpat, şi apoi pre 

toţi aceia au pus de i-au omorît, ca să nu iasă cuvântul 

şi acea taină la nimeni afară. Ci iată că nici o taină, 

nici o ascunzătoare lumească, dupre nemincinos cuvântul 

Domnului, la Luca, cap. 8 nue, care să nu să afle şi 

"la iveală să iasă. Alţii zic că le-au ivit acelea şi le-au 

pus un boier mare Roman ce în mulţi ani l-au fost 

țiind acel Decheval acolo rob. Aceasta dară poate fi, 
că, domirit şi mare la.minte om fiind, şi ca acelea 

multe va. fi iscodit, ca să ştie şi să poată cunoaşte, până 

în câtă putere avea acea, crăie de să punea aşa tare îm- 
potriva romanii împărații de a să lupta şi de a să apăra. 
Deci, şi acelea spuindu-le şi aflându-le, le-au luat Ro- 
manii şi, căte au cunoscut că ar fi fost de zătienire lor 
toate le-au stricat şi le-au dărâmat. 

Aşa deci Traian supuind şi desăvârşit domolind toată 
Dachia şi socotind ca să o tocmească într'acel chip de 
la care să nu mai aibă alte tulburări, nici să le mai vie 
alte griji, au poruncit, de prin prejururile biruinţilor sale 

de au adus Romani lăcuitori, de i-au aşezat aici, şi din- 
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tra sa, oaste au lăsat căţi au trebuit de a-i lăsa, că să 
să aşeze aici, rămâind lăcuitori acestor ţări, carii şi până, 

astăzi să trag, cum vom arăta, dintr'aceia. 

Insă nu că doară din Dachi nici unul n'au mai rămas, 
cât doar, pustiindu-să de tot şi ne mai rămâind nimeni 

„cine a lăcui aceste pământuri, au pus Traian şi au aşezaţ; 

Romani, ce numai a lor crăie să nu mai fie, nici capete 
dintr înşii poruncitori să nu mai rămâie, nici a lor nume 

de stăpânire să nu mai să auză, ci numai de Romani. 
Iar şi din ei alţii au mai rămas, că iată şi Lichinie de 

neam Dac să trage, cum scriu mulţi, însă de proşii oa- 

meni era; iar mai apoi, la Roma mergând şi mari oa- 

meni slujind, fiind poate îi şi om de slujbă, aşa au ajuns 

de mare cât şi pre Constanţia, sora lui Constandin îm- 

părat, celui Mare, au luat, pre carele şi soţ împărăţii 

l-au făcut, şi împotriva lui Maximin tiranului l-au trimis 
cu oaste, şi la Tars l-au biruit. Insă nici din pieptul 
acestui Lichinie au lipsit tirania, că şi către alţii crud 

era, iară către creştini nesăţios gonitor şi muncitor. 

Caracterizare generală 

Nu se cunoaşte cu siguranţă tot ce a scris acest stolnic. Cantacu- 

zino. Se pare că a lucrat mult şi a adunat mult material istoric. | se 

atribue o Istorie generalg a Românilor. 

Din aceasta se cunoaște un fragment care tratează partea privitoare 

da colonizarea Daciei, până în timpul lui Atila. Publicat pentru întâia 

dată înteun volum de cronici vechi (Istoria Moldo-României“ Editor 
'G. Ioan'd, Buc. 1853) a fost retipărit de Kogălniceanu (,„Letopiseţe“ 
ed. 2-a, vol, 1) care l-a atribuit lui Nicolae Milescu. Mai târziu s'au 

descopzrit alte manuscrise ale aceleiaşi scrieri şi discutându-se ches- 
_ti: autorului, s'a ajuns la concluzia că nu poate îi Milesca, iar dom- 

nu! N. Iorga consideră pe Stolnicul Cantacuzino ca autor, 

Titlul lucrării este „Cronica pe scurt a Românilore. 

Consultând istorici streini, autorul arată cu deamănuntul răsboaele 
dacice, şi ajunge la chestia colonizării şi a părăsirii Daciei. Despre 

cea dintâiu ne spune că Traian „au poruncit de au adus Romani lă- 

cuitori“ din cari se trag lo:uitorii de astăzi. In privința celei de a 
doua, se pronunţă hotărât în contra, căci „urma de ale acelora Ro- 

nani ce au tost în Dacia ca să fost mutaţi cu totul într'altă parte nu 
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este“. Concepe totuşi că vre-un împărat „va îi ridicat ostaşi“ din Da- 

cia pentru nevoile sale şi astiel s'a format în peninsula balcanică gru- 
pul de Români cari se numssc „Cuţovlahi“. Despre aceştia ne dă mai 

multe amănunte decât Miron Costin, fiindcă i-a cunoscut de aproape: 

„Şi încă cu dintr'inşii am vorbit“. El găseşte că seamănă şi în chip 

şi în obicee cu Românii din nordul Dunării, numai limba lor deşi 
„românească ca a acestora“ este „mai stricată“ şi „mai amestecată“ 

cu vorbe turceşti şi greceşti. 

Restul lucrării care vorbeşte despre viaţa poporului român în lim- 
pul năvălirilor barbare, este puţin interesantă pentru noi, dar vremea 
când s'a scris, arată din partea autorului şi cultură şi cercetări serioase. 
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Ion Neculce a fost boier mare şi a ocupat diierite funcțiuni însem- 

nate. S'a născu la 1672. Sub Antioh Cantemir, a înaintat până la rangul 

de spătar şi, după ce a stat retras câtăva vreme, a îost făcut mare 

hatman de către Dimitrie Cantemir, la trecerea acestuia Gh, partea lui 

“Petre cel mare, şi a luat parte la răsboiul Ruşilor cu Turcii. Pierzând * 

. Ruşii răsboiul, Neculce a trecut cu Cantemir în Rusia şi a stat acolo 

doi ani, după aceea, şapte ani în Polonia, până când i sa îngăduit să 

se întoarcă în patrie. De atunci a tr it apai „multa moşia sa, Ocu ână 

numai. puțină vreme funcţiyăsa de“Vornic al țărji de sus. A îmunit între 

pu uta: tea Ta Boca 
1745—1746. fr, Se 2 rlarrarere 3 bend Due DAf- Sfsoaă „Pocau 

Neculce a fost un militar distins şi Petru cel mare l-a prețuit mult 

şi i-a ară'at o deosebită simpatie. Tot aşa era privit şi de famiiia lui 

Cantemir şi de ceilalţi boieri; de aceea, când a voit să.se întoarcă în 

ţară, cu multă greutate a scăpat de stăruințele lor. Ei însă a ţinut cu 

orice preţ să-şi vază patria şi nu sa temut că i se va întâmplă vre-o 

nenorocire, vre-o persecuție, ci — precum însuşi zice — şi a pus nă- 

dejdeu în Dumnezeu, care din toate l-a scăpat. 

Lucrarea de căpetenie a lui Neculce — în afară de compilarea croni- 

cilor anterioare — este „Letopisețul fării Moldovei dela Dabija Voevod 

până la domnia lui lon Mavrocordat Voevod“. Cuprinde evenimentele: 

dela 1662 până Ia 1743, la caria fost mai totdeauna părtaş sau pe cari 

le-a cunoscut de aproape. 

Letopiseţul este precedat de câteva file ce poartă titlul „O seamă de 

cuvinte ce sânt auzite din om în om, de oameni vechi şi bătrâni şi 

în letopisețe nu sânt scrise...“ Aci se cuprind o sumă de tradiţiuni 

relative la diferiți do:nni şi cari au format subiectele poeziilor istorice 

ale lui Bolintineanu şi ale altor poeţi. Aci se ailă, de exemplu, întâm- 

plarea cu Daniil Sihastru, Aprodul Purice, ş. a. Si ape data 

Deşi nu se vede să fi urmat învățături în şcoli înalte, N&culce do- 

bândise multe cunoştinţe şi vorbiă greceşte ; apoi eră om cu mult bun 

simţ, cu pricepere de a judecă lucrurile, câştigată prin amestecul di- 

rect in afacerile statului, — si cu un deosebit talent de a povesti, 
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DIN „LETOPISEŢUL ȚĂRII MOLDOVEI“ - 

Precuvântare 

Acest pământ al Moldovei n'au fost aşezat de demult 
de oameni, să fie fost trăit într'însul cu pace; ce în câte- 
va rânduri au fost şi pustiu. Deci pentru aceaea nu se 
află letopiseţe scrise de pământeni vechi. a 

Ce dela o vreme dela descălecatul lui Dragoş-Vodă 
târziu s'au apucat Ureachi Vornicul de au scris din isto- 
riile a, doi istorici leşeşti şi l-au scris până la domnia lui 
Aron-Vodă. , a 

Apoi au mai făcut după Ureachi Vornicul şi un Si- 
mion Dasca! şi un Misail Călugărul şi un Eystrati Lo- 
gofătul şi iar l-au scris cât au scris Ureachi Vornicul 
până la Aron-Vodă. Numai aceştia poate _fi, au fost 
oameni neînvățaţi de n'au cetit bine la istorii, că av 
defăimat pre Moldoveni, scriind că sânt din tâlhari: 
pentru aceasta dar nimenea din scrisorile lor, nici cele 
ce ar fi fost adevărate, auzite sau văzute a lor, nu -le 
pot oamenii a credere. Iară pre urma atestora s'au 
apucat Dutmmmealui Miron Costinyvel logofăt de au făcut, 
un letopiseţ şi cât n'au putut E Logofătul l-au 
istovit fiu-său Neculai Costin biv vel Logofăt. Şi l-au 
scris din începutul lumii, arătând cine au trăit pre aces. 
pământ cu mărturii a istorici străini şi l-au scris până 
la Dragoş-Vodă şi dela Dragoş-Vodă l-au scris depre 
izvodul lui Ureachi Vornicul până la Aron-Vodă; însă 
mult l-au mai împodobit mai frumos şi Miron Logo- 
lătul şi fiu-său Neculai Costin. Iară mai înainte până 
la Dabija-Vodă s'au mai scris de Miron Logofătul. Iar 
mai departe nu se găseşte seris: poate or fi, de or fi şi 
scrise mai nainte de Neculai Logofătul, dar or fi poate 
tăinuite şi până acum la îvală n'au eşit. 

Iară dela Dabija-Vodă înainte îndemnatu-m'am şi eu, 
Ion Neculce, biv_vel Vornic de ţara de sus, a_scriere 
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întru pomenirea domnilor; însă până la Duca-Vodă cel 

bătrân l-am scris de pre nişte izvoade ce am aflat la, 

unii şi la alţii şi din auzitele celor bătrâni: boieri; iară 

dela Duca-Vodă cel bătrân înainte până unde s'a vede 

la domnia lui Ion: Vodă Mavrocordat, nici de pre un 

izvod a nimănui, ce am scris singur dintru a mea ştiinţă 

cât s'au tâmplat de au fost în viaţa mea. Nu mi-au mai! 

trebuit istoric străin, să cetese şi să scriu, că au fost 

scrise în inima mea. 

„Deci vă poftese, cetitorilor, pre unde ar fi greşit con- - 

| deiul mieu să priimiţi, să nu gândiţi că doară pre voia 

"cuiva, sau în pismă cuiva, ce precum sau tâmplaă cu 

"adevăr s'au scris; doar niscai veleaturi a anilor de s'or 

“i greşit, iară celelalte întru adevăr s'au scris. 

Mai socotit-am. şi din letopiseţul lui Evstrati Logd- 

fătul şi a lui Simion Dascalului şi a lui Misail Călugă- 

vului neşte cuvinte câteva, de nu le-am lăsat să nu le 

scriu; ce le-am scris, măcar că dumnealui Miron Logo- 

fătul şi cu Neculai fiiu-său nu le-au scris, şi-i ocăreşte, 

şi se cade să-i ocărească, unde iace că sânt Moldovenii 

din tălhari; bine face că-i ocăreşte şi zice că sânt basne. 

Jar pentru Dumbrava roşie cumcă au arat-o Bogdan- 

Vodă cu Leşii, Miron Logofătul au lăsat de n'au scris, 

“dar aceea zic să nu fie basnă. Pentru neamul Movileşti- 

lor şi cum li s'au. numit acest nume dintru Ştefan-Vodă 

cel Bun Moghila iară nu-i basnă; şi altele. multe n'or 

fi ştiut istoricii ca să le pomenească toate. 

Deci o samă de istorii mai ales şi noi nu le-am lăsat, 

să nu le scriem; însă nu le-am scris la rândul lor, ce 

sau pus de oparte, înaintea domniei Dabijei-Vodă s'au 

scris; ce cine va vrea, să le creadă, bine va fi, iară cine 

+ 

nu le va crede iarăşi bine. va, fi: cine_cum, îi va, fi voia 

aşă va face. Că mulţi istorici străini de alte ţări nu le 

ştiu toate câte se fac întralt pământ; tot mai bine ştiu 

cei de loc decât cei străini... | | | 

/ Deci fraţilor cetitorilor, cu cât vă veţi îndemnă a 

Î . 
- . A . . 

„cetire pre acest letopiseţ mai mult, cu atâtea veţi şti a 
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| răspunsuri la sfaturi ori de taină ori de oştire ori de 
!voroave la Domni şi la poroade de cinste. .. . D rară da eutrivăă, = o a adm 3 Ca atu, d > Mee stă pont tău Au pes 

4 ra a , Vei 

luam „mi: Mila Garacteristica lui Dosofteiu. 
do meniu , Îl a Domnia lui Constantin Cantemir 1685) 

/ Vă_îerire_de. primejdii Şi veţi îi mai învăţaţi a.dare po 
ru „d 

d 

i 

Acest Dosofteiu JM itropglitul nu eră om prost de felul 
lui, eră neam de tnă? preă învăţat ; multe limbi ştiă, eli- neşte, latineşte, slovineşte şi alte. Adânc din cărţi ştia, 
şi deplin călugăr şi blând ca un miel; în ţara noastră 
pre aceste vremi nu se află om ca acela. După ce au mers la Jolcfa îl puneă, Craiul Sobieţki de se îmbrăcă cu veşmintele cele scumpe şi odoarele Mitropoliei țării noastre şi slujiă liturghie la zile mari şi Iordan la Bo- botează cu ţeremonie după obiceiul ţării noastre şi să miră Craiul şi toţi domnii leşeşti şi lăudă frumoasa țe- remonie ce eră în biserica țării noastre. 

sorilize epui ra diţiu ni = dororerib male martum poe (ee o ma; Era cor spy ibm, 7 , e Ștefan-Vodă cel bun, vrând să meargă la biserică într'o duminică di nineața, la. leturghie în târg la Vaslui şi eşind în păliliaț “a curţile domnești ce erau făcute de dânsul, au auzit un glas mare de om strigând șă 
aducă boii la plug. Şi mirându-se ce om este acela că ară duminica, îndată au trămis în toate părţile ca să-l găsească pre acel om şi să-l aducă la dânsul; şi l-au aflat pre om în sus pre apa Vasluiului, cale de patru ceasuri arând la o movilă ce se chiamă acum movila lui Purcel; că pre acel om încă îl chemă Purcel, Şi ducându-l pre acel om la Ștelan-Vodă, l-au întrebat Ştefan-Vodă, el au strigat aşa tare, şi pentru ce ară dumineca? El au zis că au strigat el să aducă, boii la plug, şi ară dumi- neca, că este om sărac şi într'alte zile n'au vrut frate-său să-i deie plugul, şi acuma dumineca i-a dat. Deci Şte- fan-Vodă au luat plugul fratelui celui bogat şi l-au dat fratelui celui sărac să fie a lui» | 
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Aci este isvorul haladei Ppoporane publicate de Alecsandri: Mo- vila lui Burcel, 
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RADU POPESCU 

Radu Popescu, fiul vistierului Hrizea din Popeşti, 'a fost om învă- 

țat, care ştia şi limbi streine, greceşte, latineşte şi turceşte. A ocupat 

funcțiuni importante sub Constantin Brâncoveanu, încă din 1689, dar nu . 

i-a fost credincios, căci se vede că a luat parte la un complot contra 

Domnului, însă a scăpat de moarte pierzându-şi boieria. A reintrat în 

funcțiune sub Ştefan Cantacuzino, dar numai Nicolae Mavrocordat l-a 
ţinut de aproape şi l-a făcut Mare Vornic. In 1722 sau 1723 se retrase 
la mânăstirea Radu Vodă din Bucureşti, unde trăi vre-o 6 ani sub 
numele de Raiail Monahul. 

E foarte probabil, ceeace observă /. G. Sbiera, că din manu- 
scrisul publicat de Bălcescu în „Magazin“ lipseşte începutul, iar titlul 

este adăogat de un copist: «De aicea sunt cele ce au scris Chir 
Rafail monahul, care pre nume mirenesc l-au chemat Radu Popescu 

biv-vel Dvornic.i Acest manuscris povesteşte ultima parte a Domnie! 

Jui Brâncoveanu (de pe la 1699), pe care. tratează cu multă severitate 
zicând că „nici o bunătate sutletească n'au arătat în viața şi domnia 

lui“ şi că după el a rămas „răutate şi blestem“. Domnia lui Ştetan 
Cantacuzino (1714—1716) este povestită întreagă, dar atențiune deo- 
sebită se dă vieţii lui Nicolae Mavrocordat (1716). Partea aceasta în- 

cepe arătând „viţa prea luminatului neam al prea înălțatului şi milo- 

stivului Domn Io Nicolae Alexandru Voevod“. Această viță este foarte 

strălucită, căci Fanariotul se coboară —e drept, în linie femeească — 

din Alexandr cel Bun. Restul cronicii este consacrat domniei lui lon 
Mavrocordat (1716—1719) şi celei de a doua domnii a lui Nicolae 
(1719 —1730) până la 1728. 
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Diri Cronica lui Radu Popescu 
  

De aicea sânt cele ce au scris Kir Rafail Monahul, cara 

pe nume mirenesc l-au chemat Radu Popescu biv vel 

Dvornik, 

Trecândii şi aceste întristări ce venise lui Constantin 

Vodă, văzândi că s'aii dres lucrurile despre Poartă să nu 

mai aibă grijă de mazâlie, se bucura, se veselia şi se lăţia 

în domnie, în avuţie ce strângea din ţară, (care alti Domri 
w'au strânsi nici sai: îmbogăţit ca el de cândii este înce- 

putul Ţării), şi altă grijă nu avea numai să se primble pe 

la sate, pe la vânatuni, pe la vii pe vremea culesului, 

Câţiva ari dară trecându cu această odihnă a lui Con: 

stantin Vodă iată că vine un Imbrihor al Impăratulvi cu 
poruncă să-l rădice să-l ducă la Odriiit unde era Impă- 
ratul, şi pricina pentru ce nimica nu ştia, deci el de inimă 

rea s'aii bolnăvit,.dar Imbrihorul tot aici ai şezut pâră 

s'aii mai îndreptat din boală, deci Vaii rădicat şi Wait dus 

unde i-ai fost porunca, şi mergândii la Odriiă aii şezut 30 
de zile, şi nu i-ai dat nimica voie să se. împreune cu ci- 

neva, şi avea mare întristare că-l vor mazâli, pentru care 

umblândă Kapikekaelile şi boiarii pe la unii, pe la alţi 

figăduindă bari, nici un răspunsă nu putea să ia, in cea 

după urmă temându-se de vr'o primejdie să nu vie cum-va, 

a tăcut adaus de haraciii 240 de pungi peste 280 ce era 
țara mai nainte, numai să-i dea domnia, şi binele casii lui, 
iar pre săraca ţară o aii îngreuiat cu atâta haraciii care 

nu. putea să rădice, ci era totdeauna în casne: şi în vaete, 

şi în lacrămi pentru greul care le venise. 
„lasă după ce laă slobozit de la Odriii, şi au venit în 

țară, şai schimbat firea, sai făcăt mai rău, mai cumplit, 
împrumutări ai pus pre boiari, pre mânăstini, biruri mari 

pre săraca Ţară, cât şi avea putere să le împlinească, ci 
se văita şi blestema. După aceasta iar linişte au venit Dom- 

nului, făcândi şi altii Hatişerii Impărătescii, ca să fie dom i. 
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în vieaţa lui, după cum fusese şi celalaltă care sai zis 
mai sus, şi câţi-va ani aii trecut fără grijă, dar tot nu se 
odihnea Constantin Vodă, văzândi pre Turci că sânt ne. 
statornici, nu staii la vorbele lor ci unele zic şi altele fac. 
“Şi văzândii şi pe nemți că s'au împăcat cu Turcii, de nu 
era nici un ajutor, nici un reazim despre dânşii, ai început 
a se ajunge cu Muscalii, în vorbă, toldeauna irimiţânoii 
Oameni cu scrisori îndemnândiă ca să vie cu oşti asupra 
“Turcilor, ca să ia aceste Ţări, ţara Românească şi ţara 
Moldovei, ca să fie suptii stăpânirea lor, şi s'aii cerut şi 
hrisoave, făcându-se şi pe dânsul şi pe feciorii lui Knezi 
de Moscovia, şi le au dat. Şi cu aceste făgădueli se lega 
către Ţarul, că viindi spre “părţile acestea îl va ajuta cu 
cele ce vor trebui oştilor, zaherile, lefi şi oşti ale lui, şi 
străine cât va putea. Şi aşa prin multe rugăciuni şi îndem- 
nări ce tăcea Constantin Vodă, sati pornit Ţarul cu oști de 
aii venit asupra Turcilor, şi viindă la lasi în Moldova, 
Domnul Moldovei Dumitraşcu Vodă Kantimir s'ai închinat 
“Ţarului, cu toată ţara lui. 

Turcii încă auzindi de aceasta, ai făcut gătire mare 

“despre toate părţile şi ai făcut pod peste Dunăre, şi tre- 
cândă Turcii Dunărea în mare îiică era neşiiindă slăbi- 
-ciunea Moscalilor, gândind că vor îi oşti multe Moschi- 
ceşti, şi cu toate gătirile avândii de cele trebuincioase lor. 
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DIMITRIE CANTEMIR 
  

Dimitrie Cantemir, născut la 1673, a îost îiul lui Constantin Can- 

temir, care a domnit în Moldova între 1685 şi 1693, După ce învăţă 
în ţară cu un dascăl, renumit pe timpul acela, Ieremia Cacavelas, îu- 
trimis la Constantinopole ca ostatic, în locul fratelui mai mare Antioch.. 

Aci ascultă o sumă de învăţaţi veniţi din occident, învăţă limba tur: 
cească, introduse notele de muzică la Turci şi compuse chiar cântări 

religioase foarte preţuite de Turci. Cu chipul acesta îşi câştigă multă 
simpatie printre oamenii sus puşi dela Poartă. 

La moartea tatălui său îu ales domn de boieri, dar nu îu confirmat 
de Poartă, şi continuă a şedeă la Constantinopol. Când la 1710 Petru 
cel Mare declară răsboiu Turciei, Cantemir primi domnia Moldovei, 

socotit ca destoinic în conducerea armatei cât şi ca om de îricredere- 

al guvernului otoman. Contrar tuturor obiceiurilor; în loc să-i ceară 
bani, Turcii i-au dat un ajutor bănesc spre a se stabili la domnie, 

El n'a tost însă mult timp devotat Turcilor, ci se uni pe ascuns cu 

Ruşii. Pe când lucra la podul ce i se ordonase să facă peste Dunăre, 

el îndemnă pe Petru cel mare să tracă cu armata în Moldova, se 

vede însă că acesta nu l-a ascultat şi a trecut mai târziu. Câtă-va 
vreme Cantemir s'a părut prieten ambelor părţi, dar în curând atre- 
buit să ia pe îaţă partea Rusiei, după ce făcuse un tractat prin care işi. 

asigură pentru familia sa domnia ereditară în Moldova. 
Soarta armelor dete victorie Turcilor, şi Cantemir, cu o sumă de 

boieri partizani, fugi în Rusia, unde împăratul îl primi cu toată cin- 

stea, îl dărui cu câteva moşii, îl învesticu funcțiuni şi titluri înalte, 

Astiel petrecu el până la 1723, când muri, 
Cantemir a fost un om foarte învățat: cunoşteă multe limbi euro- 

pene şi orientale şi prin lucrările sale se făcuse cunoscut în toată. 

Europa, astiel că Academia din Berlin (Societas Regia Berolinensis) 

îl alese membru la 1714, 
Cantemir a lăsat un mare număr de opere, dintre cari cele mai 

însemnate sunt următoarele; 
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1. Divanul lumii cu înfeleptul sau gâlceava sufletului cu frupul, 

lucrare scrisă în româneşte şi greceşte, când era tânăr. Ne înfătişează. 

o îilozotie teologică ascetică, susținând că toate sunt pieritoare în 

lume, toate înşelătoare, că adevărata fericire e numai când omul se: 

> 

  
r 

retrage din lume şi trăeşte în frica lui Dumnezeu. (Tipărită laşi 1689% 

2. Hronicul Romano-Moldovlehilor este nu o cronică, precum ar 

arătă titlul, ci o lucrare istorică,” în care studiază stăruința Românilor: 

14%



în Daia, şi viaţa lor până la întemeierea principatelor. După trei 
cărți de „prolegomena“, în care vorbeşte despre Daci, despre Români 
şi despre. originea Românilor, respingând, „basna unui Misail şi Si- 
meon“ (de care se ocupă şi Miron Costin în cartea descălecatului) 
urmează cronicul „vechimii Romano-Moldovlahilor*, adică partea 
principaiă a operei. Aci vo:beşte de colonizarea Daciei şi a2oi, pentru 
epoca fiecărui împărat, arată dovezi de Slăruința Românilor. Despre 
strămutarea lui Aurelian, zice că Românii chiar dacă s'au dus în 
„Misia“, dar curând s'au întors în „Dachia“. Face apoi istoricul năvă- 
lirilor barbare, al imperiului româno-bulgar şi ajunge până la ceea-€ 
numesc cronicarii „descălecarea a doua“, adică fundarea principatelor, 
Se înţelege că, față de cunoştinţele istorice şi arheologice âe azi, 
scrierea lui Cantemir cuprinde multe erori; dar, faţă de premergă- 
torii săi, care tăceau simple cronici, el apare ca primul istoric, și primul Român care s'a gândit să) îacă în comun istoria Românilor 

3. Istoria creşterii ș: scăderi: imperiului oloman, surisă  latineşte “dar publicată mai întâiu în traducere engleză după moarte: lui, a fost cunoscută şi renumită în toată Europa, şi nu şi-a pierdut însem- ătatea decât după ce Hammer, istoric german, a publicat monumen- tala sa operă (Istoria Turcilor). Ed. 1-a: Londra 1634-1735. Ed. 2-a Londra 1746. Traducerea franceză : Paris 1743. Trad. germană : Ham- burg 1755, Traducere română: Bucureşti 1876. 
4. Istoria _ieroglifică este o lucrare istorică şi o satiră politică, scrisă româneşte. Păstrată multă . vreme în manuscris, ea a rămas multă vreme necunoscută. 

__ Sub formă de alegorie ni se descriu intrigile politice dintre. fami- Jiile bozreşti din Moldova şi din Muntenia dela finele secolului XVII Şi începutul secolului XVII. Muntenia este numită împărăţia vulturulu:, ia: Moldova a leului: între acestea se începe o luptă pe care autorul 0 povesteşte în 12 părţi, înşirând un mare număr de fabule, a căror deplină înțelegere este foarte grea, deşi pune la urmă o listă, în Care difeiitete nume alegorice sunt explicate. 
Stilul este foarte nelămurit : a!cătuirea frazelor e greoaie ;. sunt lungi cu inversiuni neobişnuite în românește şi cu foarte multe propoziţii incidente. a 
In cursul! povestirii intercalează diferite maxime, cari îagreuiază şi ni mult silinţa cititorului ae a urmări desvoltarea ideii. Manuscrisul original se păstrează la Moscova. Academia Română a tipărit în 1832, după copia scrisă de Or. GQ. Tocilescu, o ediţie "completă cu ortograiia cea veche, ceea ce îngreuiază citirea şi redă cu puţină exactitate caracterele vechi slavone. Din această ediţie s'a re„rodus pasagiul ce urmează, însă s'a schimbat ortografia. 
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5. Vita Constantini Cantemiri cognomenlo senis Moldaviae prin. 

cipis povesteşte originea familiei sale şi dă însemnate detalii asupra 

celor petrecute în timpui domniei tatălui său. : 

A rămas în ms, şi s'a tipărit în 1883. 

6. Evenimentele Cantacuzinilor şi Brâncovenilor, scrisă ruseşte, 

tradusă în germană, apoi în greceşte de G. Zavira 1795 ; tipăită în 

traducerea română a lui V. Vârnav în „Arhiva Românească“, Iaşi, 

4845 ; apoi a lui G. Sion, Bucureşii, 1818, povesteşte în paragraie. 

scurte intrigile şi luptele dintre aceste două familii. Ne arată cum 

Brâncoveanu a fost pierdut de, către Constantin Cantacuzen, care avea 

dovezi despre relaţiunile lui cu Rusia şi Germania, dovezi pe. cari 

le-a arătat Porții, după care s'a trimes un agent să mazilească şi să 

aresteze pe Brâncoveanu. : ” 

7. Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae (1716) sa îipărit 

întâiu în limba germană într'o revisţă ; apoi în volum: Frankfurt şi 

Lipsca 1771: în trad. română a lui V. Vârnav tăcută în 1806 şi tipă- 

rită la Neamţu 1825 sub titlul Scrisoarea Moldovei. Ed. 2-a 1651 

ed. 3a 1863; ed. 4-a trad. de Papiu Ilarian, Buc. 1775; ed. 5-a sub. 

îngrijirea lui Miron Niculescu, Buc. 1812. Altă traducere de O. Pas u, 

Bucureşti, 1923. a 

Descrierea Moldovei este o lucrare de geogralie şi de etnografia. 

şi cu însemnări istorice. Este alcătuită din trei părţi. Prima cuprinde 

noțiuni despre geograiia fizică şi economică a Moldovei. Cea de a. 

doua se ocupă de forma de guvern, datinile, legile, finanţele ţării. A 

treia tratează despre religiunea Moldovenilor şi. despre literile de 

care se serviau în scris. | 

Ea trebue să îie redactată curând după 1714 când autorul a fost 

primit în Academia din Berlin ; dar sa tipărit abia pe'a îinele sec. 

XVIII. 
Afară de acestea, Cantemir ne-a lăsat multe scrieri asupra muzicii 

şi religiunii turceşti şi două scrieri îilozotice după filozoiul olandez 

Van Helmont. 

Activitatea literară şi istorică a lui Cantemir este Ioarte întinsă şi. 

foarte variată. EI a fost un scriitor cunoscut şi în apusul Europei şi 

ediţiile sale în limbi străine s'au publicat cu laude deosebite. Pentru 

desvoltarea. literară românească însă 0lul său este mai redus, fiindcă 

multe din scrierile sale s'au tipărit în limbi străine şi nu au circulat 

între compatrioţii săi. 
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Dia „Hronicul vechimii Romano-Moldo-Viahilor“ 
  

-Arâită-să ciudat chipul basnii scornite pentru  Laslău 
cel scornit, şi mincinos. 

O! omenite cetitoriule! Cât de greu este adeverinţa min» 
"Ciunii a alla; şi încă după ce o aili, mai cu greu cade 
“Ştiinţa ei, că allând nu afli şi ştiind nu ştii; că precum 
viind întunericul, altă nu putem află, fără numai că lipseşte 
lumina, aşa ailând minciuna, altă nu ştim, făr cât că este 
lipsa adevărului, care nici fiinţă, nici supstare poate avea. 
“Râde-va, poate cetitoriul, de surdă osârdia noastră, căci 
“chipul, a cărui fiinţă, în lucrurile firii nu se allă, a zugrăvi 
ne apucăm, şi corăbii în aer, stânci pre apă plutind; Lej 

şi Smei, plugurile pe arături trăgând ; şi altele ca aceste 
fosturi de chiteală (lucruri, pe care le zămisleşte părerea) 
a arăta ne nevoim. Ce precum noi slobozenie la râs îi 
dăm, aşa şi el icoana, ce-i vom şerui, trebue, nu de tot 
să o leapede, care măcar că de altă trebnică n'ar îi; însă 
râsul poate să clătească şi oarecare chip de irecerea vremii, 
să-i dea. Pocitania aceasta a lui Laslău (ce-i zice Simion 
Măzacul Craiu Unguresc, şi în Predoslavia Hronicului lui 
Ureache o au adaos). în capetele trecute atâta am înirun- 
tat-o, şi la gol am scos-o, cât “mai mult, mai multa o 
Scutura, n'ar îi trebuit; ce căci prin multă vreme prin 
auzul cetitorilor, ştim că s'au tăvălit; şi oare ce chip de 
istorie adevărată a luat pentru aceia şi mai tare a o 
“scurta, şi de toate încheeturile a o desnoda şi a o des- 
“trăma, foarte de treabă şi de adeverinţă istoriei de folos, 
“a îi am socotit. Că precum cât este întunearicul mai des. 
atât lumina să luminează mai tare şi mai departe îşi 
“sloboade razele ; aşa precât se dovedeşte minciuna - mai 
tare pre atât ştiinţa adevărulu] se curăţeaşte şi se luminează. 
Pocitania aceasta, zice dară Simion să o- îi luat din isto- 
xicul cel Unguresc : iară din care istorie, anume, nu arată, 
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zice că în hronicul lui Ureache nu este scris, iar el soco-=- 
tind-o pe semne că va îi adevărată, na vrut să nu o.- 
scrie (o ce îrumos giucătoriu asemenea acelui, căruia. 
zicându-i unul să găcească ce ţine strâns în pumni, el au. 
răspuns că de-i va spune numai forma lucrului aceluia,. 
atuncia va puta să giudece, şi anume să găcească ce ţine. 
în pumn. Celălalt spuindu-i că ţine în pumn un lucru ro-. 
tund, şi în mijloc găurit, găcitcrul, după multă chiteală, i-au. 
răspuns zicând că altă nu poate. îi fără numai o piatră. 
de moară, căci aceia iaste rotundă şi în mijloc găurită. 
Tocmai aşa iaste şi socoteala giudecătoriului Simion soco-- 
tind numai că este rotundă şi găurită, iar nu ce poate- 
pumnul cuprinde). Aşişderea zice că acel Laslău să îi. 
fost Vâlhovnic, care-de pre limba slovenească, se înţelege.. 
vrăjitor, căutător în steale ; zice c'au îost în legea Papistă-.. 
şească, şi de la dânsul întâi, au început Ungurii a lăsa. 
săc Marţea, şi altele, câte buiguiaşte, tuturor sunt şiiute. - 

Ce acestea cât de crude minciuni să fie din istoria trecută. 

s'au dovedit; iară el de unde au luat-o, iată aci vom: 
arătă  începătura şi părintele basnii aceştia după multă; 
-trudă şi osteninţă, ailatam să îi fost un Sava, ce.i zic mi- 

tropolit Bolgăresc, şi frate unui Şieian, care întâi s'au nu-.. 

mit Crai la Bolgari; însă basna aceasta în izvorul ei, pre- 

cum acel Laslău săfîie luat agiutor dela împăratul Râmului,. 

nu scrie, nici ceva pentru acei Români pomeneaşte ; ce: 

numai cum şi în ce îel i-au fost războiul cu Batie şi cum. 

singur, cu mâna lui să-l îi omorit, pre larg şi amestecat: 
povesteaşte precum noi în ceale trecute pre larg am şeruit-o.. 

şi cu negreaţa ei, nu puţină hârtie am muruit, însă acolo. 
câte-va neatinse de dovadă trecând şi nepomenite unele- 

lăsând, aicea şi cele pomenite, pe scurt poitorim şi cele- 

nepomenite vom adaoge; iară cetitoriul pentru adese po-. 

menirea acestei basne iertare ne dea, căci noi socotim că; 

cine iaste numai odată minciunos trebue în veci, precum, 
minciunos să îie să se arate. 
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ANTIM IVIREANUL 
  

Dintre deosebiţii episcopi şi mitropoţiţi cari s'au ocupat cu tipăriri 
de cărţi bisericeşti, cel mâi însemnat este Antim Ivireanul, 

Antim s'a născut în provincia Caucasiei numită Ivirea. In tinereţe 
căzuse s-lav la Turci, dar prin inte'igența şi talentele sale, deveni 
liber şi ajuuse la oarecare poziţiune în Constantinopol prin 'arta tipo- 
grafiei. - 

Pe la 1690, Const. Brânco- 

veanu voind să. perfecţioneze 
tipogratia Mitropoliei. aduse în 
Bucureşti pe Antim, numit atunci 
Andreiu. Acesta se călugări aci 
şi organiză tipografia scoțând 

ucenici români. In acest timp 

s'a ocupat şi cu studiul limbii 
patrisi sale adoplive, pe care 

ajunse în cele dn urnă so 

cunoască întocmai ca un Ro- 

mân. 
După ce fu egumen zl Sn:- 

govului, unde stabili o -notă fi- 

pografie, ajunse la 1706 episcop 
„al Râmnicului şi peste câţiva . 
ani, murind mitropolitul T e0do- 

ste, îu chemat la Scaunul Miiro- 

poliei. o - 
“EI ură domnia turcească, şi” făceă parte din partidul ca-e simpatiză 

cu Rusia. Din această pricină aveă mulţi duşmani în Ţară şi la 
Constantinopol. Aceştia îl acuzară către Brâncoveanu că face risipă 
cu banii statului şi urmăreşte detronarea Domnului. Antim ştii atât 

de bine să se apere, în două scrisori adresate lui Brâncoveanu, încât 

toate acuzările fură dovedite falşe şi el Tămase în cinste până la 

finele domniei acestuia, 

: După Ştefan Cantacuzino, venind la tron Nicolae. Mavrocordat, pe 

ziţiunea lui Antim deveni foarte critică. Domnul căută numai un prilej 
ca să scape de dânsul. Răspândindu.se vorba că Austriacii au intrat 

in “Ţară, Mavrocordat fugi la Giurgiu, iar Antim rămase în Capitală. 

indată ce se întoarse, Domnul — care atlase că ştirea eră- exagerată şi 

aveă şi 200 de Tătari — acuză pe Antim de consbirator, obțini dela 
Patriarh degradarea lui şi-l exilă. Pe drum, păzitorii, din porunca 

domnului, îi omoriră (1716). 
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Ce este dreptatea 

(Din predica la dumineca a doua a lui Luca) 

„Precum vă este voia să vă facă 
vouă oamenii, faceţi şi voi 

lor aşijderea“. 

Cea dintâi şi firească voe a prea bunului şi întru totmi- | 
lostivului Dumnezev, au fost şi este ca să se îacă omul cât 
este cu putință asemenea lui Dumnezeu la toate faptele 
cele bune. Şi de cât toate faptele cele bune mai mult 
dreptatea are putere a face pre om Dumnezeu, după dar, 
precum iarăşi nedreptatea este cea mai mare răutate, care 
desparte pre om dela Dumnezeu, şi-l îace tovarăş cu satana. 

Dreptatea este o măsură aleasă, pusă şi aşezată din drep- 
tatea lui Dumnezeu, ca să ţie toată lumea în starea ei; 
este o cale dreaptă pe care cine va umbla şi va alerga 
nu se teme să se poticnească nici într'o parte şi îl duce. 
tocmai în raiu ; este o cumpănă potrivită, în care nu prii- 
meşte nici mult nici puţin de cât se cade; precum este 
proțapul la car, aşa este şi dreptatea la om, iar mai mult 
la creştin, căci creştinul ce nu va umblă, nici va face drep-. 
tate, acela nu se chiamă creşiin. 

Socotiţi acuma dară câtă putere are dreptatea, că pierde 
toate păcatele, şi îndreptează viaţa omului la bine ; iar ve- 
deţi acuma câtă putere rea are şi nedreptatea, că şterge 
celelalte bunătăţi ce le are omul şi îl duce preom la pier- 
zare, Pentru unii ca aceştia scrie Isaia marele glăsuitosiu, 
prin duhul siânt şi zice: „îniricoşată este urgia lui Dumne- 
zeu pentru ceia ce nu fac dreptate ; toată jerifa şi tămâia 
şi laudele voastre le-am urât, şi când veţi ridica mâisile 
voastre călră mine, eu mă voiu întoarce călră voi“, 

Şi ce este pricina de nu priimeaşte Dumnezeu jerifete 
norodului ?.Este că nu păzim cuvântul care ne Învață : 
„dreptate vă învăţaţi pre pământ“. Nevoiţi-vă, zice, a face.“ 
dreptate pre pământ, izbândind pre cel r ăpăstuit, ajutând 
cu lucrul şi cu cuvântul aceluia ce are dreptate şi nare. 
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=ajutoriu, celui sărac şi nemernic, care este străin şi caută 

:să-l înşele şi să-i ia munca lui, tu, putând, fă-i dreptate 

-şi nu-l lăsa. 

Acesta este cuvântul care zice siânta Evanghelie: „Pre- 
“cum îţi este voia să-ţi facă oamenii, așă îă şi tu lor“. Nici 

priimeşti, nici pohteşti să-ţi facă cine-va nedreptate, nu jace 

nici tu altuia ; aceasta este drepiatea lui Dumnezeu, cu 

“are voeşte Dumnezeu să ne asemănăm lui. 
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III. 

ŞCOALA ARDELEANĂ ŞI CURENTUL LATINIST 

ŞCOALA ARDELEANĂ 
  

Imprejurările nenorocite în cari au trăit Românii de peste 

munţi i-au exclus dela viaţa de Stai, căci în urma actu- 

iui de unire a celor trei naţiuni (1437), Transilvania se 

împarte în trei regiuni: Țara Uagurilor, Ţara Secuilor şi 

“Țara Saşilor; iar Românii n'au existenţă legală, ci sunt 

socotiți numai ca folerați, cât vor găsi cu cale stăpânito- 

rii ţării. 

Odată cu naţiunile ce au privilegiuri, se ridică bisericile 

privilepiate : catolică, luterană, calvină. Şi din acest punct 

de vedere Românii se găsiau în afară de stările recunos- 

cute şi erau astfel prigoniţi de toată lumea. 

Fiecare din cele trei confesiuni au căutat în diferite tim- 

puri să atragă pe Români. Cu deosebire tăci aceasta ca- 

tolicismul care după 1868, când Transilvania se anexă A- 

ustriei, aveă puţini credincioşi în această provincie şi se 

siliă, prin sprijinul lui Leopold [, să-i înmulțească. Când 

Românii se plângeau de persecuţiuni, li se zicea totdeauna 

să se unească cu una din bisericile recunoscute şi. situa- 

țiunea lor se va schimbă. Catolicii le oteriau şcoli şi răs- 

pândiau cărţi de propagandă, iar iezuiţii căutau să con: 

vingă pe conducătorii Bisericii române să se alipească la 

catolicism. Uanl din aceştia, Barany, ajutat şi de guverna- 

torul Ardealului, izbuti să hotărască pe Mitropolitul Teotil 

să convoace în 1697 un sinod în Alba Iulia, spre a discută 

unirea cu biserica papală. 
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Aci se subscrise actul de unire, prin care o parte din 
conducătorii Bisericii române ortodoxe se leagă să pri= 
mească de aci înainte în dogmele lor următoarele patru 
puncie : | 

a) Papa este capul întregei Biserici creştine ; 
b) In alară de Infern şi Paradis, există şi Purgatoriul ; 
€) Azima este suticientă pentru cuminicătură; 
d) Spiritul sfânt purcede nu numai dela fată], cum se 

admite în biserica ortodoxă, ci şi dela Fiul. | 
In schimbul acestei profesiuni de credință, clerul român 

cerea dela Impărat foloase reale : preoții uniţi să aibă ace- 
leaşi privilegii ca preoţii celorlalte religiuni ; fiecare sat 
cu biserică să aibă şi casă pentru preot; toată ocârmuirea 
preoţilor să fie în mâna episcopilor ; etc. | 

In acelaşi ar, în care se votă unirea, muri: Teofil şi: 
veni în locu-i Atanasie. Acesta, după ce se întoarse din 
Bucureşii, unde îusese sfinţit de către. Miiropolitui de acolo, 
cum eră obiceiul !, convoacă un nou sinod în lulie 1698. 
Acest sinod, la care nu a luat parte un număr prea mare 
de preoţi, aprobă unirea şi apoi Mitrogolitul Atanasie se 
duse la Viena, unde îi confirmat, şi se întoarse cu un de- 
cret de privilegii pentru clerul român ; sunt scutiţi de robote 
şi de lucru şi de dări iobăgeşti, li se garantează proprieta- 
tea, li se făgădueşte ajntor din partea autorităţilor. 

Ua nou sinod în 1700 întăreşte unirea, şi de atunci Ro- 
mânii de peste munţi se împărţiră în „uniţi, (cu Biserica 
Papei) sau „greco-catolici“ şi „neuniţi“ sau „greco-orien- 
tali“, | i 

Fără îndoială, a fost un rău această despărţire între 
Români ; dar uniţii sperau că au să capete multe ajutoare 
dela împărăție, că popurul nu va mai fi prigonit şi că i se 

„va înlesni învăţătura. Numai o parte din aceste speranțe 

  

1 Acest obiceiu eră întemeiat pe îap'ul că din vechime Mitropo- 
Jitul din Bucureşti aveă putere religioasă şi asupra părţilor ardelene, 
după cum se vede din titlul păstrat până astăzi de: Mitropolit al 
Ungro-Vlahiei, 
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s'au împlinit şi anume acelea numai prin cari catolicii spe- 

rau la rândul lor, că vor subjuga sufleteşte cu desăvârşire 

pe Români: i-au primit îa şcolile lor şi au trimes tineri în 

streinătate ca să studieze teologia. 

Ua însemnat luptător pentru drepturile Românilor uniţi 

este Inocenţiu Klein :, o fire entuziastă şi un aprig luptător 

pentru Mitropolia unită. El dobândeşte domeniul Blajului, 

unde s'a construit un palat şi o mânăstire, şi unde a rămas 

până azi centrul bisericii greco-catolice. Tot printrinsul 
Sau adus la unire un mare număr de preoţi neuniţi. Ca 

mulţumire pentru acţiunea sa, Împăratul l-a făcut baron şi 

i-a dat drept a asistă la şedinţele dietei transilvane. Aci 

însă avut să lupte cu reprezentanţii celor-lalte naţiuni, cari 

nv puteau vedeă cu ochi buni prezenţa unui Român într'o 

adunare unde se obişnuise a nu vedeă decât dintre ai lor. 

In calitate de membru al dietei, se făcu ecoul plânge- 

zilor Românilor şi merse la Viena, să convingă pe Impă- 

rat că dreptatea cere ca şi ei să participe la guvernarea 

Ardealului, ! 

Impăratul 2 menţine privilegiile care se recunoscuse mai 

înainte pentru clerul unit, dar trimite dietei să judece ce- 

delalte cereri ale Românilor. Dieta le respinge, îireşte, cu 
indignare ; şi tot aşa de puţin isbuti Klein şi când se sui. 

pe scaunul împărătesc Maria Tereza. Invins în lupta pen- 

iru națiunea sa, el avu în curând să lupte pentru sine, 

întrun proces pus la cale de vrăjmaşii lui şi ai neamului 

nostru. Neputând birui pe acuzatorii săi, merse să-şi caute 

dreptate la Roma, dar nici aci nu-şi pută recâştiga scau- 

nul. Astfel, demisionă şi rămase în exil până la moarte. 

Catolicii sperau că toţi tinerii cari învățau în seminariile 

catolice au să devină buui catolici şi propagatori ai cre- 

dinţei în puterea Papei. De aceea ei primiră cu bucurie, 

după stăruința episcopului Grigore Maior? să se înfiinţeze 

' A păstorit între anii 1730—1744. A murit în exil la Roma în 1768 

: Acum eră împărat Carol VI care a domnit între 1711 şi 1740. 
3 A păstorit între 1773—1732. 
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la Viena seminarul Santa Barbara, unde se primiau şi se 
țineau. gratuit. clerici de legea. ortodoxă. Dar gândul cato- 
licismulu nu s'a împlinit întocmai. Cei mai însemnați Ro- 
mâni cari au învăţat în seminariile din ţară, cât şi cei cari 
mergeau la Roma în institutul iezuit „pentru răspândirea 
credinţii“, (De propaganda fide), nu au devenit fervenţi 
catolici, ci apostoli ai unei credințe nouă, ai credinţei în 
viitorul neamului românesc, pentru a cărui deşteptare şi 
ridicare ei luptă din răsputeri o luptă plină de nevoi şi 
necazuri, dar stântă şi ruditoare pentru poporul nostru, 

Centrul activităţii uniţilor a fost Blajul, de unde s'au răs- 
pândit binetacerile culturii la toată românimea de peste 
munţi şi unde s'a fondat cea mai veche şcoală românească 
în 1754. Din şcolile de aci au eşit, rânduri, rânduri, băr- 
baţi învăţaţi şi preoţi, cari sau risipit prin toate ţinuturile 
româneşti şi au contribuit să deştepte, fiecare în măsura pu- 
terilor lui, conştiinţa naţională. 

Reprezentanţii de frunte ai mişcării provocate de şcoala 
din Blaj sunt: Samu? Micu, George Şincai şi Petru Maior. 

Ei dau o direcţiune nouă culturii şi literaturii române, 
direcţiunea ce se cunoaşte sub numele de şcoala ardeleană, 

Şcoala ardeleană îşi desvoltă activitatea sa pe două căi: 
în şcoale şi în scrieri. 

|. Incă dela primele lor legături cu catolicii, uniţii fură jacurajaţi să deschidă diferite şcoli interioare şi superioare. Asemenea instituţii înfloriră întâiu în centrele Românilor uniţi, cu deosebire în Blaj. Mai târziu şi Românii neuniţi 
Căutară să urmeze pe fraţii lor şi-şi îmbunătăţiră şi înmul- 
țiră şi ei şcoalele din Sibiv, Braşov, ş. a. 

Din Transilvania trecură mai târziu în principate nume- Toşi protesori ardeleni, fie uniţi fie neuniţi, cari organizară. şzoalele din Bucureşti, Iaşi, Craiova ş. a. 
Prin aceste şcoale, adică prin generaţiile de elevi cari: 

treceau prin ele, se răspândiau ideile şi teoriile școalei. 
ardelene. 
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- Dar ele se răspândiau şi prin multe scrieri. 
II, Activitatea scriitorilor ardeleni îu înoreptată mai ales 

în două direcţiuni : spre studiul istoriei şi spre studiul 
limbii. Prin scrierile lor istorice şi fiologice, ei năzuiau să 
dovedească originea latină a naţiunii şi limbii noastre, lu. 
cru pe care scriitorii streini, pe acele timpuri, îl cunoşteau. 
Spre o mai deplină atingere a scopului lor, ei caută să 
purilice limba de elementele nelatine şi să depărteze scri- 
erea cu litere slavone. 

1. In istorie, Şcoala ardeleană înaugură un nou metod 
de cercetare, aproape neîntrebuințat de scriitorii nc ştri de 
istorie de până atunci: cercetarea bibliotecilor şi arhivelor 
controlarea faptelor printr'un număr de izvoare cât mai 
mare. Eră începutul unei cercetări serioase şi ştiinţilice, 
care trebuiă să influenţeze asupra desvoltării de mai târziu 
a istoriogratiei române, 

E adevărat că cronicarii întrebuinţase şi ei diferiţi autori 
pentru evenimentele la cari nu participase ; dar vedem pu- 
țină grijă în exactitatea citaţiunilor. Scriitorii din şcoala ar- 
deleană ne spun exact izvoarele indicând titlurile ope- 
relor, pagina sau paragraiul. Pe lângă aceasta ei nu se măr- 
ginesc a consultă scrieri istorice propriu zise, ci recurg la 
acte şi documente îelurite, 

Ceeace mai deosebeşte pe scriitorii şi şcoala ardeleană 
de cronicari, e faptul că ei în genere studiază istoria popo: 
rului român întreg, nu numai a unei provincii româneşti. 
Acest îapt dovedeşte în mod netăgăduit un prcgres în cer- 
cetarea istorică, îiindcă el cere consultarea unui mare 
număr de izvoare şi o deosebită pricepere în compunere, 
având a povesti evenimente mai complexe şi fiind de multe 
ori nevoie de a se stabili legătura între evenimentele con= 
temporane in mai multe provincii. 

Dar ceeace mai ales caracterizează pe scriitorii ardeleni 
în deosebire de scriitorii de până acum e că ei; cu deplină 
conştiinţă, nu îac ştiinţă pură, ci subordonează lupiei na- 
ționale şi iubirei de neam, toată ştiinţa pe care o au; ea 

11.— Adamescu, Russu şi Dragomirescu—Limba rom. cl. VI 161



este pentru dânşii un simplu mijloc de luptă pentru a sus- 

ține o mare ideie naţională, drepturile politice ale neamului 

românesc, Si | 

Această dorinţă porniă dintr'o nevoie; Românul trebuiă 

să apere ceeace vedeă că este atacat. O sumă de scriitori 

streini snsțineau că poporul român nu e de origine latină, 

ci este strein în propriile sale ţinuturi. In contra acestora 

Ardelenii pornesc lupta şi prin toate chipurile caută argu- 

mente ca să stabilească latinitatea neamului. 

De aceea ei studiară cu predilecţiune originile; ei cti 

dintâiu luară în desbatere o serie de probleme de o im 

portanță capitală pentru ştiinţa istorică: cari au fost ele- 

mentele primitive ale constituirii naţionalităţi române? în 

ce timp şi în ce mod, din aceste elemente sa închegat 

noul popor român ? etc. 

Ca să răspundă ia asemenea întrebări, ei întemeiară 0 

întreagă teorie, care tindeă să rezolve problemele începu- 

turilor istoriei române. 

Venind Romanii cu puterea asupra Dacilor, i-au sârobil 

cu desăvârşire ; unii au emigrat, alţii s'au sinucis. cei mi 

mulţi au fost exterminați de armatele lui Traian. In fara 
rămasă pustie, se stabilesc coloniile cari vin din Italia şi 

aduc âci limba latină, modul de traiui, cu un cuvânt întreagă 

viaţă romană. Când împrejurările silesc pe împărați să 1 

mai poată apără provincia ce se numia Dacia feliz, atu 
se retrag legiunile, se retrag negustorii cari aveau legă 

cu armata; dar poporul continuă a sta pe pământul Da 

ciei, se adăposteşte în munţi, impărţindu-se în grupe % 

şeti ai lor, cari, după ce trece epoca năvălirilor baba 
se coboară ia vale şi: constituesc statele române, Cei tre 

cuţi peste Dunăre întemeiază acolo grupul macedonti: 
Astiel fiind, istoria Românilor este o continuare a istoriei 

romane. 

lată teoria şcoalei ardelene în istorie. 
„2. Această tendinţă se găseşte şi în studiile lor asup 

limbei, Şi aci nevoia de luptă este temeiul. Se pare Chial 
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că această problemă este mai greu de rezolvit decât cea 
istorică; Vestmântul în care se întăţişă limba românească 

pe atunci —aliabetul slavon—cum şi marele număr de cu- 
vinte slavone ce se găsiau în limbă făceau ca dreptatea 
să pară a îi de partea adversarilor noştri. 

Cei cari negau latinitatea limbii noastre se întemeiau pe 
aceste două îapte; ele trebuiau să fie centrul preocupării 
ştiinţifice ale învăţaţilor noştri. 

a) Astiel, mai întâiu, şcoala ardeleană duce lupta pentru 
introducerea alfabetului latin în locul celui slavon. Incer- 
cări de a se scrie româneşte cu litere latine se făcuse şi 
mai înainte, dar numai de scriitorii acestei şcoli s'au făcut 
primele încercări cu adevărat sistematice de a se înlocui 
literile chirilice cu cele latine. 

b) Pentru al doilea fapt ei stabiliră o teorie, pe care o 
susținură şi o desvoltară, ca şi pe cea istorică, până în cele 
mai mici amănunte. 

Coloniştii fiind Romani curaţi, limba vorbită de ei a fost 
limba latină — după unii (Micu şi Şincai), limba latină cla- 
sică, aşa cum o cunoaştem din autori; după alţii (Petru 
Maior) limba latină vulgară. Cu timpul s'a corupt această 
limbă primitivă a poporului român: pe deoparte, alterân- 
du-se sunetele ; pe de alta, introducându-se cuvinte streine. 

Faţă cu această situaţie, datoria gramaticului, după el, 
era să îie purificarea limbii şi de sunetele şi de cuvintele 
nelatine. De aceea sa şi numit teoria şcolii ardelene, în 
privinţa limbii, purism, iar scriitorii purișts. 

III. Greşită de sigur după ideile noastre, — deoarece azi 
ştința limbii studiază şi explică vorbirea aşa cum e, iar nu 
modiiică, — teoria şcoalei ardelene a avut de rezultat în- 
cercări de a stabili principiile gramaticii române şi a studia 
lim ba română în comparaţie cu cea latină. 

Tot şcolii ardelene datorim răspândirea cunoștințelor 
despre limba română printre streini. Tot ei datorim primele 
dicţionare, între cari este marele Lezicon de Buda (1825). 

163



Şcoala ardeleană are însemnătate pentru literatura română 
şi din alte puncte de vedere. Cu ea se nasc genuri nouă, 
Se fac cărţi de logică, de pedagogie; se fac calendare; 
se traduc opere literare din limbi streine ; se încearcă po' 
eme cu îond istoric; — întrun cuvânt se naşte o mişcare 
literară mult mai intensă, mai vie şi mai variată decât tu: 
sese până acum, 
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CURENTUL LATINIST 

Secolul XVIII, în istoria Românilor, este caracterizat de 
o parte—în principate—prin dominaţiunea grecismului, de 

alta -în Ardeal —prin manifestările scoale; ardelene. Acea- 
stă şcoală, care-şi găseşte începutul în actul religios politic, 

cunoscut sub numele de „unirea cu biserica papală“, 
se manifestă prin scrieri şi prin polemici în cari se suţine 
latinitatea limbii şi a neamului românesc. ldeile acestea 

nu-şi mărginiră efectul în Transilvania, ci se propagară 
peste munţi în ambele principate, dând naştere unui curent 

literar, care se numeşte curentul latinisi. 
Propagarea ideilor acestora s'a realizat prin oameni şi 

prin scrieri, 
Prin oameni sa făcut: 

_a) prin tinerii cari au mers să studieze în şcolile de peste 

munţi ; 

c) prin profesori cari au venit de pcste munţi în prin- 

<ipate ; 
c) prin raporturile personale între oamenii maturi, stabi- 

lite cu ocazia tipăririi în Transilvania a unor cărţi scrise 

în principate. 

a) La începulul secolului XIX în priricipate nu se puteă 

dobândi în şcoală o cultură mai serioasă decâi dacă se 

făcea în limba grecească: profesorii greci erau peste tot şi 

mai bine plătiţi, aveau şi rol mai insemnat şi erau şi oameni 

mai învăţaţi; au fost unii cari au făcut lucrări importante 
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pentru ştiinţa limbii greceşti, ca Lambru Fotiadi, Vardalah, 
Comita, ş. a. Invăţătura românească eră redusă la citire şi 
scriere şi la lectura cărţilor bisericeşti, iar alte studii nu se 
făceau. De aceea cei cari voiau să dea fiilor lor o cultură 
mai îngrijită şi nu-i puteau trimite prea departe în ţările 
Apusului, îi trimeteau la şcolile din Ardeal, mai ales la Bra- 

"şov şi la Sibiu. Putem cită ca exemplu pe Grigore Ple- 
şoianu, fost profesor la Craiova, traducător vestit în epoca. 
dintre 1830 — 1840, care şi-a făcut studiile la Sibiu. 

b) Se înţelege însă că nu: 
mărul acestor tineri, trimişi de» 

„parte de familiile lor, eră, rela- 

tiv, mic, iar cei mai mulţi pă- 

rinţi doriau să aibă chiar în 

țară şcoli organizate mai bine. 

De aceea au început unele fa- 

milii bogate să aducă profesori 

din Ardeal, iar cârmuirea să 

cheme şi ea asemenea cameni 

la şcoalele publice. 

Astiel, la 1818  epitropii 

şcoalelor din Valahia aşează 

la Si. Sava profesor pe arde. 
Mitropolltul Veniamin Costachi leanul GP. Lazăr, care venise 

cu doi ani mai înainte în ţară. 

La 1820, când mitropolitul Pe- 
niamin Costache vrea să organizeze seminariul dela Socola 
roagă pe Gh, Asachi să-i găsească profesori noi şi acesta 
aduce din Transilvania pe Vasile Pop, !Vasile Fabian 
(Bop), Jon Cristea şi Ion Manfi 

După 1821, număru, acestor profesori] se face şi mai 
mare. La 1826 Florian Aaron "e chemat de boerul Dinicu 
Golescu şi întemeiază la Goleşti "o "şzoală de băuţi; iar 
după moartea acestuia trece la Bucureşti la Si. Sava, ocupă 
postul de revizor şcolar şi după 1849 din nou proiesor la 
Si. Sava şi membru în consiliul superior al instrucţiunii. La 
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1830 vine în Muntenia Moise Nicoară; iar în Moldova Samuil 
Botezat, care rămâne până la moarte în Iaşi şi e admis 
între boieri, dobândind titlul de serdar. Le 1833 Damaschin 

Bojincă vine ca jurisconsult în laşi şi în două rânduri 
funcţionează ca director la Seminariul dela Socola. La 
1834 Eftimie Murgu, începe a predă filozolia la laşi, iar 
peste 2 ani trece la Bucureşti, unde are,prilejul să îie profe- 

sorul lui Nicolae Bălcescu. La 1835 vine in Muntenia 
Nicolaie Bălășescu, care ajunge profesor la seminarul 

din Bucureşti. La 1836 vin G. Fontanin la Craiova „Gavril 

Munteanu la seminarul din Râmnic şi Jon Maiorescu la 

Şcoala primară din Cerneţi. Cei dintâiu rămâne peste 30 
de ani director al liceului, Munteanu se duce la Braşov şi 
la îniiinţarea societăţii academice, este numit membru al 
ei; iar Maiorescu trece la liceul din Craiova, apoi la Iaşi 

la seminariul „Veniamin“, în fine ajunge directorul Eforiei 
scoalelor. La 1838 avem pe David Almășeanul, ia semi- 

natul din Râmnic, iar în 1840 vine 4.7. Laurian în Bucu- 

zeşti, unde redactează în unire cu Băicescu „Magazinul 
istoric“, trece la laşi după 1848, organizează şcolile din 

Moldova şi în 1858 revine la Bucureşti şi stă până la 

finele vieţii în fruntea activităţii şcolare, îie ca profesor la 

universitate, lie ca membru al consiliului permanent de 

instrucție, 

Cum văzurăm, aceşti bărbaţi continuară opera lor şi după 
1848, în care vreme veniră şi alţi profesori şi scriitori de peste 
munţi, dintre cari cei mai însemnați sunt : Simion Bărnuţ, 

care a îost profesor de drept şi îilozoiie la universitatea din 

laşi, Ştefan  Miele, care a iost profesor de matematici la 

aceeaşi universitate, Dionisiu Marțian, care a înfiinţat 

serviciul statistic, A. Papiu Ilarian , carea publicat do- 

cumente şi cronici şi a fost chiar ministru de justiţie în 
guvernul lui M. Kogălniceanu 1864. 

c) La începutul secolului XIX erau puţine tipogratii în 

principate şi rău înzestrate; de aceea mulţi autori îşi tipă- 

riau lucrările lor peste munţi, îapt care a dat naştere la 
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călătorii sau măcar la corespondențe personale cerute de ase- 

menea împrejurări. Astiel Fufrosin Poteca din Bucureşti, ti- 
păreşte la Buda traducerea unei cărţi de logică şi de etică; G. 

Pleşoianu din Craiova tipăreşte la Sibiu traducerea lui Tele- 
mac de Fenelon şi alte scrieri; Stanciu Căpăţâneanu din. 

Craiova, de asemenea tipăreşte o parte din cărţile sale la Sibiu; 

Simion Marcovici din, Bucureşti tipăreşte o lucrare a sa 
tot la Sibiu ; acelaşi lucru face călugărul din laşi Ghermano 

Vida cu gramatica sa jiranceză, pe care o tipăreşte la Buda 
(1833). La Sibiu tipăresc scrieri de ale lor Georghe /oanid 
din Bucureşti, /oan Gherasim Gorjan, traducătorul Hali- 
malei, Gheorghe Săulescu din laşi, Anton Pann din 

Bucureşti; ba şi un almanah al statului Ţării Româneşti 
(pe 1836) este tipărit la Buda. 

In legătură cu tipograiia a fost comerciul cărţilor, care 
în primile decenii ale secolului XIX eră în mâna Ardele. 
Jeniler. Avem date în „Istoria şcoalelor“ de V. A. Ureche, 
de unde se vede că până la 1830, cărţile se vindeau la 

un loc cu măriurile de braşovenie. 

% 
= sk 

Să examinăm acum propaganda prin scrieri. 
E adevărat că urmaşii celor trei reprezentanţi ai şcoale; 

ardelene, Micv, Şincai şi Maior, nu produc un număr prea 
însemnat de opere, dar ei au meritul de a fi popularizat 
unele din ideile marilor scriitori şi mai ales de a îi pre- 
gătit prin şcoli legiuni de tineri cari să răspândească a= 
ceste idei. 

Ideile privitoare la limba română şi în genere studiul 
limbii au tormat obiectul de căpetenie al preocupărilor lor. 
Gramatica lui Ion Morariu (1788), a lui Radu Tempea 
(1797), a lui Paul forgovici (1799), a lui Constantin | 
Diaconovici-Loga (1822), a Episcopului Alexi din Gherla 
(1826) a lui A. 7. Laurian (1840) formează trecerea la 
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studiile însemnate ale lui 7Zimoteiu Cipariu, care se 
poate socoli ca părintele filologiei române. 

Problema pusă de întemeietorii şcoalei latiniste eră 
următoarea : limba noastră fiind de origine latină, să se 
găsească chipul de a arătă aceasta atât prin alegerea cu- 
vintelor cât şi prin scrierea lor. După ce întemeietorii dis- 
cutase dacă limba română se trage din latina clasică sau 
din cea vulgară, după ce se admisese de cei mai mulţi ca 
mai temeinică părerea lui Petru Maior că în latina vulgară 
trebue să căutăm prototipurile cuvintelor româneşii, se ur- 
măria acum aplicaţia practică a principiilor. Această apli- 
caţiune privia ortogratia şi vocabularul, Şi pentru una şi 
pentru alta s'au înlăţişat multe şi felurite teorii. Toate 
au avut ca bază ideia că îilologul poate şi trebue să - 
potrivească, limba vorbită şi scrisă cu nişte norme fixate 
de e). Prin urmare dia vocabularul românesc se vor înlătura 
cuvintele cari nu sunt de origine latină, pentrucă acestea 
strică îizionomia limbii, iar ortogralia va căuta să întăţişeze 

etimologia latină a cuvintelor, 
Această idee care a îost mult răspândită în secolul XVIII, 

când se credea că limba este o creaţiune artificială a omului, 

s'a dovedit mai târziu a îi greşită, şi oamenii de ştiinţă ai 

secolului XIX au stabilit că limba esţe o creaţiune naturală 
şi că viaţa ei este supusă unor legi cari scapă voinţei ome- 
neşti. Astăzi rolul filologului se mărgineşte la studiarea 
limbii aşa cum se prezintă şi la aflarea legilor după cari 
se îndeplinesc diferitele fenomene linguistice,. 

Curentul latinist a rămas însă în ideile secolului XVIII 
şi diferitele sisteme ortografice şi linguistice ce a produs au 
înfăţişat diferite păreri individuale. Cele mai însemnate sunt: 
sistemul lui Laurian şi sistemul lui Cipariu. 

Şi unul şi altul căutau un punct fix unde evolujiunea 
dimbii să île desăvârşită şi să dea forma care să rămână 
păstrată pentru totieauna: Acel punct trebuia să fie realizat 
într'o anumită epocă : Laurian credea că epoca aceea este 
secolul XII; Cipariu socotia că este secolul XVI, Cel din- 
1âiu realiza acea formă a evoluţiei desăvârşite numai pe 
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baza unor raționamente îilologice pentrucă din secolul XII 

nu există nici o urmă de limbă românească. Cellalt se 
opriă în secolul XVI, fiindcă cele mai vechi texte de limbă 

română sunt din acel timp. 

„Si unul şi altul înlăturau ideia că limba evoluează ne- 

contenii şi niciodată nu se pot opri schimbările şi nu se 

poate stabili iorma care să rămână veşnică ; toluşi Cipariu, 

pentru a-şi putea întăţişă teoria lui, aveă nevoie săcu- 

noască vechea limbă românească şi dialectele limbii ro- 

mâneşti, pentru că pe baza acestora îşi clădiă construc- 

țiunea, iar nu pe reconstruiri teoretice. El îşi propune: „a 
reduce limba la o formă mai omogenă şi mai primitivă; 
a reînsuileţi moartele forme, cuvinte şi însemnări : a lepădă 
slovenismele şi locul lor a-l împlini cu termeni luaţi din 
dialectele române ; a întocmi pe cele împrumutate după for- 
mele ce îniăţişează structura limbi;, iar nu după uşurătatea 
buzelor sau plăcutul urechilor“ !. 

Principiile şcoalei latiniste se găsesc aplicate în diferite 
scrieri, dintre cari cele mai însemnate sunt: Gramaticalui 
1. Cipariu şi Dicţionarul lucrat în numele Academiei de 
Laurian şi Massim . 

Sub impulsul acestei şcoale s'au desvoltat şi studiile isto- 
rice. In afară de faptul că ei se datoreşte cronica lui Şin- 
cai, acel tezaur de informaţiuni despre trecutul neamului, 
mai observăm că alte ramuri ale istoriei se studiază peniru 
prima dată de ardeleni sau în unire cu ei. Astfel Laurian 
se întovărăşeşte cu Bălcescu şi stăruesc pentru adunarea 
tuturor felurilor de isvoare în cari se găsesc mărturii isto- 
rice. In „Magazin istoric“ se publică, pe lângă cronici, 
articole de arheologie, hrisoave, memorii de călătorie ș. a 

  

1 Cu ortografia lui Cipariu aceste cuvinte se înfăţişează astlel : 
, „A reduce limb'ala una forma mai omogenia, mai primitiva; ai€- 
insuileti mortele forme, cuvente si semnari ; a lapeda slovenismii şi 
locul lor a pleni cu termini luati dein dialecte romane;a togmi pe 
cele impromutate după formele ce ne infaciseza structura limbei, era 
nu dupa liusioritatea buselor seau placutulu orechieloru“. 
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x 

“Cea dintâiu istorie universală” e publicată de Florian Aron 
41846), 

Ideile şcoalei latiniste s'au propagat în principate şi prin 

presă. Aceasta s'a făcut în două chipuri: răspândindu-se 

aci ziarele de peste minţi şi apoi colaborând ia ele scrii- 
tori din principate. 

Presa de peste munţi a luat naştere după câţiva ani 

după ieşirea la lumină a „Curierului* lui Heliade şia „Al- 

Dinei” lui Asachi: 1838 a apărut Gazeta de Transilvania 
care trăeşte până azi, şi Foaia pentru minte, inimă şi li- 
deratură, amândouă sub conducerea lui George Bariț, 
“care mai târziu şi-a asociat diferiţi colaboratori. 

Ia ele, pe lângă partea de intormaţii, se publicau arti- 

cole asupra limbii şi naţionalităţii, scrieri literare şi istorice, 

În paginele acestor reviste, în epoca dintre 1840—48, când 
censura severă împedică libertatea cugetării în principate, 

găsiră adăpost articole de istorie şi de politică trimise de 
Bălcescu, Heliade, lon Ghica, C. A. Roseti, Gr. Ale- 
xandrescu, Costache Negruzzi, Bolintineanu, Al, Donici 

„Alecu Russo, Cezar Boliac, Mihail Kogălniceanu, 

Se poate zice că în această revistă s'a făcut înirăţirea în- 
tre luptătorii pentru libertate şi naţionalitate din cele două 
părţi ale Carpaţilor; ea a fost un simbol al unității cultu- 
rale a tuturor Românilor dela nordul Dunării. 

Astiel s'au răspândit în principate ideile şcoalei ardelene 
aste! s'a lăţit curentul latinist. 

Prin acest curent sa desvoltat şi îmbunătăţit instruc- 

iunea publică, iar istoriografia a intrat într'o fază nouă de 

“cercetări ştiințitice; prin reprezentanţii lui s'au tăcut cele 

dintâiu cursuri şi s'au tipărit numeroase cărţi de filozofie ; 
între ei s'au născut problemele cele mari ale limbii, precum 

'şi problema practică a ortogratiei cu litere latine şi ei au 
iăcut posibile studiile asupra limbii române ; în Ardeal în 
fine s'a produs un mare monument al elocuenţei române. 
vestitul discurs al lui Simion Bărnuţ din 1848. 

In vremea când influenţa grecească făcuse să amorțească 
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până şi conştiinţa naţională, puţinii Români cari nu puteau 

să se împace cu această stare de lucruri, „se uitau“ — zice 

Negruzzi — cu dor spre Buda sau Braşov, de unde le veniă 
pe tot anul calendare cu poveşti la sfârşit şi din când în 
când câte o broşură învăţătoare meşteşugului de a face 
zahăr din ciocalăi de cucuruzi sau pâne de cartote“. 

Mai puţin îecund în privinţa literaturii poetice, curentul 
latinist ne dă numai numele îabulistului bănăţean Dimitrie 
Cichindel şi al lui Andreiu Mureșianu, autorul îaimo- 
sului „Răsunet“, care a devenit cântul naţional al popo- 
rului. Totuşi nu putem uita că printre scriitorii acelei epoce 
şi din acele părţi, au îost şi Vasile Aaron şi Jon Barac 
cari s'au inspirat din popor şi au făcut scrieri în stilul po- 
pular ca şi Anton Pann: iar Jon Budai Deleanu, printre 
scrierile sale istorice şi de limbă, a compus o poemă eroi. 
comică (Ţiganiada), în care se vede şi apropiere de pro- 
ducţiunile poetice europene şi inspiraţiune din credinţele şi 
superstiţiile poporului. 

Prin aceştia, curentul latinist devine un element iunda- 
mental al desvoltărti literaturii româneşti în secolul XIX, 
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SAMUIL MICU 
  

Maniu Micu (Klain) s'a născut la 1745, în satul Sed din Ardeal. Se 

călugări în 1762, luând numele de Samuil, sub care este de obiceiu 

cunoscut. Invăţă la Blaj, apoi în colegiul Pazmanian din Viena şi 

terminând învăţăturile, fu numit profesor la Blaj, în 1712. Aci nu stete 

mult, căci plecă cu episcopul Grigorie Maior din Viena, unde deveni 

prefect (director de studii) al elevilor români în noua instituţie cleri- 

cală Si. Barbara din acest oraş. Acolo avi prilejul să lucreze, îm- 

preună cu Şincai, o gramatică română pe care o tipări, în latineşte- 

în 1780, 
Venind în Blaj, ceru să fie dispensat de călugărie şi să îie numit 

paroh în Sibiu, însă episcopul Bob reîuză, Pentru că se ducea des 

la Sibiu, unde aveă familie, lu acuzat că unelteşte contra biserici 

unite şi dat în judecata consistoriului, dar îu achitat, 

Amărit de persecuţiunile lui Bob, părăsi Blajul şi se duse în Buda 

unde îu revizor de cărţi până la moarte. 

Din „Acatist“ 

(Cu ortogratia autorului) 

Cantărea 1 

Deschide voi guraa mea, shi sevă umplea de duh, shi 

cu cuvent voi mari pre Maicaa Imperâtului, shi me voiu 

arătă luminât praznuind, shi voi cantă mininile Ei bucu- 

randume. | 

Pre tine cărtea lui Hs. cea insuflefzita cu duhul, au stri- 

gat catra Tine Curâta: bucurate lacăshul bucuriei pentru 

quarea se strica blastemul Evei. 
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Rogacioni de demanetia 

Pentru rogaci6nile santilor pareniilor nostri Doamne Isusse 
Christâsse Dicu'l nostru milue ne. Amen. 

Marire tie Dicu'l nostru Marire tie. 

Sculandune den somn cadem la tene bonule, si cantare 
angereasca aducem tie puternice: sant, sant, eşti 
Dicule ; pentru rogacionile angerilor Tai milue ne. 

. Caracterizare generală. 

In lucrările sale istorice, Micu a avut de scop să scoată din uitare 
trecuiul neamului său, care nu eră deloc cunoscut streinilor şi să 
combată pe inimicii Românilor cari le tăgăduiau originea latină. El 
se sili a înlătură ideia ce începuse să aibă curs pe atunci, că pe 
vremea lui Aurelian, Dacia a fost deşertată cu totul de locuitori și 
că Românii s'au aşezat în Iransilvania în urma Lngurilor. 

In lucrarea sa filologică „Elementa linguae daco-romanae sive va- 
Jachicae“, Micu caută să arate streinilor că limba noastră e de ori- 
gine latină, şi anume că este formată ceadreptul din limba latină cla- 
sică. Misiunea gramaticului, după el, este s'o scape de tot amestecul 
şi să o facă iarăşi pură cum a fost înainte de contaciul cu popoarele 
streine ! 

Prin traducerea „Bibliei“ el contribui la îmbogățirea limbii. 
Samuil Micu, prin scrierile şi activitatea sa, este unul din iniţiatorii 

„Şcoalei Ardelene“. 
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GEORGE ŞINCAI 
  

George Şincai sa născut la Şamşud. Primele învățături, el le do- 

bândi în satul său. După ce studiă în mai multe oraşe, între cari şi 

la Blaj, se călugări la 1774, luând numele de Gabriel, deveni proiesor 

la şcoala din mânăstirea Blajului. Fu trimis apoi de căire Mitropolitul 

Grigore Maior, împreună cu Petru Maior, la colegiul pentru răspân- 

direa credinţei catolice la Roma, unde după cinci ani luă doctoratul 

în filozofie şi teologie. 
Aci, la Roma, culese de prin biblioteci documente relative la istoria 

Românilor. 
Intorcându-se, stete la Viena în mânăstirea Sf. Barbara, unde Micu 

eră director de studii. Aci cercetă bibliotecile şi colaboră cu Micu la 

gramatica română (Viena 1780). 

După ce ocupă funcțiunea catichet şi director al şcoalelor greco- 

catolice din Transilvania, Şincai cutreeră diferite oraşe, căutând do- 

cumente ; îu corector la Tipogratia Universităţii din Buda. EL muri în. 

anul 1816 la Comitele Vass, pe ai căruii copii îi educase. 

Din „cronica Românilor şi a altor Neamuri“: 

Anul 1504. Ştefan V. Domnul Moldovei, coroana _viteji- 
lor, în anul trecut luase Pocuția dela Poloni ; ci?, bătrân 

şi bolnav fiind şi apropiindu-se de moarte, iarăş o au dat: 

îndărăpt în anul de acum; căci scrie Kromer?: „În vremea 

aceea Moldova s'au prigonit şi năcăjit de Polonii noştri, 

aşă cât Şteian au trebuit să-şi scoată oastea din tărimile 

1 Ci în loc de dar, o particularitate a scriitorilor ardeleni până în 

anii din urmă. 

> Kromer Martin, istoric polon (1512—1589). 
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Pocuţiei, mai vârtos că el aveă prea mare durere de pi- 

cioare; din carea mai pre urmă, nu mult după aceea, au 

şi murit. Fost-au bărbat ca acela care pentru inima cea 

mare, înţelepciunea militărească, ştiinţa lucrurilor de răs- 

boiu şi faptele cele norocoase asupra Turcilor, Ungurilor, 
Polonilor şi a Tătarilor în veci trebue să se pomenească. 

Căruia ! i-au urmat în domnie fiul său Bogdan (al treilea) 
Luscul? adică ponihosul, (nu orbul de un ochiu); la ai noş- 

tri destul le-au fost că au câştigat înapoi Pocuția“. 
Ioachim Cureu? scrie: „In anul 1504 au murii şi Şteian 

Românul, ostaşul cel vredaic de vecinică pomenire, care 

cu mărimea şi cu tărimea suiletului şi cu norocul cel bun, 
au sprijinit toate năvălirile Turcilor, ale Tătarilor, ale Un- 
gurilor şi ale Polonilor, pre carii toţi i-au învins cu mari 
bătăi“. 

Aşişderea scrie Istvanție+ şi Brieties., ,. ..... 
. * . . . «- . |... e. * |. . e. . . . . n. 

Anul 1505. Alexandru, craiul Poloniei, zăceă bolnav în 

târgul Radom, unde l-au cercat solii lui Bogdan III, Dom- 

nului Moldovei, despre care aşă scrie Kromer: „Alexandru 

din Radom, după giumătatea lui lunie s'au purtat în Cra- 

covia, unde l-au urmat solii lui Bogdan, Palatinului Mol- 

dovenilor, carii venise atunci la el în Radom. Iară Bogdan 

_pofteă şie€ muiere pe Elisaveta sora Craiului, şi, ca mai 

lesne să-şi poată dobândi pofta, făgăduiă Craiului că-i va 

da îndărăt Tismenichia şi Cesibiezul. Ci el au fost cuprins 
ţinuturile acelea dela Poloni, după moartea tătâne-său sau 

e ţinuse ca de tată-său luate, sau care nu le aveă încă 

în mână, dară le puteă aveă ca pre ale sale, acelea le 

1 Căruta = acestuia: latinism ; relativul în locul demonstrativului, 

întrebuințat în limba de azi. 

: Luscul, latinism; luscus; noi zicem azi: şașiu - sau . încrucișal. 

* Cureus (1), medic şi istoric german (1532—1573). 

+ Isthvaniy (Nicolae) om de stat şi istoric ungur (1535—1615), 
5 Brietie:; Filip Briet, învăţat jezuit (1601 —1668). 
$ Șie = pentru sine. 
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dăruiă, nu se ştie. Ci dăruia tinuturile care el nu puteă 
- țineă, ca o îacere de bine :ca aceea, carea lui nu în mult 

îi sta, cu atât mai tare să atragă inimile Leşilor şi a Cra- 
iului spre sine, Se feriă fata şi mumăsa (iarăşi Elisaveta) 
de căsătoria cu omul ponihos, totuşi n'au socotit să lepede 
cererea omului, ca nu cumvă să-l mânie şi din prieten să-l 
facă duşman. Drept aceea pentru dar i sau mulțămit lui 
dar răspunsul ce i sau dat au îost îndoit“, 

. . . . . . ". . e. . . . . . . . e. . 

Aşişderea scrie Miron Logofătul. 

Caracterizare generală. 
  

Opera de căpetenie a lui Şincai este: 

„Cronica Românilor și a alior neamuri încât au fost ele aşa de 

amesiecate cu Românii cât lucrurile, întâmplările şi faptele unora 

fără de ale altora nu se pot serie de înfe'es, din mai multe mii 

de autori în cursul de 34 de ani culeasă şi după anii dela naşterea 

Domnului nostru Is. Hs, alcătuită“. Această operă cuprinde eveni- 

mentele dela 86 până la 1739. Ea este o înşirare a faptelor an cu 

an, alcătuită mai ales din citaţiuni dintrun foarte mare număr de 

autori streini şi din cronici româneşti iinsoțite din când în când de 

rellexiuni de natură mai particulară sau mai generală, în cari se pot 
vedeă ideile şi credinţele saie. 

Din cauza formei adoptate, legătura dintre fapte e slabă. 

la judecăţile sale se arată foarte independent şi lipsit de prejudiţii. 

Deşi călugăr greco-catolic, el nu se dă la o parte de a arătă în ade- 
vărata lor lumină pe lezuiţi: deşi unit, el cercetează faptul acesta 
al Unirii Românilor şi îi arată nu numai rezultatele cele bune dar şi 
pe cele rele, 

Viitorul neamului îl preocupă îoarte mult. Voeşte ca Românii din 

Transilvania să fie îndreptăţiţi la fel cu Ungurii, iar cei din Principate 
că scape de sub domnia streinilor şi să se poată guvernă singuri. 

Cât a trăit, Şincai n'a putut publică întreagă această lucrare, pentru 
că censura maghiară a găsit o periculoasă şi-a pus această rezoluţie : 
„Opera e vrednică de Joc, iar autornl de Jurci*. 

Grigore Ghica, Domnitorul Moldovei, a cumpărat manuscrisul şi 
I-a tipărit în 1853. A doua ediţie completă: Bucureşti, 1886 (3 vo- 
lume). 
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PETRU MAIOR 

Născut -pe la 1760, Petru Maior studiă la Cluj şi la Blaj, unde se că- 
Jugări; apoi merse la Roma împreună cu Şincai, unde învăţă teologia 

şi filozofia. Intorcându-se în Viena, rămase: 

câtva timp ca să se ocupe cu drepiul ca- 

nonic. 

Peiru Maior a fost, după terminarea 
studiilor, profesor la Blaj. După câti-va ani, 
părăsi rasa, se îăcu preot de mir şi de-. 
veni paroh şi apoi protopop. 

Murind Micu, direcţiunea tipografiei 

Universităţii din Buda, unde acesta fusese: 
censor şi corector, cere episcopului Vul- | 

can să recomande alt bărbat - pentru 
acest post, Vulcan propune pe Maior, 

arătând că are merite mai: cunoaşte bine 
limba latină, greacă şi italiană,e cunoscător: 

adânc al limbii româneşti. Ii urma acestei 
propuneri, Maior fuse numit la 1509 corector la Buda, unde stete până. 

la moarte (1821) dând studiilor de istorie şi limbă românească tot timpul 

pe care Înncţiunea i-l lăsa liber. 

  

Dialog pentru începutul linbei Română 
  

Intre nepot şi unchiu. 

Nepotul. Pre Romăni şi numele şi făptura împreună cu 
toate plecările îi vedeşte a fi viță de Romanii cei vechi,. 

carii oarecând peste toată lumea domniă.... de aceasta nu 
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am indoeală. Ma!, de unde se trage începutul ţesiturii 
linbii care astăzi atât în gura Romănilor se aude precum 
în scripturile lor se vede, nu escu? fără îndoeală. Ma bucur 
unchiule, că te aili având puţin răgaz de către lucrurile 

cele multe ale diregătoriei tale... că săm ? incredinţat cum 
toată îndoiala mea o vi desiace şi o vi £ risipi. 

Unchiul. Deoarăce asupra unui lucru aşă frumos şi mie 
pre plăcut este aieptată5 voia ta, cu atănt* mai bucuros 
mă învoesc şimă aplec a face destul dorirei tale, că mai 
nice unul nu aflu care deajuns să îi descurcat lucrul acesta. 

Nepotul. Cu mulţi am prins vorbă despre aceasta; ma 
nice cu unul nu m'am întărnit?, de caresă măii despărţit 
mulţămit. 

Unchiul. Două sunt părerile învățaţilor carii fără de pismă 
voesc a cuvântare în lucrul acesta, Unii zic că linba ro- 
mână e linba latină stricată şi căzută dela floarea linbei 
latină. Alţii zic că la romanii cei de demult două linbi au 
fost, una care o grâăiă poporul, alta care o învățau la şcoală 
cu ajutorul gramaticei. 

Nepotui, De care dintră aceste două păreri se cade să ne 
ţinem ? 

Unchiul. Părerea celor de ăntea de colo este pornită că 

văzând ei multe cuvinte latineşii în linba română, iară ţesi- 

“tura ei cea din lontru destimptă $ de ţesitura linbei care 

0 cetesc în cărţile latine, se alunecară a crede că aceasta 
cu scăderea -dela floarea linbei latină şi cu stricarea ei s'au 
întâmplat, Ma, de vi înteţi pre aceştia a răspunde: cănd, 
unde, pentruce, cu ce mijlociri s'au întâmplat scăderea acea. 

sta şi stricarea ? au vor amuli, au, de nou, vorbe goale 
fără de nici o dovadă vor adaoge. 

Nepotul. Se poate zice că stricarea aceasta sa făcut în 

1 Ma: dar. - : 3 aieptată= îndreptată: 
 Escu=—sunt. Formă luată din * atânl=atât. 

„dialectul macedo-român. 7 întărnit= întâlnit. 

3 săm=—sunt. 3 destimptă=—osebită. 

1 vi—vei. 
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Dacia prin amestecarea şi lunga petrecere a Romănilor cu 
multe ghinte seau popoară varvare. - 

Unchiui, Şi aceasta e vorbă deşartă. Linba romănă nu 
numai în multe cuvinte care seau nicecum nu sunt în linba 
latină seau cu altă faţă se află; ci şi în ţesitura ei cea din 
lontru se loveşte cu linba spaniolă, cu a Frăncilor şi mai 
vârtos cu linba italiană. Deci, dacă linbele acum zise îm- 
preună cu cea română, precum între sine în mulie se lo- 
vesc, aşă întru aceleaş se desclintesc de cea latină, pretinsa 
scădere seau stricare nu în Dachia s'au întâmplat, ci pri- 
cina neasemănării limbilor acestora cu cea latină acolo 
irebue să se cerce de unde au pornit aceste limbi ,„adecă 
la Roma, în Italia... 

Linba latină cea gramaticească chiar! se vede că este 
linba nu firească, ci meşteşvgită şi care nu se poate în. 

„văţă fără numai cu ajutoriu gramaticei... Chiar se culege 
aceasta din cuvintele cele ale lui Quintilian că alta e a 
vorbi latineşte, alta gramaticeşte, 

Nepotul. Nu poate îi îndoeală că două linbi au avut 
Romanii de mult. Ma rogu-te, unde e azi linba cea populară 
a Romanilor ? au doară au pierit? 

Unchiul. Linba poporului Romanilor celor de demult ve- 
cueşte până astăzi în gura Romănilor noştri. Că cu această 
linbă au venit strămoşii Romănilor dela Roma în zilele 
împăratului Traian, carele... despoind Dachia de lăcuitorii 
cei vechi, nemărginită mulţime de Romani din toată Italia 
au adus în Dachia. 

Nepotul. Dacă linba romănească linba poporului Româ- 
nilor celor de demult, pentru ce Romănii puţin se pot în- 
înţelege cu Frăncii, cu Spaniolii, ba şi cu ltalianii ?.. 

Unchiui. Când sau dus Romanii a lăcuire în Spania şi 
în Galia, ţările acele eră pline de lăcuitorii cei vechi a 
ţărilor acelora ; pentru aceea linba romană, nu după lung 

1 Chiar-clar. E o formă care se ailă încă ici colo în scrierile 
Ardelenilor. 
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timp, s'au amestecat cu linba locuitorilor celor vechi. Iară 

după ce a intrat ghinte nemţeşti în Spania şi în Galia, cu 
mult mai tare s'au strămntat linba romană. Linba Italiană 
sau amestecat cu cuvinte de a Longobazzilor... Romanii, 
strămoşii Romănilor când au venit la Dachia, au ailată 
această ţară cu totul deşartă de lăcuitori; aşă mai cu les= 

nire au putut să se ţină întrăgimea linbei romană. .Drept 

că, prin Dachia, după ce au descălecat Romanii acolo. 

multe ghinte varvare au trecut, ba au şi lăcuit acolo... ci 

numărul cel cumplit a Romanilor precum şi inima cea. 

boierească a lor nu se mestecă în căsătorie cu muieri de 

soiu străin, au împiedicat ca să nu se schimonosească 

linba romană prin limbi varvare. 

Din „Istoria pentru începutul Romănilor în Dachia“ 

  

Dachia cu prilejul răsboiului Romanilor se deşeartă 

cu totul de lăcuilori. 

Cine fiind cunoscătoriu şi simţitoriu de lucrurile omeneşti, 

va socoti mănia cea întlăcărată a Romanilor asupra Da- 

chilor pentru cele dese ale lor neodihne în curse şi prăzi, 

Care cu sălbătăcie le făceă în ţările împărăției Romanilor... 

despre altă parte va luă aminte la urgia cea înveninată 

carea coceă Dachii în ficatul lor 2supia Românilor, la carea 

pre urmă se adaose frica cea mare ce avea ei de Romani... 

cine zisei, fără prejudecare va socoti, lipseşte să creadă 

cum că Dachii cu muieri şi cu prunci cu totau fugit, pre: 

cum să şi văd în columna lui Traian ? 

Care scăpare a Dachilor cu muierile şi cu pruncii şi de= 

şertarea a toată Dachia de toată viţa Dachilor cu atâta mai 

cu îndemână se pută împlini că Romanii, cu atâta mai tare 

fierbeă sângele în ei ca cu totul să prăpădească viţa pu-- 

rurea neodihniţilor Daihi, cu atât mai pre încet şi mai pre 

îndelete purtară răsboiul acest. De unde tocmai avură timp. 
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-cei rămaşi ai Dachilor cu muieriie şi cu pruncii a îugi din 
Dachia şi a lăsă Dachia de sine deşartă. 

Şi mărturii prea vechi încă putem să aducem spre aceasta. 
'Că Eutropius zice: că Traian pentru aceea au adus în Da- 
chia nemărginită mulţime de oameni Romani spre a lăcui 
oraşele şi satele, pentrucă locurile Dachiei cu îndelungatul 
răsboiu a iui Dechebnl eră deşertate, adică în zilele acelea 
Dachia şi de lăcuitori şi de toate eră deşartă. 

Romanii aceia trimişi de împăratul Traian în Dachia ca să 
stăpânească satele şi oraşele, cuprinseră Dachia toată dela 
Tisa incoace prin Banat până în Dunăre, Ardealul, Ţara 
Muntenească şi Moidova până în Nistru şi până la Marea 
Neagră. Dela aceşti ai Dachiei stăpânilori Romani este cel 
mult neam în zisele ţări, carii prin linba sa se chiamă Ro- 
măni, adică Romani, iară linbile Slavoneşti zic V/asi şi 
Grecii Vlahi, de unde latineşte acum se numesc Valahi. 
Adică strămoşii Romanilor, după stingerea Dachilor, de la 
anul Domnului 105, au ţinut şi stăpânit Dachia : şi Romănii nu 
numai cei dincoace de Dunăre, ci şi cei dincolo sânt Ro- 
-măni adevăraţi din Romani adevăraţi. 

Caracterizare generală 

Principalele scrieri ale lui Maior sunt: 
„Istoria pentru începutul Românilor în Dachia“ (1512, Buda) por- -nită din dorinţa sa de a combate pe cei ce nu recunoşteau originea latină a poporului său şi obişnuiau „a vomi-—zice el în prefaţă — cu “condeiul asupra „Românilor, strănepoţii Romanilor celor vechi; ba „dela o bucată de vreme unii dela alţii împrumutând detăimările fără „de nici o cercare a adevărului de isnov le dau la slampă şi cu cât „Românii mai adânc tac, cu atâta ei mai vârtos se înpulpă pe Români 

„a-i micşoră şi a-i batjocori“. Se hotărăşte deci să scrie ca să do- 
vedească continuitaea noastră în Dacia Traiană, ;ca, văzând Românii “din ce viţă strălucită sunt prăsiţi, toţi să se îndemne strămoşilor lor întru omenie şi bunăvoință a le urmâe, - 

De sigur că astăzi, după trecere de atâţia ani, după scoaterea la -lumină a-unui. mare număr de argumente istorice şi mai ales  filolo- „gice, lucrarea lui Petru. Maior ne apare defectuoasă în chestiunea 
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roesleriană ; dar el are meritul de a îi cel dintâiu istoric român care 
a căutat să răspundă în mod sistematic acelora cari ne tăgăduiau 

originea romană, 

„Istoria Bisericii Românilortalât a celor dincoace cât şi a celor: 

dincolo de Dunăre“ (Buda, 1821) a fost scrisă în ultimii ani ai vieţii 

sale, iar tipărirea s'a întrerupt din cauza morţii autorului. Dorinţa ce 

mărturiseşte că a avut de a cunoaşte tot trecutul Bisericei române se 

explică prin faptul educaţiunii clericale ce primise, dar desigur că şi 

interesul istoric l-a preocupat. Mai mult decât pentru alte popoare 

pentru Români, şi mai cu seamă pentru cei de peste munţi, îazele- 

prin cari a trecut Biserica, viaţa şi activitatea prelaţilor. au o impor- 

tanță mare prin faptul legăturii strânse ce a îost între Biserică şi 

cultura națională în curs de mai bine de trei secole. 

„Ortogrăfia română sau latino-valachică (1819) scrisă latineşte. 

La îinele acestei broşuri tipăreşte „Dialogul înlre nepot şi unchiu“. 

Aci el susţine originea latină a limbii române ca şi Micu şi Şincai 

în Gramatica lor. dar se deosebeşte de dânşii, pentru că aceştia so- 

'coteau că limba noastră e formată din alina clasică, iar Maior spune 

că româna s'a format din latina vulgară. EI crede că toţi Dacii au 

fost exterminați şi coloniştii au venit din Italia, au adus cu dânşii 

vorbirea lor vulgară şi au păstrat-o aşa cum a îost, astiel că, dacă 

nu s'ar fi adus împrumuturi dela streini, ar fi şi azi tocmai ca la 

venirea lor în Dacia. Dacă dar s'ar învoi Românii să lase la o parte 

toate aceste împrumuturi, sar dobândi limba latină vorbită de popor 

în timpul republicei. Limba aceasta fiind anterioară evoluţiei literare 

din epoca de aur, urmează că limba română e anterioară limbii latine 

clasice. | 

Ca să aplice principiile ce expune în acest dialog, Maior face trac- 

tatul de ortogratie care crede el că va fi o cheie cu care să se alle 

originea vorbelor. Sistema ortogratică a lui este dar etimologică, 

pentrucă numai în acest sistem latinitatea limbii poate să se arate bine, 
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GEQRGE LAZAR (1779 — 1823) 

Născut în satul Avrig, lângă Olt în Transilvania, din părinți ţărani, 
învăţă în satul său natal, apoi în Sibiu, Cluj şi Viena, unde urmă 
“ştiinţele fizico-matematice şi teologia. Obţinând titlu de doctor, se 
“zeîntoarse în ţară şi, după multe greutăți, fu numit profesor la semi- 

nariul candidaţilor de preoți 
din Sibiu şi predicator. 

Predicele sale erau foarte 

ascultate de poporeni şi prin 

ele îşi stabili reputaţiunea de 

orator; dar  permiţându-şi 

întruna să spuie că Românii 
au aceleaşi drepturi ca şi ce- 

lelalte naţiuni ale Transilva- 
niei—Ungurii şi Saşii—drep- 

turi pe cari împăratul nu 
voeşte să le recunoască, îu 

espru certat de episcopul 
Moga şi atunci, în 1816, plecă 
la Braşov. unde deveni pro- 

fesor într'o familie boierească 
din Bucureşti, cu care trecu 

munţii 

Şcoli existau pe atunci în 
Ţara Românească, dar limba 
română eră lăsată pe al doi- 
lea plan. Ele se conduceau 
de o eforie, compusă din 

“mitropolit şi trei boeri din divanul domnesc, între cari eră şi Con- 
“stantin Bălăceanu. La acesta se adresă Lazăr cerându-i să-i dea în- 
“sărcinarea predării ştiinţelor filozofice şi matematice în limba română. 
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Boerul nu credeă nici că limba română este aptă pentru învăţăturii 

înalte, nici că propuitorul are destulă pricepere. Ca să-l încerce, îi. 

zise să-i măsoare un loc pe care i-l mai măsurase un inginer german. 
Deşi n'aveă toate instrumentele necesare, Lazăr reuşi să mulțumească. 

pe boerul neincrezător şi în curând sprijinitorii lui convinseră pe. 
Domnitorul Caragea să aprobe deschiderea „Aca demiei“ întro încă-. 

pere din clădirile mânăstirii Sf. Sava. Aci îşi începu cursul în Sep-. 
temvrie 1818. - 

Lecţiunile lui nu putură îi un ce sistematic, pentrucă şcolatrii veniţi: 

să-l asculte aveau cunoştinţe neegale şi nesuticiente; erau mai mult: 

nişte conferințe în cari se cuprindeau idei foarte felurite. Trebuiă să-i, 
înveţe gramatică, geogratie, artimetică, desen; apoi filozolia şi raa-. 

tematicele aplicate, mni ales topografia. 

Lazăr lucrează în tihnă cu şcolarii săi, răspândind pe lângă cuno- 

ştințele generale, şi iubirea de patrie, care dete curând roade, căci, 

îndată ce Tudor Vladimirescu ridică steagul luptei, toţi şcolarii săi 

se îăcură partizani ai acestuia şi propagatori ai ideii de emancipare- 

de sub domnia lanariotă. , 

Evenimentele nenorocite ce urmară pentru Români după această, 

mişcare, aduseră şi închiderea şcolii lui Lazăr, care—bolnav—iu ne- 

voit să plece la familia sa. 

Murind după puţină vreme, îu îngropat în Avrig şi pe piatra mor- 

mântală un şcolar al său, Comitele Scarlat Rosetti, care vizilă acele. 

locuri, puse să se sape următoarele versuri: 

Precum Hristos pe Lazăr din mor|i a înviat 

Aşa lu România din somn ai deştepiai. 

Starea Românilor la venirea lui Lazăr în Bucureşti 

Petre Poenaru, în discursul său de recepţie la Academie din 1872: 

reproduce un articol al lui G. Lazăr, din care dăm un fragment, 

O! cum de bine au ştiut Grecii a se lingări cătră Ro- 
mâni cât i-au făcut chiar împrotivitori limbii româneşti. Nuii. 

destul aceasta, ci încă şi legile Țării le-au stricat şi legi 

nouă au făcut, ba şi năravurile Fanarioţilor s'au îăcut de. 
obşte ca o datoria a le urmă Românii întru toate. Legile: 
Ţării şi năravurile româneşti încet, încet s'au părăsit ; şi de 
nu eră Prea sfinţitul Mitropolit Dionisiu şi cu alţi aleşi pa- 

trioţi, şi şcoala aceasta românească cu totul o derăpănă : şi. 

de nu se trimeteă fii de ai Patriei Ja învățături în Austria, 
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“Germania şi Francia rămâneam totdeauna cu via nelucrată, 
plină de ştir şi bozii, pentrucă se încuibase atâtea nedrep- 

tăţi în ţară, cât de ar îi înviat un Radu-Vodă, un Mateiu- 

Vodă şi un Ştelan-Vodă al Moldovei, să vadă legile şi 
năravurile Românilor de acum, încă de sar uită şi la portul 
şi modeie de acum, cu plâns şi cu amar s'ar rugă de Dum- 
nezeu a-i trămite în adâncimea pământului a nu mai vedeă 
nedreptatea aceasta ce se tace, 

Ah ! cu mare durere a inimilor simţesc aceasta unii stră- 

nepoți luminaţi. cari poartă numele şi sângele strămoşilor 

Români, al căror neam oarecând? eră cel mai măreț “ai 
lumii, eră cel mai iscusit, eră cel mai înţelept înfrumusețat 
întru ştiinţe cel mai mare în suflete patrioteşti: căci la Ro- 
mani asemenea eră îndemnul iuminării neamului, precum 
a celor de jos şi săraci şi a celor de sus şi bogaţi. Ba toţi 
cu un cuget erau lucrând? pentru bunul ce! de obşte. na- 
ional ; dar noi, Românii de acum, care sunt adevăraţi stră- 
nepoți ai Romanilor, avem în ochi o ceaţă, prin care nu 
putem vedeă lumina soarelui! Au doară nu putem aveă 
şi noi doctori români ca să ne lumineze ochii din vierea 
inimei. iară nu din interes? Au nu putem aveă şi noiîilo- 
soli ca să ne înveţe filosofia în limba română ? Toate pu- 
tem a ie dobândi, că şi noi suntem născujl ca şi alte 
neamuri, şi nouă ne-a dat Dumnezeu acele daruri. Circe 
poate zice că fiii Românilor nu vor puteă învăţă toate în- 
văţăturile în limba patriei ? Eu văd acum ce putere şi 
vrere fiii Românilor au la învăţătură. 

Caracterizare generală 

Dela dânsul ne-au rămas câteva cursuri pe cari le preda la şcoală 
aritmetică, trigonometrie, precum şi două discursuri : unul la ridicarea 
ca mitropolit a lui Dionisie Lupu şi altul la urcarea pe trona lui 
“Grigorie Ghica. 

  

! Oarecând = odinioară. 

*. Erau lucrând == lucrau. 
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Spiritul în care scrie şi vorbeşte Lazăr este aproape religios, Fon-. 
dui scrierilor sale constă dintr'un entuziasm sincer, cald şi concentraţ 

peniru națiunea română; o milă plină de amar pentru poporul român 

asuprit de streini şi neştiutor de noblețea propriei lui origini şi un 

nesfârşit simţ de jertiă pentru înaintarea şi deşteptarea neamului. În 

privinţa formei, George Lazăr are, în deosebire de ceilalţi scriitori,. 

istorici şi fiologi ardeleni cuntimporani, un stil curgător şi plin de 

energie şi căllură, deşi pe alocurea prolix. Limba, deşi arhaică în. 

construcţiune, este în genere clară şi pură, afară de unele particula» 
rităţi dialectale. Cu deosebire prin ardoarea suiletului său pentru bi-- 

nele neamului George Lazăr 'esie un admirabil model vrednic de 
imitat şi de alţii, 
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T. CIPARIU 

(1805 —1887) 

Timotei Cipariu (Țipar) s'a născut în 1805 în Transilvania Şi a murit 
în 1887. După terminarea studiilor, îmbrăţişând cariera preoțească şi 
proiesorală, fu numit profesor Ia gimnaziul, apoi la seminaral din 
“Blaj şi canonic la catedrala greco-catolică din acelaş oraş. 

La 18:8 luă parte activă la toate evenimentele atât de importante 
pentru Români, îu membru al comitetului naţional, director al ziaru- 
dui „Observatorul“, delegat al naţiunii către Impărat la Viena. 

  

  

Când politica nu-l mai chemă la lucru, el se dete cu totul activi- 
îgţii literare. Studiile linguistice erau cu deosebire plăcute lui Cipariu, 

A învăţat mult şi a scris mult, a fost membru a mai multor socie- 
taţi culturale şi vice-preşedinte al Academiei Române, S'ar puteă zice 
chiar că a tost sufletul acestei instituţiuni în prima ei' epocă. Se știe 
că actuala Academie, era la început o societate cu „menire specială 
a lueră o gramatică şi un dicţionar, Dicţionarul a fost făcut de Lau- 
rian şi Massim, iar gramatica de Cipariu. 
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Principiul etimologic 

Notifă introductivă. — La 28 August 1866 sa ţinut adunarea gene- 

sală a Asociaţiunei române transilvane („Astra“, cum se numeşte azi 

şi care-şi continuă activitatea). La această întrunire, în Alba-lulia, Ti- 

moteiu Cipariu a ţinut un discurs „despre unificarea ortograliei“, în 
care a susținut nevoia unei uniticări a scrierii limVii române ; din 

acest discurs e luat pasagiul de mai jos. El e publicat în „Arhivul 
pentru filologie“ 1867, pag. 7. 

A scrie cu litere latine astăzi e dorirea tuturor Români- 

lor, întâiu pentrucă suntem Români de viţă latină, şi tot- 

_ deodată  pentrucă limba ne e romană iarăşi de origine 

latină, apoi pentru că toate celelalte naţiuni din Europa 

câte sunt de aceiaşi viţă romano-latină, scriu cu litere latine ; 
numai noi Românii până ieri alaltăieri nu; la cari, însă în 

locul mai de pe urmă, se poate adăogi şi aceea conside- 

rațiune că mai toate naţionalităţile Europei scriu astăzi cu - 

litere latine, au ! formate din cele latine, au cel puţin ne- 

tezite după forma celor latine, chiar şi cele ce nu-s de 

viță romanolatină, precum Ungurii, Germanii cu toate sub- 

diviziunile : Anpli, Dani, Holanzi şi Svezi, încă şi o parte 

mare a naţiunilor slavice, precum Polonii şi Boemii, chiar 

şi Ruşii şi Sârbii modernizându-şi alfabetul cirilian după 

forma literelor latine. Numai Turcii, Grecii — şi Românii, mai 

eră, cari scriu cu alt soi de litere, nu latine. 
Lung timp se speriau ai noştri, ca nu cumvă adoptând 

literele latine, în urmă să îie strâmtoraţi a adoptă şi legea 

româno-latină. 

Până ce scriam cu litere ciriliane, limba românească eră 

ca acoperită sub ele, aşă „cât în afară nu aveă îaţă de 

limbă romană latină, ci de limbă slavică, măcar că e de 

recunoscut cum că, încât pentru principiul fonetic şi pentru 

uşoritatea ortopratiei, mai ales după ce o simpliticară lepă- 

dând o sumă de litere superilue din alfabetul cirilo român, 

nu se puteă atiă alfabet mai apt şi mai comod decât acest 

alfabet a;ă reformat. 

! Cipariu întrebuințează de obiceiu forma au în loc de sau. 
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Insă acum, după ce începem a scrie cu litere latine, 
vălul ce acoperiă faţa limbii româneşti, cade de odată de 
pe ea. 

Şi vai de iimba românească, — dacă lepădând vălul se 
înfăţişează înainte, cu o formă urâtă, au cel puţin ridiculă t 

Limba românească încă, desbrăcându-se de vechiul vest- 
mânt slavic, şi voind a se prezentă înaintea publicului 
european, are întâia datorinţă de a se prezentă întrun 
costum cel puţin croit după natura şi forma, cu care să 

„nu îie ruşine celorlalte surori ale ei. 
Natura limbii româneşti e romană, ea e limba unei na- 

țiuni romano-latine, şi soră dulce cu alte limbi europene 
romane latine. 

De aceea şi costumul ei nu poate să îie decât roman 
latin,—şi croit după costumul limbilor romane. 

Ortogratiştii sunt croitorii acelui costum, — şi noi încă ne 
numărăm între aceştia. 

Noi nu ne-am mulţumit cu costumele ce le croiră alţii 
până acum şi acuma. 

De aceea crezând că suntem în stare de a creă un Cos- 
tum nou, mai cuviincios, ne-am apucat, 

Noi am adoptat spre acest scop principiul etimologic, 
ca principiu primar, însă cu tot respectul ce se cuvine şi 
principiului fonetic ca unui principiu secundar. 

Caracterizare generală 

1. Operele lui sunt scrise limpede şi energic, dar fără alte calităţi 
literare : sunt importante din punctul de vedere al istoriei limbii. Limba română fiind latină de origine, trebue ca şi vestmântul ei — ortografia -— să fie cât maiaproape de cel latin. Deci principiul primar al scrierii 
române este efsmolog:smul, adică o scriere din care să se înţeleagă numai decât chiar de către un strein că această limbă este latină. Fo- netismul este numai un principiu secundar, pe care numai câte odată îl poate luă în seamă. Cipariu este unul din cei mai însemnați pro- pagatori ai curentului latinist. 
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2. Cipariu crede că misiunea gramaticului este să schimbe limba 

după regulele stabilite de dânsul, că nu „uşurătatea buzelor“ să se 

ţie în seamă, ci principiile gramaticale. 

In aceasta Cipariu greşiă, căci nimeni nu poate da legi pe cari po- 

porul să le urmeze în desvoltarea limbii. Vorbirea este un organism 

viu, care trăeşte conform unor legi, pe cari nimeni nu le aşează; ele 

sunt condiţionate de o sumă de împrejurări, şifilologul nu poate face 

altceva, decât să observe fenomenele şi să formuleze legile Ja cari 

trebue să se supună scriitorii. 

Teoriile lui Cipariu au fost aspru combătute de 7. Maiorescu, criticul 

„direcţiunii nouă“ odată cu multe din din exageraţiile curentului la- 
tinist, . 

3. Dar Cipariu mai credeă că legiferarea gramaticului trebue săse 
bazeze pe studiul limbii din dfalecte şi din vechile documente. Acest 

studiu făcut întâia oară în mod ştiinţitic de Cipariu formează titlul lui 

de glorie şi, oricari-ar îi erorile, meritele lui sunt mari, cel puţin în 

această privință. 
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“A. T. LAURIAN 
  

August Trebouiu Laurian se născu la 1810 şi muri la 1881. Termi- 
nând studiile la Sibiu, Cluj şi Viena, unde şi publică 7entamen crl- 
ticum, veni în Bucureşti, unde ocupă catedra detîilozolie ja Sf. Sava, 
La 1848 se duse în Transilvania, luă parte la adunarea dela 3 Maiu, 
tu ales vice-prezident, apoi delegat al comisiunii care avea să ducă 

    

  

dorinţele Româniilor la Impăratul în Viena. Când se făcu linişte în 
Transilvania, Laurian se duse în Moldova, unde fu numit inspector 
general al şcoalelor şi unde publică Cronica lui Şincai, al cărei ma- 
nuscris lusese cumpărat de principele Grigore Ghica. Venind în Bu- 
cureşti, îu numit efor al şcoalelor, apoi profesor de limba latină la 
îacultatea de litere; îu unul din iondatorii Academiei şi mult timp 
ocupă demnitatea de prezident. 
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E! a lucrat mult, mai ales pentru şcoală: cărţi de geografie, de 

istorie, de îilozoiie , iar ca lucrări şiinţiiice a lăsat importanta revistă 

în colaborare cu Bălcescu „Magazin istoric pentru Dacia" ; apoi dic- 

ționarui Academiei. El a scris pentru prima oară un articol de epi- 

gratie în limba română. 

Din activitatea lui Laurian pe terenul lingusticei, a rămas puţin din 

pricina teoriei sale, pe care noi o considerăm astăzi falsă. 

EI eră un purist extrem şi în tot dicționarul Academiei — lucrat cu 

Massim — se vede tendinţa de a decretă care cuvânt e bun, care e 

rău, şi chiar de a propune cuvinte novă în locul celor declarate „spurii“. 

Autorii zic, — cu dreptate, — că un dicţionar român trebue să cu- 

prinză „foate cuvintele câte vreodată s'au scris şi câte se aud în gura 

poporului român din toate părţile“ ; ei adaugă însă o restricțiune: că 

numai elementele curat romance au dreptul să intre în dicţionar. 

Dar limba noastră are şi cuvinte de origine streină; ce vei face cu 

ele ? Acestea se vor adună deosebit într'un glosar. Deaceea se deo- 

sebesc două părţi în opera Academiei: 

a) Dicţionarul cuprinde vorbele vechi de origine latină cari au pă- 

strat forma regulată, pe cele cari s'au depărtat puţin dela forma re- 

gulată, şi acestea sunt corectate, ca : bubalu (bivol), buboniu (buboiu), 

şi neologismele corecte şi introduse, sau bune de introdus. 

b) Glosarul cuprinde neologisme introduse dar necorecte, apoi cu- 

vinte vechi de origine. streină, în fine vorbe a căror origine latină e 

aproape sigură, dar forma actuală împiedecă a se stabili derivaţia. 

Greşeala autorilor nu stă numai în această clasilicare cu totul ar- 

bitrară şi fără nici un temeiu; ei mai modilicau formele zicerilor de 
origine latină spre a le apropiă de original, ca braciu în loc de braf 

şi cele citate mai sus; ei propuneau înlocuirea unor vorbe întrebuin- 

ţate cu altele create de ei, ca muciniu în loc de batistă, ş. a. Erâ 

apoi ortografia etimologică foarte complicată cu care se scriă cuvin- 

tele : affengutoriu (atingător), bene (bine), connoscentie (cunoş- 

tință), etc. - 

Cu toate erorile lui, Laurian a adus literaturii române servicii în- 
semnate. 

Limba lui Laurian la 1840. 

Din Gramatica (Tentamen criticum). 

Traianu imperatiu vinse Dacia'la e la suppose Romaniloru. 

— Temperantia'la, vertute primaria contra sene ensusi, nu 

e connoscuta de toti quali la predica. — Intellecti'li omini 

nu verbescu fora a cogitare. — Popilu'lu sali disculciu în 

neue. — Se convene s'o faca siaquele debitoria 'la sea. 

13.—Adamescu, Russn şi Dragomirescu.—Limba rom. cl. VI 193



Din „Dicţionariu“ (1876) 

Mollinare — edia (cu | molliatu: moinare). 
1. Ca unipersonale, a îi sau a se face mollina, 

a) sub îorma activă, molinedia :. „molinedia alora si e 

tema ca va plouă mai tare“. 2. personale: a mollima un 
agrii. 

Momentosu, — a adj. momentosus, magni momenti ; pro- 
prie, plenu de momentu: 1. forte scurtu, de forte scurta 
durata : „momentosele îlori* ; 2. ca mai desu, importante, 
grave: „casatori'a e o epocha momentosa in vieti'a omului“. 

Monere, monui, monutu şi monitu v. monere a aduce 
mente, a spune cuiva ceva. Ă 

Napu, s. m. napus (it napo, isp. port. nabo si naba fr. 

navet) genu de plante cruciiere a cărora radecina, bona 
de nutrimentu si pentru omeni si pentru pecure, se chiama 

totu „napu“ care se cultiva in gradine si e bene connoscuta 
poporului vostru, 
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SIMION BARNUTIU 

Simion Bărnuţ (1808—1864);a avut mai mult temperament de orato 
decât de scriitor, de aceea după lucrările salesnu poţi să-ţi explici 

admiraţiunea ce aveau pentru dânsul ce-i ce-l cunoşteau de aproape. 

G. Panu ne spune undeva în „Amintirile“ sale că aveă reputaţia de 

a fi peste măsură de învățat şi exercită un prestigiu aşă de mare 

încât se consideră că e lucru extraordinar şi de mare cinste să te 

poţi apropiă de dânsul. 

Viaţa lui lusese ioarte agitată. După ce învățase teologia la Blaj și 
se facuse preot şi profesor, fu silit să pără- - 

sească această carieră şi să devină iar stu- 

dent la o vârstă înaintată. Mişcarea din 1848 

îl ailă in această situaţie la Sibiu; dar el 
u să-şi facă evidente calităţile sale suile 

teşti, astfel că deveni un factor de căpetenie 

între Români în acele momente critice. A 

lui este publicaţia anonimă care s'a răspândit 

în manuscris la 25 Martie 1848 (când s'a 
făcut o adunare preliminară la Sibiu) şi care 

opriă pe Români de a se uni cu Ungurii 
dacă nu vor discută cu ei „ca naţiune liberă, 

căci şi republica nu este decât un despolism afurisit fără națio- 

nalitate“. Tot el rosii acel faimos discurs în catedrala din Blaj în 

preziua adunării dela 3 Maiu din câmpia libertăţii. Discursul acesta a 

ajuns astăzi foarte răspândit. Deşi are multe scăderi, mai ales în 

privința compoziţiei, cuprinde însă pasagii minunate cari vibrează de 

o caldă iubire de patrie. _ 
După revoluţie, Bărnuţ se duse în Italia, deveni doctor în drept şi 

astfel ajunse în 1885 profesor în Iaşi, întâiu la gimnaziu şi apoi la 

facultatea juridică. 

Oricât de curioase să-i îi fost opiniile, el le susţineă cu atâta con- 
vingere şi stăruință încât reuşiă să facă din elevii săi nu numai 

nişte adepți. dar nişte apărători fanatici. 

După moartea lui, aceşti elevi începură a»i publică aanuscrisele Şi . 

astiel apărură: „Dreptul public al Românilor“ (1867), „Dereptul na- 
turale privat“ (1868), „Dereptul naturale public (1870), „Pedagogia“ 
(1870), „Psichologia empirică“, „Logica“ (1871). 

  

Simion Barnuţ 
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Discursul dela 3 Maiu 1848 
(Inceputul şi sfârşitul) 

Fraţi Români, 

Cine să nu se închine înaintea înălţimii omeneşti, când 
se uită la această adunare măreaţă, care face să salte de 

bucurie inima fiecărui român bun, şi insuflă respect şi 

spaimă celor ce nu vor libertatea oamenilor şi urăsc pe 

Români ? Cine va mai puteă zice că Românul nu doreşte 

o stare mai fericită, că pe el nu-l mişcă nici viersul cel 

dulce de libertate, nici chiar sentinţa de moarte care i se 

prepară în adunările ungureşti ? 
la judecaţi, îraţilor! au dacă presimţesc rândunelele 

apropierea verii şi a iernii şi animalele furtuna cea grea, 
_şi dacă unii oameni îşi spun mai nainte. chiar ora morţii, 

o ginte întreagă să nu presimtă pericolul ce o ameninţă, 

un popor întreg să stea nemişcat ca piatra, când îi bate 

ora fericirii şi să tacă ca un surd şi mut, când i se trage 
clopotele de moarte ? — Aceasta ar îi un lucru contra na- 

turii şi de tot cu neputinţă. Inima Românilor a bătut tot- 

deauna: pentru libertate şi iacă-i vedem acum cu multă 

bucurie cum s'au deşteptat şi cu ce unire minunată sau 
legat că nu vor mai suferi ca să-i calce în picioare alte 
naţiuni ; ei se adunară cu cugetul de a-şi revendică drep- 

turile cari le uzurpă Ungurii, Secuii şi Saşii de sute de ani, 

şi ca să-şi apere de perirea viitoare acel drept neînstrăi- 

_nabil, de care nici Gotui nu cuteză a se atinge, nici Hunul 
cel sălbatic, nici Turcul necredincios; iar acum Ungurii 

liberali ne-o spun în îaţă că vor să-l ia astăzi în epoca 
îrăţiei şi a libertăţii! 

In mâna acestei adunări e pusă viaţa şi moartea, soarta 

prezentă şi viitorul, nu al unui om, ci al naţiunii întregi. 
Ce va răspunde: Adunarea înaintea naţiunii, a lumii şi a 
posterităţii când ar subscrie sentinţa de moarte asupra na- 
țiunii sale ? 
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Deci, traţilor, n vă uitaţi la pretenţiile Ungurilor 

cele nedrepte, nici la acei puţini înşelaţi şi înşelători dintre 

moi, cari, în speranţa leturilor ce aşteaptă în împărăţia un- 

gurească, ţin cu Ungurii şi zic că apără onoarea şi scăpa- 

rea naţiunei noastre. Consideraţi că aceştia sunt datori a 

Jătră pentru osul ce li-l aruncă străinii ca să latre pe îraţii 

or şi să muşte națiunea şi mama lor insăşi ; feriţi-vă de 

ei, căci nu sunt Români. Căutaţi la această mulţime de 

'Români, care strigă în numele -a toată națiunea: „Să nu 

ne ducem la masa libertăţii ungureşti, căci bucatele ei 

toate sunt înveninate ; să nu ne vindem ţara şi limba, căci, 

pierzându-se odată, nu se mai pot câştigă“. Uniţi-vă cu 

poporul toţi, preoţi, nobili, cetăţeni, ostaşi ; învăţati şi vă 

consultaţi cu un cuget asupra mijloacelor revenirii naţio- 

nale, pentrucă toţi sunteţi fii ai aceleiaşi mame şi cauza 

este comună. ine-ţi cu poporul toţi, ca să nu rătăciţi, 

pentrucă - poporul nu se abate dela natură, pici nu-l trag 

străinii aşă de uşor în partea lor, cum îi trag pe unii din 

celelalte clase, cari urlă împreună cu lupii şi stâşie pe po- 

por dimpreună cu aceştia. Nu vă abateţi dela cauza naţio- 

nală de îrica luptei: cugâtaţi că alte popoare sau  iuptat 

sute de ani pentru libertate. Insă când vi se va părea 

lupta cu neputinţă, când se vor ridică greutăţile asupra 

voastră ca valurile mării turbate asupra unei năvi, când 

va deslegă stăpânul întunericului pe toţi necuraţii şi-i va 

trimite ca să rupă legăturile îrăţiei voastre şi să vă abată 

dela cauza şi iubirea ginţii noastre la idoli străini ; adu- 

ceţi-vă aminte atunci cu câtă însulleţire şi bărbăţie s'au 

Juptat strămoşii noştrii din Dacia pentru existenţa şi onoarea 

naţinunii noastre, precum ne-a lăsat scris Bonfiniu cu ace- 

ste cuvinte: „Coloniile şi legiunile homane, copleşite de 

barbari ţin încă limba romană şi ca să nu o piardă cu totul 

atât de tare se luptă, încât se pare că nu sau bătut atât 

pentru ţinerea vieţii cât pentru neatingerea limbii. Căci 

socotind bine desele inundaţiuni ale Sarmaţilor şi ale Go- 

ilor, apoi erupțiunile Hunilor, Vandalilor şi ale Gepizilor 
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incursiunile Germanilor şi ale Longobarzilor, cine nu se 

va miră foarte că încă s'au ţinut urmele limbii romane 

între Daci şi Geţia 1. | 
__ Aşă fraţilor! aduceţi-vă aminte atunci că vor strigă 

din mormânt străbunii noştri: „Fiilor! Şi noi am fost nu 
odată în împrejurări grele, cum sunteţi voi astăzi ; şi noi 

am fost înconjurați de inamici în pământul nostru, cum 
sunteţi voi astăzi; de multe ori am suferit chiar şi mai 

rele decât voi; fost-am cu Goţii, dar nu ne-am îăcut Goţi; 
fost-am cu Hunii, şi nu ne am hunit; fost-am cu Avarii şi 

nu ne am avarit; cu Bulgarii şi nu ne am bulgărit; cu 
Ruşii şi nu ne am rusit; cu Ungurii şi nu ne am ungurit; 

cu Saşii şi nu ne am nemţit... ci ne am luptat ca Ro- 

mâni pentru pământul şi numele nostru ca să vi-l lăsăm 

vouă... Nu vă nemţiţi, nu vă unguriţi nici voi! rămâneţi 

credincioşi numelui şi limbii voastre... vedeţi cum ne am 

luptat noi pentru limba şi romanitatea noastră! Luptaţi-vă 
şi voi şi le apăraţi ca lumina ochilor până se va restaură 
Capitoliul şi va trimite la voi Senatul şi poporul roman pe 
Traian ca să vă încoroneze cu laurii nemuririi pentru con- 
ştiinţa şi bărbăţia voastră”. 

  

i Cuvinte reproduse din istoria Ungariei („Reram huugaricarum decades“) scrisă de istoricul maghiar Anton Boniinius (1427. — 1502). 
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ION BUDAI DELEANU 

Budai Deleanu Român de peste munţi, a trăit pe la siârşitul se- 

colului XVIUL şi începutul secolului XIX. A ocupat îuncţiuni însemnate 

în administraţia austriacă şi a scris multe opere istorice şi filologice. 

Opera sa poetică „Ţiganiada“ siârşită cam pe la 1800, este cea dintâi 

în dată şi cea mai frumoasă poemă epică românească. 

NOTIŢA INTRODUCTIVĂ 

„Tiganiada“ se prezintă cu două versuri). Cea dintâiu, de pe la 

1800, are defecte de compoziţie ; dar însuşiri stilice foarte însemnate. 

Cea de-a doua? dela 1812, este mult mai bine compusă, deşi nu 

e lipsită de detecte, dar e mai slabă din punct de vedere al stilului 

Versiunea mai veche, în ce priveşte compoziţiunea, are mai întâi, 

defectul de a nu aveă din capul locului un erou. Tandaler nu apare 

decât spre stârşit. Până atunci, eroul e reprezentat prin întreg popo- 

sul ţigănesc, care ne iace să surâdem, prin trăsăturile lui de caracter. 

Al doilea defect este că acţiunea principală este încurcată cu nu mai 

“puţin de două acţiuni secundare, afară de episoade (cum e acela al 

vizitei Diavolului la mănăstire). Una din aceste acţiuni este în legă- 

tură cu fuga Romichii, iubita lui Parpanghe!; a doua este că'ătoria 

.donchişotească a boernaşului Becicherec de Urom Haza care după 

1reizeci de ani, pleacă să-şi caute iubita lui, de care-şi aduceă abiă 

acum aminte, împreună uu românul Haicul, care joacă rolul lui Sancho 

Pang. Dar aceste acţiuni, deşi interesante şi cu multe momente de 

humor, fac ca acţiunea principală să devină coniuză şi fără linie: 

Versiunea mai nouă e mai diluată şi mai discursivă, cu mai puţin 

humor în detaliu. ” 

Lăsăm să urmeze mai jos variantele unui acelaş episod, unul 

«dintre cele mai cu haz, în cele două redacţiuni, ca să se vază deo- 

sebirea. Este episodul prin care Vlad Vodă, voind să încerce cinstea 

țigănească, se îmbracă turceşte cu mai mulţi ostaşi şi le iese înainte, 

ca şi când ar îi Turci. | 

: Publicată întâi de Codrescu în „Buciumul român“ 1875; apoi de 

“Oniţ şi în fine de Gh. Adamescu în „Biblioteca pentru toţi“. 
* Publicată de Comisia literară a Casei şcoalelor, în versiunea co- 

piată de pe manuscris de d. Gh. Cardaş. 
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Versiunea | 

1 

Țiganii, dacă aproape văzură 

Turcimea venind, de spaimă mare 

Toţi îşi uitară limbile 'n gură; 

Ținându-se fără de scăpare, 

Perifi, acum armele-şi uitase, 

Și căuta numai la tufa deasă. 

2 

Insă, văzând că nu e cu pblință 
Să dee fuga sau să se ascundă, 
Fieştecare, cu năzuinfă, 

Acolo se bagă şi s'afundă 

Unde vede grămada mai mare 
Și unde aljii se îmbulziau mai tare. 

3 

Țiganii, săracii, grămadă 
Imbulzindu-se, într'un loc s'adună 
Și-şi ascund capetele, să nu vadă 
Cum Turcii vin în chip de furtună, 
Hei? pe dânşii acuși, acuşi să dee, 
Dulcea viață ca să le-o iee? 

4 

După ce sosi vrăjmaşul în faţă, 
Toţi la pământ căzând, îşi plecară 
Grumazii şi "ntinseră brafă, 
Milă cerşind cu lacrimi amară : 
»Valeo /valeo! (strigau plângând) iacă 
Piere şi țigânia săracă“. 

5 

Eră Neicul pe vremile acele 
Unul din jigani, care osebite 
Țări umblase, şi ave socotele 
Bune în sine ; și la multe ispite 
S'aflase. Acesta, luând cu sine 
Oarecâte persoane bătrâne, 

6 * 

Oştilor merse întru * 'nlâmpinare 
Muntenii, văzând aşă furburată 
Țigănia şi-auzind vuet mare, 
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Versiunea I! 

l 

Adunarea noastră prea înălțată, 
De atâta zarvă, cu revelie, 
Abiă în urmă şi ea să dăşteaptă 
Ş'uitându-şi de -arme, de bătălie, 
Apucă fuga cea sănătoasă 
Năzuind la tufa cea mai deasă. 

2 

Însă acuma nu e cu putință 

Cineva să scape, să se ascundă, 
Pentru aceia toţi cu bizuinţă 

Acolo să bagă şi s'atundă 
Unde văd că-i grămada mai mare, 
Ş'unde oamenii să îmbulzesc mai tart 

3 

Cum oile blânde prin ocoale, 
Când aulmă lupul pe de aproape, 
Ascunzându-şi capetele sale, 

Care de care pre cât încape 

Intre celelalte să vârăşte, 

lar de apărat nici una gândeşte, 

4 

Aşa Ţiganii săracii grămadă 
Imbulzindu-să întrun loc s'adună 

Şi-ascund capetele să nu vadă 

Cum Turcii vin în chip de furtună 
Hai, pe dânşii, acuşi, acuşi, să dee 
Şi duicea viaţă să le-o iee, 

, 5 

Dar când sosi vrăşmaşul în taţă 
Toţi la pământ căzând, îşi plecară 

Grumazul şi întinseră braţă 

Milă cerşind cu lacrămi amară; 

—»Vaileo, vai ! strigă ei plângând —iat 
Perit-au ţigănia săracă 1* 

6 

Intracea un Turc la grămada întie 
Țigănească deaproape sosisă 
Care în mână ţiind o hârtie



Steferă 'n loc. Jar, dacă bărbată 

Solia veni, până ei se miră, 

Aș Neicu pricina resfiră : 

7 

„Domnilor Iurci, deh] fie-vă milă 

De țigănia noastră săracă 7 — 

Nu dă voie bună, ci dă silă 

(Ca mai rău doară să nu petreacă) 

„Au trebuit armele să 'mbrace, 

„Ne având de nevoie ce mai face. 

8 

„lertați dară, luna să v'ajute, 

Mahomet mulți ani să vă trăească? 
Hie uitate h.le trecute, 

Că zău ! Dumnezeu să ue irăsnească 7 

Nu suntem noi vină într'ahastă, 

Ci iacă au fost pă noi o năpastă. 

9 

„1ot Vlad Vodă e ahăstor de vină. 

Numa Dumnezeu lui să-i plătească, 

Căci el ne-a băgat în hastă lină; 
Dară vița noastră țigănească. 

Cu toată lumea vreă să hie în pace, 

Şi zău? că bătălia nu-i place“, 

10 

Vlad Vodă, lucru fără ispravă 

Țigănesc văzând şi mişelie, 

Poruncă dete fără de zăbavă, 

Ca toți ostașii gala să fie : 

Făcând să bucine de bătaie 
Par'că pe toți ar vrea să-i laie. 

intracest chip le citi şi zisă: 

— „Fiiudcă voi, cioare blestemate, 

Aţi socotit cu noi a vă baie 

7 

Ş'armele cu neauzită ocară 

Pe Tur:i a ridicat toată ordia 

Voastră, acum dar ian ieşiţi afară 

S'alegem a cui e voinicia? 

Care n'a eşi este un calic, 

Epure îricos, şom de nimic! 

8 

Şi pentru că au cutezat să poarte 

Armele, ce a purtă se cuvine 
La voinici, să va certă cu moarte, 

Drept ce au făcut armelor :uşine!... 

lar. muerea lui şi copiii 

Nevinovaţi se vor da robiii“. 

9 

'Țiganii înțelegând acestea 

Toţi încremeniră de îrică; 

Cesta leşină lără de veste, 
Cela amurte nu zice nimica, 
Altul se vaită în gura mare, 

lar altul plânge cu suspinare. 

| 10 

Mai toți acum de sine-şi uitasă, 

Numai Neicul încă îirea-şi ţine 
Şi, la întâmplarea cea mai jeloasă. 

Socotindu-se puţin în sine, 

Un bun cuget îi nemeri în minte 

Să iasă Turcilor nainte 

1 Tocmai la locul acesta, am cetit la izvodul dela Cioara însem- 

narea prea învățatului Talălău, care zice că a ailat şi la alte scrisori 

această istorie, cu cevaş deosebire. Adică Vlaâ-Vodă vrând să ispi- 
tească pre Ţigani, ce ar face ei când ar vedeă venind Turcii asupra 

lor, a îmbrăcat pe a sa gardă turceşte şi a făcut năvală asupra Ţiga- 

niior; care văzând pe Turci, de departe au trimis şi s'au închinat lor, 

zicând că Vlad-Vodă i-a silit spre aceasta! Iar Muntenii îmbrăcaţi 
turceşte i-au dus până la Viad, care după ce i-a ocărit pentru acea- 

stă a lor purtare, ei au răspuns că n'au ştiut că aceia erau Munten, 

că de-ar fi ştiut, nu sar îi supus. — (Nota lui Budai Deleanu). 
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îi 

Țiganii, înțelegând aceste, 

Slăbiră la inimă de frică : 

Cesta leșină fără de vesle, 

Cela amurte, nu simte nimica, 

Alțul se vaită în gura mare, 

Iar altul plânge cu suspinare. 

12 

Mai to|i acum de sine-şi uitase, 

Numa Neicu încă firea-şi ține 

(Adevărat) cu faţa geloasă!) 

Şi trăgând adânce suspine: 

Dar totodată mai deschise 

Rostul său şi cu nădejde zise: 

13 

„Dăh] nu vă lăcomili întratâla 

La figane suflete mişele, 

Luaji-ne averea toată şi pita, 

Desbrăcaţi-ne pân' la cămaşă, 

Numa ne lăsați de mângâiere 

Viea[ă, copii şi muere. 

14. 

„Ştiţi bine, că şi la voi săracii 

Țiganii trăiesc numa din milă, 

Făcând slujbă şi plătind haracii, 

Dar aceasta fu pe noi o silă: 

Insă ierlați-ne acum deodată, 

Să vă ierte Maica Prea-curată 7 - 

15 

„Și ce folos de acolo vă este, 

Dacă ne luaji dulcea vieafă, 

Şi a noastre vor rămâneă neveste 

Cu mititei copilaşi în braţe. 

Noi 'om muri (ce-i drept) dar' ele 

Purta-vor după noi lungă jele.* 

15 

Viad Vodă atuncea nu mai poole 

Să se ţie ca să nu zâmbească; 

" Jalnică, 

909 

11 

Că doar va puteă ceva să îacă 

Prin rugăminte şi plecăciune 

Pentru cea ţigănime săracă : 

Deci, luând şi-alte feţe bătrâne, 

Mersă înaintea celvi mai mare 

Şi îngenunchind grăi cu plânsoare 

12 

Domnilor Turci deh ! fie-vă milă 

Dă ţigănia noastră săracă! 
Că zău, nu de voe, ci de silă, 

Că mai rău doar să nu peireacă 

Au trebuit armele să 'mbrace, 

Neavând de nevoe ce mai face. 

13 

Tot Vlad Vodă e a hăstor de vină, 
Numai Dumnezeu lui să-i plătească, 

Căci el ne-a băgat în hastă tină 

Dar viaţa noastră țigăneassă 

Cu toată lumea trăeşte în pace 
Şi zău că bătălia nu-i place. 

14 

Dacă nu vă lăcomiţi atâta 
La ţiganele suilete mişele, 

„Luaţi-ne averile şi pita 

Desbrăcaţi-ne până la piele 
Numai ne lăsaţi de mângâere 
Viaţă, copii şi muere, 

15 

Ştiţi bine că şi Ja voi săracii 

Ţiganii trăesc numai din milă, 
Făcând stujbă şi -plătind haracii ; 
Nici la răsboiu merg numai de sil: 
Deci ertaţi-ne acum deodată 

Să vă erte Maica preacurată! 

16 

O ertaţi-ne, luna să v'ajute 
Mahomed mulţi ani să vă trăiască



Cu dânsul, şiragurile toate 

Râseră de această ligănească : 

Intâmplare foarte minunată 

Și de vilejia prea lăudată. 

17 

Neicu încă eră să mai zică, 

Când Vlad Vodă-l curmă zicând: „Dară 

Voi mişei şi oameni de nimica, 

Aşă vă bateţi voi pentru țară?? 

Pentru aceasta vam dat eu bucate 

Și vă hrănesc? Cioare blestemate ? 

18 

„lată, că vă iert acum deodată, 

Dară d-ți mai face a doua oară, 

Voiu porunci să spânzure toată 

figănia, nici să vă pară 

Glumă 7 — Aceasta Vlad Vodă vă zice, 

Carele cu voi grăeşte aice,“ 

19 

Țiganii, ca din somn, se ireziră, 

Cunoscând atunci înşelământul, 

Toţi caulă unul la altul şi se miră 

Cum şi-au schimbat Muntenii veşi- 

[mântul ? 

Până ce toți se miră de aceasta, 

Jacă Neicul ridicându-şi creasta : 

20 

„Să ierte Măria Sa (el zise), 

Noi suntem fără de nici o vină, 

Că cine-ar fi socotit să ni se 

Intâmple una ca aceasta, şi să vină 

Pe noi Muntenii îmbrăca[i turceşte, 

Insuşi Măria Ta socotește. 

24 

„Insă, de-am fi priceput noi, cumcă 

Nu sunteți Turci: doar şi moarte 

Se întâmplă ; că de voi nici o pruncă 

Nu s'ar fi temut; apoi ce soarte 

dirmă între noi—încă nu se ştie, 

Destul că s'alegeă de voinicie 1* 

His uitate hele trecute 

Dumnezeu pe loc să ne trăznească, 

Dă sântem noi dă vină într'ahastă, 

Dar iaca a îost pe noi o năpastă. 

17 

Şi ce tolos deacolea vă este, 
Dacă ne luaţi dulcea viaţă, 

Şia noastre vor ramâneă neveste 

Cu mititei copilaşi în braţă ? 

Noi vom pieri adevărat, dar ele 

Vor purtă după noi lungă ele“. 

18 

Aici Neicul eră să mai zică, _ 

Când Răzvan ţiind ochii la povaţă 

Cu bucurie glasul ridică: 

— „Bta, Domnul Măria Sa faţă.l... 

Căci cunoştea pe Vlad foarte bine 

Măcar eră în hainele străine. 

19 

Ş'aievea cu călărime aleasă 

Vlad eră, pe care ca mai lesne 

Să poată cercetare, o îmbrăcasă 

Turceşte din cap până în glezne 

Iatr'adias hotărând s'abată 

La ţigănimea noastră întrarmată 

20 

Deci Vodă cu minie silită, 

Căci abiă puteă râsul să-şi ţie 

— „0! — strigă — prăsilă ticăloasă! 
Aceasta-i a voastră vitejie ! 

Pentru asta vam dat arme ş'olate 

Şi vă hrănesc cioare blestemate p— 

21 

Ca în loc de a vă apără drag: ţară. 
Şa vă bate cu Turcii păgâni, i 

Asupra mea să vorbiţi ocară ?. 
După aceia să vă daţi în mâni 

La câteva sute de vrăjmaşi, 

Voi atâtea marii sie mulţi ostaşi ? 
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22 

'lacă să ştiţi că de acu bucate 
Nu vă voi da, de nu-ţi pune silinţă, 
Cu Turcii încai odată a vă bate, 
Făcând asupra lor biruinţă 
lar de vă veţi plecă Turcilor ca nouă 
Pin' la cel mai mic voiu tăiă în două. 

23 

Să erţi Măria fa, Neicu zisă 
Noi sântem fără de nici o vină 
Căci cine-ar îi crezut ca să ni să 
Intâmple una ca aceasta şi să vină 
Pe. noi Munteni îmbrăcaţi turceşt . 
Insuşi: Măria ta socoteşte, 

24 

Dar totuşi socotind pe dreptate, 
Zău, nu se cădeă Măriei Tale 
Să ne bagi atâta frică ?n spate 
Cu cele blestemate cialmale, | 
Asta, Dumnezeu să te trăiască 
Zău că nu îu glumă ţigăneascăe, 

Î. Istoric. — Poezia românească se deşieapiă cu adevărat pe la 1800. E data capodoperei poetice a lui Jon Budai Deleanu, „Țiga- niada“, care însă nu se iipăreşte decât în 1875, Apreciată imâi de 
Aron Densu şianu. 

2. Caracterizare. — „Ţiganiada“ este o capodoperă a poeziei române 
penirucă are; i 

a) o idee generatoare ingenioasă : nevolnicia ridiculă a unui popor din pricina mândriei tot atât de ridicule a fiecărui individ, de a-şi alege voivod din sângele său, | b) o aimostferă sufletească limpede : hazul continuu al poctului 
faţă de situaţiile în care-i încurcă, faţă de vorbele, ce pune în gura d ieritelor personagii, şi față de atimdinea ce-o are faţă de ele. c) 0 extraordinară pufere plastică, căreia i se subordunează atât ideia generatoare cât şi atmosfera sulletească. 
“In virtutea acestei puteri plastice, poetul. în „Tiganiada“ creiază o lume nouă — lume în care trăise alăturea: Vlad Vodă şi sfinții ce-i vin în ajutor; Ţiganii pe care, de frica spionajului, îi trimite, armaţi şi hrăniţi, la Spăteni, înire Alba şi Inimoasa, cum se cuvenea unor feţe cu inima vitează ; Diavolul, care vine cu cetele lui în ajutorul Turcilor , apoi diferiţi eroi țigani : Tandaler, Parpanghe!, Neicu, Neagu şi atâţi alţii, 
3. Istorle Ilterară. — Pentru întâiaşi dată limba românească face cu- noşiința a) cu versul de 11 silabe, itaHan ; dar având un ritm amorf şi rareori regulat; b) cu rimă variată şi bogată; Cc) cu un stil viguros poetic; d) cu un fond genial poetic, criginal, adică frumos în toată puterea cuvântului, | 
4. Glasifieara. — Este o epopee eroi-comică, 
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ANDREIU MUREŞIANU . ? 

(1816—1863) 
  

Născut în oraşul Bistriţa, a învățat la Blaj şi a îost profesor în Bra- 

şov (1838 —1850) şi ziarist, cola- 
borator Ja „Gazeta Transilvaniei“ 

şi la «Foaia pentru minte“. 

Legat cu toţi îruntaşii Româ- 
nilor cari luptau pentru interesele 

naţiunii române, a fost însuileţit 

de aceleaşi idei şi a publicat 

Sub titlul „Răsunet“ poezia sa 

care a devenit in împrejurările 

luptelor, dela 1848, imnul na- 

ţional numit de toţi „Deşteap- 

tă-te, Române !* 

După evenimentele acestea, 

Mureşianu se mută ca funcţio- 

nar în Sibiu, dar îu suspectat 

chiar de administraţia sustriacă 
şi răi zile grele, publicând 

puţin. . 

A mai locuiticâtva timp la Braşov, unde a murit şi a îost îmmormântat. 

  

RĂSUNETUL 
(Marşul anului 18:8) 

  

Deşteaptă-te, Române, din somnul cel de moarte 

In care te-adânciră barbarii de tirani | 

Acum ori niciodată, croeşte-ţi altă soarte 

La care să se 'nchine şi cruzii tăi duşmani. 
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Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume | 
Că 'n aste mâini mai curge un sânge de Roman; 
Şi că ?n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume 
Triumiător în lupte, un nume de Traian. 

Inaltă-ţi lata îrunte şi cată n jur de tine 
Cum stau ca brazi 'n munte voinici sute de mii! 
Ua semn ei mai aşteaptă şi sar ca lupii 'n stână: 
Bătrâni, bărbaţi şi tineri din munţi şi din câmpii, 

Priviţi măreţe umbre, Mihaiu, Ştefan, Corvine ! 
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi, 
Cu braţele armate, cu focul vostru ?n vine, 
Viaţă ?n libertate ori moarte strigă toţi. 

Pe voi vă nimiciră a pizmei răutate 
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi: 
lar noi, pătrunşi la sutlet de sfânta libertate, 
Jurăm că vom da mâna să fim pururea frați. 

O mamă văduvită dela Mihaiu cel Mare 
Pretinde dela fiii-şi azi mână d'ajutor, 
Şi blestemă cu lacrimi în ochi pe orişicare 
Ce 'n ora de pericol s'ar face vânzător. 

De îulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă 
Oricare s'ar retrage din gloriosul loc, 
Când patria-a sa mamă, cu inimă duioasă, 
Va cere ca să trecem prin sabie şi prin foc! 

N'ajunse iataganul barbarei Semilune, 
A cărei plăgi fatale şi azi le mai simţim, 
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune! — 
Dar martor ne e Domnul, că vii nu o primim ! 

N'ajunse despotismul cu 'ntreaga lui orbie, 
Al cărui jug de secoli ca vitele.] purtăm, 
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Acum se 'ncearcă cruzii, în oarba lor trutie, 

Să ne răpească limba ; dar numai morţi o dăm. 

Români din patru unghiuri acum ori niciodată, 

Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă 'n simțiri! i 

Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată 

Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri! 

Preoţi — cu crucea "n îrunte! căci oastea e creştină, 

Deviza-i libertatea şi scopul ei prea stânt ; 

Murini mai bine ?n luptă cu glorie deplină, 

Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost pământ! 

1 Nost' = nostru (provincialism), 
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III. LITERATURA POPORANĂ



Literatura poporană 

Literatura poporană este totalitatea producerilor literare, 

cunoscule în massa poporului, fie că ele sunt ale lui pro- 
prii, fie că sunt introduse pa calea scrierii şi devenile po- 
porane. 

Aceasta este definiţiunea obişnuită a literaturii poporane. 

De şi se pare a fi destul de precisă, totuş se vede adesea 

dându-se o întindere prea mare sferii acestei noţiuni şi 
unii cuprind sub rubrica aceasta toate manitestaţiunile spi- 

rituiui poporan, chiar acele cari nu formează operă de 
literatură, cum sunt credinţele, datinele, ş. a. In asemenea 

caz termenul de „literaiură poporană“ se confundă cu cel 

de „tolk-lore“. Acest cuvânt englezesc este nov în limba 
noastră. 

Se poate afirmă, cu oarecaii dovezi, că în țările române, 
cuv mult înainte de a se fi făcut cel dinlâiu act de „fol- 

kloristică“, erau cunoscute şi preţuile producerile literare 

ale poporului. Se ciiează în mai loate cărţile de literatură 

pasagii din cronicari cari spun că la mesele Domnilorilor 

sau cu prilejul primirii vreunui principe strein lăutarii cântau 

felurite cântece în româneşte. Faptul este conlirmat şi de 

unii călători în memoriile lor. Nimeni însă nu s'a gândit 
să pună pe hârtie asemenea cântece, 

Culegerea producţiilor poporane s'a început foarte târziu, 

cam atunci când în Franţa a devenit curentă aceaslă în- 
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deletnicire, căci Franţa a rămas mult în urmă pe acest 

teren, de şi unii critici consideră pe Montaigne ca pre- 

cursor al folkloristicei moderne. E interesant să notăm că 

în Anglia în secolul XVIII se dau la lumină multe pro- 

ducţii poporane cari produc impresie în multe cercuri de 

cititori şi că diferiţi poeţi iau teme din aceste producţiuni- 

Apoi, trecând preocuparea aceasta în Germania, vedem 

aci că ea dobândeşte un caracter ştiinţific, întâia oară prin 

publicaţiile fraţilor Grimm (prima ediţie a basmelor 

1812—1815), după ce filozoful Herder la 1778  arătase 

valoarea poetică a acestor producțiuni, pe cari le numeşte 

glasuri ale -popoarelor. Tocmai pe la 1840, prin culegerea, 

azi uitată, a lui La Villemarqu€, publicul francez cunoaşte 

pentru prima dată comoiile geniului poporan francez. 

Această culegere nu prezintă nici o fidelitate în reprodu- 

cere, dar e tăcută numai cu un scop de a atrage atenţia 

şi simpatia cilitorilor din lumea cultă. 
Aceasla e epoca în care se publică peniru prima dată 

produceri ale poporului nostru. In 1845 apare la Stuttgart 

colecţia de basme adunate în Banat şi traduse în limba 

germană de fraţii Schoit. In 1847 Anton Pann dă la lumină 

„Povestea vorbei“, proverbe şi anecdote, şi de aceea am 

zis că eră „folklorist... sans le savoir“. In 1852 apar în 

broşuri baladele culese de A/ecsaadri. Acesta nu are 

punctul vedere al lui Pann, care spuneă că scrierile sale 

sunt „de prin lume adunate şi la lume iarăş date“, ci. 
voeşte să scoată lucruri dela o lume pentru a le înfățişă 

aliei lumi. 

Broşurile lui Alecsandri sunt primite cu multă bunăvoință, 

mulţumilă atmosferei ce se crease prin articolele lui Co: 

sfache Negruzzi, dela care avem o colecţie de proverbe 

grupate înir'un mod hazliu (Scrisoarea XII) şi mai ales 

prin articolele lui Alecu Russo. Acesta găseşte că numâi 

în poeziile poporane se află „geniul românesc“, pe când 

celelalte produceri sunt „o amestecătură indigestă, o sumă 

„de idei luate iără nici o sistemă de străini şi fără caracter 

„original“. - 
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Colecţia lui Alecsandri s'a publicat îniregită în 1866 

într'un frumos volum închinat Doamnei Elena, care de 
curând întemeiase azilul „Elena Doamna“. In frunte re- 

produce un vechiu arlicol în care, într'un stil poetic, arată 
însemnătatea poeziei poporane. Este acela care începe cu 

faimoasele cuvinte „Românul e născut poet“, cari au dat. 

nâştere la atâtea glume, adesea fără sare, fiindcă Alec- 

sandri se raportase la sensul generic, iar nu la înţelesuk 

individual. 
Această colecţie a fosi salutată printr'o recensiune elo- 

gioasă a lui 7ifu Maiorescu în iânăra pe stunci revistă: 

„Convorbiri literare:“, în care se scot la iveală însuşirile 
estelice sle diferitelor bucăţi. Mai târziu ea a întâmpinat 

critice foarte aspre şi culegătorul a fost acuzat că a „fal- 

sificat“ opera poporului. Acuzaţia eră gratuită, fiindcă 
Alecsandri nu puteă să aibă înaintea sa decât modelele 

tranceze de culegeri din acel timp, cari urmăriau numai 
punctul de vedere literar. Apoi buna sa credinţă nu puteă 

fi pusă la îndoeală, întrucât însuş o spusese şi în tiilul 
cărţii şi într'o scrisoare, în care întrebuinţează comparaţia- 

cu cei ce caută diamaniul în nisipul râurilor. Această scri- 

soare e reprodusă de /; Crăciunescu în studiul său, „Le: 
peuple roumain d'apres ses chants nationaux“. 

Multă vreme nici n'a fost la noi altă preocupare la cu- 
legători şi în acelaş spirit suni făcute colecţiile, viu criticate, 

de colinde şi de balade ale lui Af. 47. Marienescu din 

1859 şi 1867. Dreptul de a schimbă şi a înlătură unele 
versuri se socoteşte stabilit şi de alţi culegători, cari nu 

şi-au airas critici severe, cum e Miron Pompiliu, S. FI. 

Marian, T. Burada ş. a. O înfăţişare mai şliinţilică dă co- 

jecţiei sale Teodorescu QG. Dem., dar nici el nu merge 
până acolo ca să reproducă particularităţile de limbă ale 
provinciei în care a cules fiecare bucată. 

Dela 1885 colecţiile se îmmulţesc, încep a se publică şi 

studii asupra diferiielor ramuri de producţii poporane şi 
azi încă se realizează zilnic progrese pe această cale. 
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l. 

LITERATURA POPORANĂ ORALĂ 

Caracterele principale ale literaturii poporsne sunt ur 
mătoarele : e anonimă, se transmite din epocă în epocă, din 
ară în țară, îie pe cale orală, fie pe cale scrisă. 

De aci se vede că trebue să împărțim produsele popo- 
rane în două clase, după modul de transmisiune : literatură 
orală şi literatură scrisă. 

Vom studiă întâiu pe cea orală, împărţind-o, precum am 
explicat, pe genuri. 

Producţiuni de natură lirică 
  

Doinele 

Doina este poezia lirică a poporului nostru. Subiectele 
ei sunt foarte variate; ele exprimă aproape toată gama 
simţirilor omeneşti. Poporul însuş are conştiinţa acestei 
varietăţi de subiecie şi deci a însemnătăţii doinei. Ideia se 
află exprimată într'o poezie, cunoscută din colecția lui V. 
Alecsandri. . 

Din ea se vede că doina cântă frumusețile naturii, ne- 
voile și suferințele săteanului, voinicia sub toate formele 
Şi în toate înțelesurile, apoi loinele sufleteşti. Cam acestea 
Sunt şi grupele principale ce s'au stabilit de diferiţi cule- 
gălori. 
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Versul doinelor este în genere format din 8 silabe (cu 

rimă penultimă) sau cu 7 (cu rimă ultimă). Este mai re= 

gulat decât în alte producţiuni poelice ale poporului, deşi 
succesiunea accentelor ritmice nu este cea păzită de poezia: 
cultă de azi. Greşelile ce aflăm în versurile acestea le 

găsim şi în versurile poeţilor din prima jumătate a seco- 

lului XIX şi chiar la Vasile Alecsandri. 
Doinele nu se recită, ci se cântă. Alecsandri reproduce 

aprecierea unui artist german: „Melodia lor e cu totul ori- 

ginală, câteodată sălbatică, şi cuprinde uncori acordurile 

cele mai capriţioase, cele mai bizare şi alteori foarte sim-- 

ple şi monotone. Ele au însă o expresie dulce şi chiar 

dureroasă. Sunt pasagii misterloase, cari fac să se presimtă 

dorinţi înfocate şi ascunse în fundul inimii“. 

Horele 

Acestea alcătuesc poezia glumeaţă şi satirică a popo- 

rului român. Sub numele de horă se înțelege şi jocul şi. 

cântecul scurt, în cadenţa jocului, ce se zice de tineri, 

Cântecele dela horă poartă şi numele de sfrigături şi chiui- 

turi. Ele constau din strofe de câte 4, 6 şi 8 versuri, în- 

trerupte de sgomoloase onomatopei sau de chiote, cari 

ațâţă agilitatea şi exprimă veselia, gluma şi spiritul de sa- 

tiră. Trebue să recunoaştem însă, că sarea acestor glume: 

este foarte groasă. Chiar în colecţia lui Alecsandri, care 

a făcut alegere din acest punct de vedere, sunt puţine cari 

să nu lovească bunul gust. 

Colindele 

Numele de „colinde“ “ar trebui să se dea tuluror poe- 

ziilor poporane, cari se cântă ori se recilă de către grupe . 

mai mari său mai mici de lineri ori de copii, colindând 

pe la casele locuitorilor din sat. Poporul se serveşte de 

acesi cuvânt numai pentru urările cari se cântă în noaptea 

dinspre Crăciun. 

215



Aceste urări au subiecte foarte variate. In unele sunt 
amintiri istorice, în altele întâlnim credinţe religioase, în 
altele se reflectă obiceiuri gospodăreşti ori vânătoreşti. Ele 
sunt dintre cele mai vechi producţii populare şi tind să 
dispară. De aceea ele sunt mai numeroase în colecţiile 
vechi şi foarte puţine în ultima culegere, întreprinsă sub 
direcţia lui Tocilescu. - 

Aci versurile sunt mul! mai neregulate decât în doine. 
Ele nu sunt legate de un ritm al jocului, ca sirigăturile, 
ci sunt mai mult recitate. lată un pasaj dintr'un colind: 

Voi patru colindători, "De calomtir 
Vă alegeţi doi Şi-o steblă de busuioc; 

Din voi, Treceţi 
Doi din voi mai tinerei Mergeţi 
Şi săriţi în cea grădină. La fântână... 

Rupeţi fir 

Nu numai că avem versuri libere, dar rima e aproape 
nebăgată în seamă. 

- Bocetele 

Acestea sunt elegiile poporului. Ele se mai numesc şi „Versuri la morţi“ şi exprimă durerea ce simte familia pentru cel ce se duce. Interesant este însă de notat, că bocetele nu sant spontanee, ci circulă variante din sat în sat şi din om în om, iar variantele nu se rostesc de cei cari în adevăr sim! durerea de a fi pierdut o fiinţă iubită, ci de femei, cari au anume rolul de a jeli, de a bori. Datina de a se cântă la morţi, e, veche. O găsim la Evrei la Greci şi la Romani. Aceştia obişnuiau să plătească anu- mite femei cari să jelească pe mori. E de toată probabi- litatea că dela e! s'a moşteait şi la noi deprinderea. Lucrul e cu alâ! mai de crezut, cu cât şi alte daline ale noasire la immormântări se poirivesc cu cele romane. 
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Producţiuni de natură epică 
  

Pluguşorul 

„Pluguşorul“ este numele unei poezii ocazionale. Ea se 
recită în dimineaţa zilei de 1 lanuarie. Grupuri. de tineri 
cutreeră, colindă satul, conducând un plug tras de 2 sau 
4 boi, plesnind din bice şi sunând din clopote. Din când 
în când ei intră în curtea unui gospodar. Aici unul dinei 
„ură“ sau recită povestea care formează poezia pluguşo- 
rului. Ea se compune din sirofe neegale, despărțite între: | 

ele prin exclamaţiuni ale grupului întreg : 

Plecarăm într'o siântă Joi Cu coarnele de foc, 

Cu plugul cu doisprezece boi Boii de la roate 

Boii din nainte Cu coarnele belciugate... 
Cu coarnele poleite, Trosniţi măi!... 

Boii din mijloc 

şi corul : . 
Hăi Hăi! 

Versurile sunt neregulaie: au diferite măsuri, diferite 
ritmuri. | 

Variantele nu sunt prea numeroase: în toate se găsesc 
înşirate ocupațiile agricultorului, dela aratul țarinei până la 
măcinatul grâului. 

In varianta publicetă de Alecsandri, aflăm că pe morar 
îl chiamă 7roian, iar pe morăriță Dochiana. 

Baladele 

Aceste producţiuni poporane îndeplinesc cerinţele ge- 
nului epic. Ele sunt poeme epice mai scurte sau mai întinse, 
cari cuprind desfăşurarea unui fapt. Poporul le numeşte 
cântece băfrânești. Noi le numim balade, peniru că aşă li 
s'a zis de Alecsandri, care a publicat cel dintâi asemenea 
lucrări, dar unele din ele au întindere destul de mare, încât 
ar puteă să fie numite chiar poeme epice. Câteva din ele, 
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-cari povestesc originea poelică sau legendară a unei loca- 

“lităţi, a unei flori, etc., sunt legende. 

Deşi numărul lor trece de 50 în prima colecţie a lui 

Alecsandri, acesta n'a simțit nevoe să le clasifice. Teodo- 

rescu G. Dem. însă a făcut patru grupe: solare şi super- 

slijioase, istorice, haiduceşti şi domestice. Clasificarea lui 

a fost adoptată mai de toţi culegătorii ulteriori. 

Ce sunt baladele solare şi cele superslițioase? Teodo- 

rescu numeşte astfel cântecele cari au de subiect legen- 

dele, moştenite chiar din vremea romană, despre soare şi 
Aună precum şi pe cele cari poelizează diferite credințe 

superstițioase. 

Astiel este balada „Soarele şi Luna“, care se găseşte 

în colecţia lui Alecsandri sub acelaş titlu, Se spune că 
pământul eră luminat odată numai de soare, că soarele, 

fecior tânăr, voiă să se însoare, dar nu găsiă altă fată po- 

trivită pentru sine decât pe sora sa Ileana, că aceasta nu 

se învoiă, şi pentru a scăpă, se prefăceă în mreană şi 
-apoi Dumnezeu o aruncă pe cer şi o făcu lună. De-atunci: 

De atunci se trase Luna când luceşte 

Şi de-atunci rămase Soarele stinţeşte ; 
Că ei se gonesc Soare când răsare, 
Şi nu se'nțâlnesc; Luna intră 'n mare. 

Aceeaş temă a încercării de căsătorie înlre frate şi soră 

“este desvoltată şi în balada /ovan /orgovan (asemuitoare 
întru câtva cu cea întitulată FErculean din colecţia Alec- 

'sandri), 
Tema metamorfozelor, care se găseşte şi în aceste două 

poeme, formează fondul multor balade: asifel sunt 7rei 

lebede (din col. Teodorescu), unde un fecior de împărat se 

„duce la vânătoare şi găseşte irei lebede albe, cari erau trei 

fete de împărat, schimbate în păsări; Cucul şi Turturica 

(în col. Alecsandri) sau Mierla şi Sturzul (în col. Teodo- 
rescu), în care o pasăre iubeşte pe cealaltă şi nu e iubită, 

lubita, ca să scape, se preface în diferite animale sau 

obiecte şi aceeaş transformare o sufere şi iubitorul cuc 

(sau sturz), schimbându-se în ceva apropiat. 
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In felul acesta urmează metamorfozele: mierla turlă, 
sturzul vătroiu ; mierla vie, sturzul pândar ; mierla pânză, 
sturzul chirigiu; mierla fântână, sturzul ciutură, 

Chestiunea transformărilor a fost studiată de Flasdeu, | 
care a pus în legătură baladele noastre cu balade similare 
din literatura poporană franceză, provensală, retoromană, 
ş. a. şi a urmărit izvorul acesta până în literatura persană 
(Cuvente den betrani vol. 1). - 

A doua grupă o formează, în mod natural, baladele cu 
subiecte istorice. Şi la noi s'au petrecut evenimente de 
acelea cari au sguduit adânc societatea şi cari, la alte 
națiuni, au dai naştere acelor măreţe epopei poporane, 
fala literaturilor lor; dar nu avem nici vreo epopee, nici 
măcar nu avem cântece destul de numeroase asupra unui 
personagiu, ca să se poată legă, măcar în mod ariificia] 
şi să se poată formă o epopee. 

Avem în cântecele noastre, amintiri din epoca romană ? 
Nu se pot dovedi. 

In baladele câte s'au publicat până acum, numele istoric 
cel mai vechiu este al lui Negru Vodă, care ia locul lui 
Neagoe în legenda mânăstirii Argeșului. 

Dintre Domnitori găsim pe Mihnea Vodă (în Dobrişanu, 
col. Teodorescu), pe Radu Şerben (balada cu acelaş nume, 
col. Teodorescu), pe Matei Basarab (idem), pe lon Vodă 
cel cumplit (lancu Mare, col. Teodorescu), Lăpuşneanu 
(Bogdan, col. Alecsandri), Ştefan cel Mare, (Movila lui 
Burcel, col. Alecsandri), Brâncoveanu ş. a. 

Mai dese sunt numele de boeri în balade: Calomfireşti, 
Buzeşii, Bălăceni, ş. a. 

E păcat că forma în care se înfăţişează toate variantele 
câte s'au publicat despre Bălăceanu este în vădită deca- 
dență: nu numai că imaginile sunt palide sau banale, nu 
numai că versurile sunt rău construite, dar întâlnim ex- 
presii obscene, 
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Baladele haiducești sunt cele mai numeroase. Haiducii 

“sunt eroii cei mai apropiaţi de popor. Ei nu sunt hofi sau 
tâlhari, în înțelesul de azi, ci sunt înfăţişaţi ca nişte luptă- 

tori pentru drepturile poporului. Poezia poporană îi arală 

ca nişte oameni puternici şi generoşi şi admiră în ei ho- 

tărirea de care poporul se simţiă incapabil în acele vre- 

muri când tirania îl plecase la pământ şi când mulţimea 

-de nenorociri îl făceă să creadă că e ursit să sutere veşnic. 

"Vom observă-că miraculosul nu ligurează în aceste balade, 

-dar supraomenescul caracteriză mai pe toji eroii aceştia; 

'ei sunt oameni, însă cu însuşiri de uriaş. Astfel Mihu se 

întâlneşte cu o ceată de Unguri şi, după ce învinge în 

luptă dreaplă pe căpetenia lor, cere tovarăşilor acestuia 

-să-i ridice şeaua şi armele, dar nici unul nu poate, în- 

“tocmai ca în episodul cu arcul lui Ulise din Odisea, Sia- 
-nislav este şi mai minunat. Prins de Turci pe când dormiă, 

e legat cu frânghii, ba i se atârnă şi o piatră de moară 

-de gât şi astfel este prăvălit în Dunăre. El doarme cât 

doarme ; apoi se deşteaptă şi izbuteşte să se ridice la su- 

prafaţă cu piatră cu tot şi astfel să fie văzut de cineva de 
“pe țărm şi ajulat să iasă, 

Baladele haiduceşti se pot deosebi în dovă grupe: 

unele, cele mai vechi, arată pe haiduci luptându-se împo- 

triva streinilor, mai ales împotriva Turcilor, altele cele 

mai noi, îi arată luptându-se împotriva bogaţilor. 
" Cuprinsul acestor balade nu prezintă o varietate mare. 

Câteva înfăţişează lupte ale haiducilor contra ciobanilor. 

cum sunt baladele Dolca şi Şalga din col. Alecsaniri, 
Fulga din col. Teodorescu ş. a. | 

Uneori se luptă haiducii între ei. Aşă se întâmplă cu 
Toma Alimuş. 

Luptele haiducilor conira străinilor sunt încercări de a 

scăpă din închisoare ori expedijiuni de răsbunare, Cei 
mai vestiți haiduci sunt Badiul, Golea, Bâcul, Aguș Vâlcan, 
Stanislav. E curios numele acesta străin între celelalte, 
dar colecţiile ne dau multe variante relative la acest erou, 
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- 

Cele mai frumoase sunt în colecţia Teodorescu. In toate 

se vede că a făcul incursiuni prin oraşele turceşti de 
peste Dunăre şi acum o ceată de Turci vin să-l caute, 

pun mâna pe el prin trădarea unei slugi, un grec, şi-l 
aruncă în Dunăre; el scapă şi se duce în not la Dristor 
(Silistra), unde-şi răsbună crud contra asupritorilor săi. 

Este interesant de relevat, că tipurile de haiduci cari se 
luptă cu boerii şi cu funcţionarii administrativi sunt cântaţi 
în poeme mai pujin reuşite. Despre Jianu şi Tunsu publică 
Alecsandri două bucăţi, însă acestea sunt mai mult poezii 

lirice de cât epice, pe de o parte printr'o îniindere restrânsă, 
pe de alla prin lipsa elementului narativ. Alte nume ce 

se întâlnesc mai des sunt: Ghiţă Călânufă, Bolboceanu, 

Gheorghelaş, Bălan, Busuioc.... Fondul baladelor îl for- 
mează mai puţin faptele haiduceşti propriu zise, cari sunt 
amintite sau lăudate în termeni generali: 

Bate ciocoii la scară, 

Cerând bani de cheltueală 

Şi haine de primeneală, 

cât mai ales luptele cu potera, cari prezintă pentru ima- 
ginația poporului momentele cele mai interesante, întrucât 

aci se vede iscusința cea mai mare şi vitejia fără seamăn 
a haiducului. j 

Cea mai izbutită baladă, cel puţin în unele variante (pu- 
blicate de Teodorescu), este a lui Corbea. 

B. Delavrancea a studiat într'o conferință a sa acesi 

mic giuvaer, în care se pot întâlni cele mai frumoase 
'exemple de imagini poetice. 

In colecţiunea lui 7eodorescu se găseşte o categorie 

specială : a baladelor domestice. Prin acestea el înţelege 

acele cari „poelizează inslituţiunile, modul de a irăi şi fa- 

zele vieţii“. In ele găsim, „alături cu veselia nunţilor, ade- 

vărate tragedii sângeroase, produse de pasiuni puternice“. 

EI publică 24 bucăţi de acest fel, cari sunt mai puţin in- 
teresanie decât cele din grupele celelalte. Se poate cită 
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în mod deosebit Chira. Aci e vorba de o fată din Brăila 
pe care o răpeşte un Arap şi pe care o scapă fraţii ei» 
înnotând în Dunăre până ajung vasul cu care plecase ră- 
pitorul. Are şi Alecsandri o bucată cu acelaş titlu, dar 
desnodământul e deosebit: aci vedem că fraţii ei o ucid 
cu toate protestările ei, crezând-o că a tugit de bună voie 
cu Arapul,. 

Ba smele 

Basmele (basm sau basn, din paleoslavicul BACHb) sau 
poveşiile sunt naraţiuni ale unor întâmplări închipuite, nişte 
epopei în proză, în care miraculosul are întrebuințare ex- 
cesivă, şi care ne înfăţişează o lume de superstiţiuni 
strâns legate cu viaţa sufletească a ţăranului. In ele vedem 
în toate amănuntele mitologia poporului nostru. 

Eroui principal al basmului este omul. Acţiunile lui însă 
sunt provocate, ajutate sau împiedecate de ființe supra- 
nalurale, unele bune, altele rele. Desnodământul basmului 
este în genere favorabil celui bun, care, deşi suferă la 
început, dar tot izbuteşie a-şi arătă până la urmă drep- 
tatea. Curiozitatea, neîncrederea în cuvintele cuiva, dorinia 
de a izbândi mai cu înlesnire, căutarea unei fiinţe iubile, 
încercarea de a distruge pe un vrăjmaş, invidia: cam 
aceste pricinuesc acele peripeții complicate ale basmelor. 

In marele număr al basmelor româneşti s'ar puteă deo- 
sebi câteva categorii sau cicluri, cari la rândul lor sunt 
susceptibile de diviziuni, cuprinzând, se înțelege, fiece di: 
viziune o serie mai multsau mai puţin întinsă de variante. 

lată o clasificare, propusă de Lazăr Șdineanu (1894) şi 
aprobată de Academia Română (prin fapiul că lucrarea a 
fost premiată): 1. basme pur fantastice, 2. basme etico- 
fantastice şi 3. basme religioase. 

Basmele pur fantastice sunt acelea în cari elementul 
fundamental este metamorfoza sau descinderea în infern 
şi ridicarea în aer, sau dorința de isprăvi a unor voi- 

222



nici extraordinari. Aci vedem fiinţe supra-umane (un sfânt, 

o zână) luând forme pământeşti, de obiceiu de animale 

(porc, şarpe, broască), spre a vieţui cu o fiinţă iubită de 
pe pământ. (Ex. Şarpele moşului din colecţia Stâncescu). 

Vedem fiinţe omeneşti iransformate în plante în urma unui 

blestem. (Ex. Fafa din Dafin din col. 1. Fundescu). Ve- 
dem eroi cari suferă o serie de transformaţiuni ca să 
scape de persecuţlunea unui duşman sau a unui smeu. 

(Ex.: Pătru cel frumos din Şezătoarea). Descinderile în 
infern, ideie pe care o întâlnim şi la cei vechi, în Odisea, 
în Eneida, în isprăvile lui Alexandru cel Mare, se face 
de obiceiu, ca şi ridicarea în regiuni aeriene, pentru cău- 
tarea unei fiinţe iubite. (Ex.: Cei frei feciori ai babei din 
Şezătoarea). Tot în gruparea descinderilor şi ascensiunilor 
intră şi aşă numitele deceuri. Deceul este un basm. care 
cuprinde o sumă de întrebări curioase şi răspunsurile po- 
irivite. (Ex.: Vizor craiul şerpilor, din colecţia Pop Rete- 
anul). Isprăvile eroice se îndeplinesc în genere de voi- 
nici, cari poartă numele de „Feţi-Frumoşi“, uneori şi de 
femei războinice. Isprăvile acestea sunt felurite: sau se 
caută o apă miraculoasă care să redeă viața, sau se caută 
0 fecioară cu părul pe aur, ce se numeşte de regulă 
„ileana Cosinzeana“. (Ex.: Harap-Alb din Creangă). 

Basmele efico-fantastice cuprind, pe lângă pariea mi- 
nunată, pe lângă isprăvile eroice, ce se află şi în celelalte 
basme, un învățământ etic. ” | 

Basmele religioase ne înfăţişează pe Dumnezeu sau pe 
sfinţi trăind prinire oameni, ori pe Diavol cu spiritele in- 
fernale. Tema generală este facerea de bine de către 
fiinţele divine bune şi persecuţiunea de către cele rele; 
însă pe când puterea celor dintâi ni se preziniă ca ne- 
mărginită, a celorlalte e pusă greu la încercare şi mai 
totdeaune virtutea diavolească este învinsă de isteţimea 
omului. (Ex. : Azima mergătoare din Pop Refeganul), 
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Producţiuni de natură dramatică 
  

Oraţiile de nuntă 

Căsătoria este pentru ţăranul nostru o împrejurare foarte 

însemnată din viaţă şi pe care elo îndeplineşte cu o sumă 

de formalităţi moştenite dela strămoşi. 

Cererea în căsătorie se face cu mare solemnitate. Mai 

mulţi tineri călăreţi zişi „colăceri“ sau „conăcari“ vin că- 

lări la casa miresei şi recită o „oraţie“ de pefit. 
După aceea se face logodna (în unele regiuni se zice: 

„încredinjare*). 
Inainte de nuntă doi tineri numiţi „chematori“ merg din 

casă în casă ca să poltească pe săteni la nuntă. EI poartă 

o ploscă cu vin şi în-ainte de a da să bea ei recităo allă 
oraţie de chemare. 

In unele localităţi oraţia de peţit se recită chiar în ziua 

nunţii înainte de a merge la biserică, 

Cu prilejul mesei după cununie (masa cu dar) un bă 
trân recită „oraţia iertăciunii“ — mireasa işi cere iertare 

părinţilor fiindcă are să plece din casă şi cere a îl bine 

cuvântată. 

Dialogurile acestea şi luptele simulate cari se dau înlre 
reprezentanţii mirelui şi ai miresei, alergările cu caii peste 
câmp, — iată slabul element dramatic, care ne îndreptățește 
a clasă în acest gen oraţiile de nuntă. 

__ Altfel, oraţiile propriu vorbind sunt sau de gen epic 
(oraţia de peţit) sau de gen liric (oraţia iertăciunii). 

Steaua 

Cu toţii am văzut, în serile dela Crăciun până la Bobo- 
tează, trecând seara pe stradă grupe de copii cu sfeaua şi 
învitând lumea să-i cheme : 

Cine primeşte steaua frumoasă 
Şi luminoasă 

Cu colţuri multe şi mărunte 
Dela naşterea lui Hristos dăruite ? 
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Intrând în casă, ei intonează diferite cântece. 

E'ementele principale din cari se compun cântecele de 

stea sunt îrei ; 1) Cântece despre persoane şi evenimente 
biblice, de exemplu: Versul lui Adam, Trei crai dela Ră- 

sărit; 2) Psalmi versificaţi; 5) Cântece numite eshatolo- 

gice, despre moarte, iad, raiu, etc. Acestea din urmă sunt 
mai noui şi introducerea lor între cântecele de stea se ex- 

plică prin legătura stabilită de religiune între păcatul ori- 
ginar al lui Adam şi între Hristos, care vine în lume ca 
s'o mântuească şi să-i asigure tn traiu bun după moarte. 

Anton Pann a publicat în numeroase edijiuni colecţii de 
cântece de acestea, pe de o parte versificând cântecele 

auzite de el, pe de alta copiind şi modificând versuri din 
manuscrise anterioare şi însoţindu-le cu note muzicale. 

Vicleimul 

Cu acesla ne aflăm pe deplin în genul dramalic, căci 
sub numele de Vicleim (Betleem) se înțelege o reprezen- 
lajiune dramalică în toată forma, în care se înfăţişează 
scene din istoria Naşterii lui Hristos şi a creştinismului, 
cum şi din şirul persecujlunilor îndurate de primii creş- 
tini, Acest nume se dă şi totalităţii actorilor cari joacă şi 
cari merg pe stradă cântând, 

In Moldova şi Transilvania numele de „Vicleim“ e în- 
locuit prin „/rozi“. 
” Vieleimul are o parte religioasă şi una profană. 

Partea religioasă este o acţiune, în care intră ca per- 
soane principale : Irod împăratul, un ofiţer şi cei lrei crai 
dela Răsărit, In unele variante e şi un prunc, în altele 
un cioban şi un arap. 

Mersul acţiunii e următorul: 
lrod primeşte dela ofiţeri veşti din împărăţe. 1 se re- 

portează că s'au prins irei oameni sireini, cari se şi aduc 
înaintea lui şi, la întrebările făcute, răspund că sunt trei 
crai: Gaspar, Melchior şi Baltezar. cari au plecat, călău- 
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ziți de o stea, să caute pe împărat: După aceea Irod le 

spune cunoscutele versuri despre tăierea celor 14.000 de 
prunci: | 

Toţi prunci, mărunţei copii 

De doi ani şi mai în jos 
Impreună cu Hristos. 

După o mică sfadă, împăratul poruncește să-i ducă la 
închisoare, dar — speriat de blestemele lor — le dă dra: 

mut şi ei pleacă să se închine lui Hristos. 
Aci se fineşte actul |. 

In actul II se aduce un copil care profetizează împăra- 
tului to! ce are să se întâmple lui Hristos: botez, răstig- 
nire, înviere, înălţare. - 

Reprezentaţia se sfârşeşte cu mărturisirea lui Irod că 
au are nici o putere faţă de Fristos. 

Partea profană este jocul păpuşilor. Intr'o cutie mare, pe 
care o poartă doi băeţi, este înfăţişată grădina palatului 

lui Irod. Moș Ionică, îngiijitorul curţii şi Paiaţa stau tot 
timpul în scenă şi pe acolo defilează diferite tipuri, cari 
dau naştere la o serie de scene în cari se salirizează 

deosebite întâmplări sau obiceiuri din localitatea de unde 
e culeasă varianta. Aşă, vedem o bătaie înire un iaurgiu 
şi un bragagiu, privelişte ce se întâlneşte des prin Bucu: 

reşti ; vedem o satiră la adresa vieţii orăşeneşti din tim- 
pul irecerii Ruşilor; vedem satira contra Țiganilor hoji, 
contra Evreilor fricoşi, contra popilor- şi dascălilor cari 

nu-şi indeplinesc bine datoria, contra groparului beat, con- 
tra femeilor ce se suliminesc, etc. 

Neapărat, satira nu e nicidecum fină. Acele glume ne- 
rafinate, dar lipsite şi de obscenilaie, sunt caracterislica 
spiritului poporan, nu numai la Români, dar la toate po: 
poarele, pentru că aproape identică cu a noastră este o- 
riginea teatrului poporan la celelalte națiuni. 
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Producţiuni de natură didactică 

  

Anecdotele şi satirele 

Poporul are numai vorba snoavă, ca să numească şi 
anecdota şi satira, dacă e în proză. Satirelor în versuri le 
zice glume. In unele părţi se întrebuințează vorba poveșii 
în loc de snoave. 

In poporul nosiru circulă puţine anecdote istorice ; cele 
mai multe sunt safirice. Ele cuprind povestirea scurtă a 
unui fapt, cu o încheiere în care scânteiază gluma sau în- 
țepătura (la pointe). Ispirescu le-a dat în proză, căulând să 
se apropie cât mai mult de forma in care se zic, Anfon 
Pann le-a pus în legătură cu proverbele şi le-a versificat, 
publicându-le sub îitlul de „povestea vorbei“. Tot în versuri 
le-a scris şi 7. Speranță, dar el le-a dat o desvoltare 
mai mare decât au în gura poporului şi a inirodus sau 
episoade secundare sau descripțiuni de amănunte. De accea 
trebue să socotim colecţiile lui ca lucrări personale, 
deosebile de spiritul poporului, mai ales că în volumele 
din urmă se introduc şi subiecte de prin cărți şi ziare. 
Din punctul de vedere al unei fidelităji relative de re- 
producere se pot luă colecţiile publicate de Dumitru Siân- 
cescu şi de S. FI. Marian. 

“Cu privire la fond, se pot formă două grupe: 
a) Satire la adresa popoarelor conlocuitoare. 
b) Satire sociale, 
Dintre toţi streinii cu care poporul nostru a fost în con- 

tact în cursul vremilor, desigur că Țiganii ocupă locul de 
căpetenie în producerile spiritului satiric poporan. 

Țiganul este înfăţişat ca isteţ din fire, dar voind uneori 
să se arate prost. Rătăcitor, el n'are respect de proprietate, 
de aceea nu stă la îndoială şi fură oridecâteori i se pre- 
Zintă ocazia. Dela fapte rele nu-l opreşte nicio considera- 
ție morală sau religioasă, mai ales că odată şi-a mâncat 
biserica. 
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După anecdotele şi satirele privitoare la 7igani, cele 

mai numeroase sunt cele despre Evrei. Punctele de ple- 

care ale acestor povestiri sunt irei: deosebirea fundamen- 

tală între religiunea Evreului şi a Românului; spiritul co- 

mercial şi de economie, care a contrastat cu nepăsarea 

Românului ; frica. 

In al treilea rând vin Sârbii şi Bulgarii. În genere po- 

porul confundă aceste două neamuri şi le safirizează în 

acelaş mod. De obiceiu, Sârbul sau Bulgarul se consideră 

tipul prostiei. Ei pornesc să ia Ţarigradul cu prazul, ei vor 

să scoală luna din puţ, ş. a. 
Saiirele cu privire la Unguri şi Saşi se găsesc la Ro- 

mânii de peste munţi. Ungurul e prost, e fricos şi foarte 

fudul. Sasul e un tip analog cu al Sârbului din poezia po- 

porană de dincoace. 
' Despre Nemţi sunt foarte puţine anecdote. Trăsătura ce- 

racleristică este beţia; de colo şi expresia metaforică 

„despre cel ce se îmbată: „A luat luleaua Neamţului!“ 

* Grecii se întâlnesc în unele balade ca tipuri de înlri- 

ganţi şi trădători ai stăpânului (Stanislav Viteazul din col. 
Teodorescu), dar în colecţiile publicate până acum se află 

puţine anecdote relaiive la ei. 

Satira socială este foarie bogată. Trebue să notăm însă 
că peniru a o cunoaşte nu ne putem mărgini la anecdote 

şi la glume în versuri, ci trebue să cuprindem şi mulle 
strigituri, cari au în vedere defecte şi viţii de ale diferi- 
telor categorii sau grupuri sociale. 

Proverbele. 

Proverbele sunt producţiunile poporane cele mai înlre- 

buinţate şi cari intră foarte des în vorbirea şi scrierea oră- 

şeanului ştiulor de carte. 

Definiţiunea proverbului nu e uşor de dat. Se zice de 
obiceiu că e o sentinţă scurtă, care a devenit populară, 
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trecând în uzul comun şi în care se vede inţelepciunea 

unui popor, Aşă fiind, el e sinonim cu . adagiul, apojtegma; 
oforismul, preceplul, rhoxima. . 

"Cea mai veche colecţiune de proverbe este cea cuprinsă 
îa Vechiul Testament şi atibuită lui Solomon. Aceasta şi 

alte colecţiuni de acelaş fel au fost. cunoscuie în vechea 
moastră literatură ; parte din ele au intrat şi în popor, dar 

el le-a numit cu numele grecesc de parimii (Tupopi4) sau 
cu cel slavon de pilde. Cuvântul din urmă însemnă şi ale- 

gorie, ca şi în expresia „[Hrisios vorbiă în pilde“. Peniru 

ceeace se înţelege în literatură prin „proverbe“, poporul 

întrebuinţează mai adesea vorba zicăfoare. Zic „mai ade- 

sea“, fiindcă se aude câteodată şi vorba „pildă“ şi alte 

.expresiuni mai complicate. 
In ce priveşte pe scriitori, 7. Zane (in prefața primului 

volum al colecţiei sale de proveibe) înşiră peste 10 nu- 
miri deosebite. Din aceă înşirare se vede că primul autor 
«care a întrebuințat cuvântul proverb este Dimitrie Țichin- 

deal, fabulistul bănăţean, ca unul care a fost în contact 

cu cullura latină. 

Proverbele sunt o parte foarte prețioasă a literaturii po- 
porane, pe de-o parte, pentru că vedem în ele ideile sira- 

4ului poporan, pe de alta, fiindcă se păstrează nemodifi- i 

cale ca formă şi ne dau exemple vechi de limbă. 

Din construcţia sintactică, se deosebesc proverbe pro- 

priu zise şi locufiuni proverbiale. Proverbele propriu zise 

sunt fraze sau -propoziţiuni întregi: 

Nu aduce anul, ce aduce ceasul. 
Obrazul subțire cu mare cheltuială se ţine. 

Lozuţiunile suni frânturi de propoziţiuni, compuse din- 

"un verb care se schimbă după numărul şi persoana ce- 

zută de convorbire. In colecţiuni ele se scriu cu verbul la 

infinitiv : 
” A îi lup bătrân, 

A avea urechi de lup, 
A sta drept, ca îunia în traistă. 
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După stil, ierăși avem de o parte pildele şi de alta ma- 
ximele. 

- Maximele sunt proverbe, cari formulează un adevăr sau: 
o constatare de fapt ca şi maximele din literatura cullă și 
uneori sunt chiar introduse din aceasia în popor: 

Cu cine te aduni, te asemeni, 
Fă bine să-ți auzi rău. 

Pildele sunt adevărate numai în sens figurat şi acestea 
sunt cele mai numeroase din proverbele poporului nostru:: 

Lemnul strâmb focul îl îndreaptă. 
Mai bine azi un ou decât la Paşti un bou. 

Nu orice proverb este o regulă de purtare. Unele sunt 
simple constatări de fapt; altele sunt satire concentrate; 
altele sunt prescurtări ale unor anecdote. 

Când se zice: 

Capul plecat de sabie nu e tăiat. 
Linge mâna pe care nu poţi să o muşti. 
“Caprelor; vedeţi voi mugurul de colo? Tot voi o să-l mâncaţi. 

nu frebue să se înțeleagă că poporul recomandă să ii 
umilit, să fii linguşitor şi vânzător, să fii înşelător; el a 
văzut faptele, le-a judecat şi a formulat asupră-le aprecieri 
exprimate în siilul plastic al proverbelor. 

Ghicitorile 

Dacă ne luăm după înţelesul cuvântului, ghicitoare însem- 
nează : „ceeace irebue ghicit“, In popor se mai înlre- 
buinţează şi expresia de cimilitură. D. Artur Gorovei, în 
prefața colecţiunii sale publisată de Academie în 189%, 
"susţine că trebue să se deosebească bine cele două cu: 
vinte ; că ghicitoare este orice fel de chestiune pusă spre 
a fi deslegată, deci acesta e un nume generic ; şi ghici- 
torile se împart în; fnirebări şi cimililuri. In Moldova şi în Ardeal, d.sa a aflat expresia de cimilitură, pentru o ca- tegorie de ghicitori, dar afirmaţia d-sale e contestată, între- 
alţii, de d. G. Pascu, care susține că în Muntenia şi chiar 
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în unele. judeţe moldovene nu se observă distincţia aceasta 
şi cei doi termeni sunt echivalenți, 

Intrebările cu răspunsuri sunt de natură religioasă şi au 

păiruns, desigur, în popor pe calea scrierii. Ua exemplu: 

Cine nu s'a născut şi a murit ? (Adam) 
“Ce este unul? (Unul este Dumnezeu care stăpâneşte cerul şi pământul) 

Cimiliturile (sau ghicitorile propriu zise) sunt produceri 

poporane, unele originale, altele veniie, cine ştie cum, din 
alte literaturi. Ele sunt jocuri ciudate, cu cari petrec tinerii, 
mai ales iarna, la şezători: sunt metaiore sau grupe de 
metafore, a căror însemnare nu e evidentă, pentrucă com-= 

parajia pe baza căreia se construeşte metafora este, în 
mod voil, incomplectă. 

Când zicem : 

Săcşori albi 

Sub streaşină roşie 

'şi înţelegem dinții, vedem că se compară dinții cu nişte 

saci, iar gingiile cu o streaşină. Apropierea aceasta de 
“elemente ale văzului, adică comparaţia din punct de ve- 

dere al culorii (albi-dinţii, alb-sacul, roșie-gingia, roşie- 

streaşina), este neobişnuită, pentrucă dacă sacii sunt de 
obiceiu albi, streaşina foarie rar e roșie: 

In ghicitoarea care arată biserica : 

Tună văgăună 

Ciorile s'adună, 

comparaţia constă din aproprierea de elemente ale auzu- 

lui amestecate cu ale văzului: a) Precum răsună văile, 
wăgăunile, când lună, tot aşă răsună satul când se trag 
clopotele (element al auzului); b) Precum se adună ciorile 

pe câte un arbore, aşă se adună credincioşii, când sună 

clopotele (element poate vizual, poate şi auditiv, întrucât. 

“<iorile şi credincioşii se întrunesc cu oarecare sgomot). 

“Câteodată ghicitoarea adună câteva însuşiri de natură 
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fizică zi morală, ale obiectului ce irebue ghicit, ori se fac 

comparații foarte complicate şi din sfere de cugelare foarte 
depărtale. Aşă cărbunele este arătat prin următoafea: 

Pe apă înnoată 

Şin pământ nu putrezeşte. 

Ceara trebue s'o ghiceşti prin urmăloarea chestiune: 

Am o rochiţă, 
O spăl în îoc 

Şi-o usuc în apă, 

penlrucă ceara se întăreşte în apă şi se îmmoaie în foc, 

Cea mai veche colecţie de ghicitori este a lui Anton 
Pann, intercalată în povestirea O şezăfoare la fară sau 

călătoria lui Moş Albu din 1851, D-l gorovei citează o. 
broşură contemporană publicală de Docior 7. Stamati în: 

laşi. De aiunci multe culegeri separate sau amestecate cu: 
alte producţiuni poporane au văzut lumina tiparului până 
la cea din urmă a d-lui Gorovei, despre care am pomenit 
de mai multe ori. Acest gen ciudat de literatură disiraclivă 
a lost. studiat, de căire d-l G. Pascu în două volume (1909, 
1911), din cari ultimul e publicat de Academia Română. 

De scântecele 

In genere, speciile de poezii poporane cari alcătuese 
grupul didaciic ce depărtează puţin câte puţin de poezia 
propriu zisă şi acest uliim paregrai cuprinde un fel de 
lucrări, cari sunt poetice numai prin faptul că se exprimă 
în versuri, în nişte versuri foarte libere şi foarte nere- 
gulaie. 

Poporul, precum are poezia sa, modul său propriu de 
a-şi exprimă nevoile şi bucuriile, tot astfel peniru boale 
are medicina sa specială, Această medicină constă în în- 
ftrebuinţarea unor anumite ierburi, unor masage şi mai cu 
seama unor versuri cari se recilă cu ocaziunea aceasta 
ŞI se numesc descâniece. 
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Cu aceste mijloace poporul socoteşte că se poate vin- 

decă de dilerlte boale trupeşti și sufleteşti. Tot prin elese 
poate apără de efectul farmecelor şi de persecuţiunea du- 
hurilor rele, în existenţa cărora are o mare credinţă. 

Recitarea descântecelor este însoţilă de anumite obice- 
iuri, ce trebue neapărat să se practice căci altminterea 

scade puterea descâniecului. Aşă, de exemplu, pentru brân- 
că, babele ţin în o mână cârpă aprinsă sau câlţi și recită 

descântecul de îrei ori. | | 
Obişnuil, zicem  descântece tuturor producţiilor poporane 

cari sunt în legătură cu boalele trupeşti sau sufleteşti şi 

prin cari se cheamă un duh bun sau un duh rău în folo- 

sul sau în potriva unei persoane, Răposatul $, FI. Marian, 
în comunicarea făcută Academiei Române la 24 Mariie 
1893, alrage alenjiunea că această întrebuințare dă terme- 
nului un înţeles prea general şi în partie greșit. Poporul 

înţelege prin descântec numai poezia prin care se urmă- 

reşte vindecarea unei boale irupeşti a unui om sau a unui 

animal, Aşă: descântec de bubă rea, de albeaţă, de bube 

«dulci, de brâncă, ş. a. Pentru deochi sunt, mai ales, foarte 
multe variaie. Vom da, ca exemplu, pe cea culeasă de 
Alecsandri : 

Fugi, deochiu, Ca ziua de ieri, 
Dintre ochiu, Ca roua de iloare, 

“Că te-ajunge o vacă neagră, Ca spuma la soare,— 

“Cu coarnele să te spargă, lar capul cel deochiat 
“Să te asvârle peste mare, Să rămâie luminat şi curat, 

In pustiu, în depărtare. | De boală scăpat, 
„Acolo să pieri, 

Dar afară de boalele trupaşti, cari vin dela Dumnezeu, 
"omul trebue să se apere şi de rele cari vin din răutatea 
semenilor săi: prin vrajă, prin fapt, prin dătălură sau fă. 
călură. Aceste cuvinte sunt întrebuințate de popor, ca să 
arate lucrarea unui vrâjifor sau a unei vrăjifoare. Lucra- 
zea are de seop.să silească-pe cineva a face un lucru 
pe care nu-l voeşte şi care foloseşte altei persoane sau 
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să despartă pe doi soţi ori pe doi iubiţi sau să aducă 

boală vitelor cuiva, cu o vorbă, să-l nenorocească, Cea 

mai curioasă din vrăji esle înfigerea cuțilului : 

Eu nu înfig acest cuţit: 
Nici în lut, nici în pământ, 

Ci-l întig în inima celui ce mi-i împărţit, 

zice fata părăsită de iubitul ei, înfigând cuțitul în pământ 
şi recită un lung şir de versuri de acest fel. 

Farmecele sau fermecele sunt poezii cari au de scop 
să facă pe cineva a părea frumos şi a fi plăcut deo anu: 
mită fiinţă. 

In potriva vrăjilor şi a farmecelor luptă poporul prin 

alte dsscântece numite desfaceri, cari trebue să destacă 

ceeace sa făcul de vrăjitor sau de duşman. 

De aci urmează că S. Marian făceă patru grupe, cu 

palru numiri deosebite: descântece — vrâjl— farmece — 
desfaceri ; socotesc totuş că pertru înlesnire se poale da 

primului cuvânt şi sensul generic pe care l-am avut în 
vedere, când l-am pus în fruntea acestui paragraf. 
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ÎL 

CĂRŢILE POPORANE 

Cărțile poporane alcătuese literatura poporană scrisă, 
Ele călătoresc din limbă, în limbă nu traducându-se verbal, 
ci transformându-se ; sunt şi ele anonime, dar de multe 
ori poporul le airibue unor persoane ficlive sau reale; 
ele s'au conservat în manuscrise, iar dela introducerea tipo- 
grafiei se tipăresc. 

Se deosebesc trei categorii de asemenea cărţi poporane. 
Unele au fost numite! romantice, adică povesiiri despre 

fapte eroice ale unor persoane reale ori închipuite ; altele 
religioase conţinând poveşti despre viaţa diferitelor per- 
soane din vechiul şi noul testament ori traiând diferite 
chestii religioase ori prevestind viitorul şi norocul oame- 
nilor ; altele etice, cuprinzând culegeri de proverbe sau de 
fabule. 

Din aceste cărţi, unele au dispărut din uz; altele însă 
s'au păstrat şi urmeazăa se tipări până azi în ediţii noui. 

1. Literatura romantică 

Din cărţile de literatură estetică sau romantică sunt mai 
însemnate următoarele: | 

î. Alixandria, care pe vremea lui Miron Costin începuse 
a se răspândi şi despre care ne vorbeşte cu entuziasm He- 
liade Răduleşcu, căci pe ea a învățat să citească româneşte. 

Faptele lui Alexandru cel mare au avut un nemărginit 
ecou la popoarele Orientului, dela cari s'au răspândit spoi 

' Ciasiticarea € făcută de M. Gasler în scrierea sa: „Literatura po- 
pulară română“, Buc. 1885. ” 
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şi în Occident. La noi povestirile despre Alexandru s'au 

introdus pe două căi: printr'un izvor slav şi prinir'un izvor 

bizanlin, dar redacţia întrebuințată de lraducătorii primelor 
texte româneşti a fost (după constatările D.lui (Cartojan) 

una sârbească. Probabil că amândovă acelea s'au inspirat 
dintr'o mai veche legendă egipteană, căci Alexandru este 

înfăţişat ca fiu al lvi „Netinav, împăratul Egipetului“. Co- 

pilăria lui se arată foarte minunată şi mai minunate încă 

Tăsboaele. Il vedem luptându:se cu inimici cari aveau obraz 

de om şi trup de şarpe, cu Darie, cu Cris împărat; ajunge 

chiar la Raiu, . - 

2, Halima. E o colecţiune de poveşti poporane de ori- 

gine arabă, dar îmbogăţită în cursul veacurilor cu anecdote 

din alte isvoare deosebite. Europa apuseană a cunoscuto 
mai întâiu la începutul secolului XVIII (1704) prin traduc 
țiunea lui Galland. La noi s'a introdus pe două câi: 1) prin: 
te'un izvor grec, după care se găsesc traduceri manuscrise 
de pe la 1783; iar în secolul XIX avem o traducere lipă- 
rită de Gherasim Gorjan (1825); 2) printr'o traducere aer» 
jească după Galland, prelucrată de /oan Borac (1836). 
„Fondul acestei cărţi e foarte simplu. Un împărat işi 

Omoră. totdeauna nevasta a doua zi după nuntă, fiindcă cea 
dintâiu nu-i fusese credincioasă. Cea din urmă, numilă 
„Halima“, cere voie împăratului să-i spună o povestire și 
trece din una în alia şi astfel trec 1091 de nopţi, după care 
timp împăratul o iartă şi irăeşte cu .ea în fericire. Partea 
importantă însă o formează tocmai acele poveşti. 
„3. Vărlaam şi Ioasaf. Romanul despre aceste două per- 

soane celebrează triumful creştinătăţii asupra păgânități! 
şi s'a răspândit foarte mult la popoarele Europei, mai ales 
din pricina parăabolelor felurite ce conţine. 

Povestea este atribuită Sf-tţului loan din Damasc, care 
a scris-o în sec. VIII în limba siriacă, din care s'a Iradus 
in greceşte şi în slavoneşte şi astfel a ajuns la noi, unde 
cea mai veche redacţiune e din mijlocul secolului” XVIL 
(1648) făcută de Udriş te Năsturel, 
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Traducerea aceasla s'a tipărit de Generalul P. V. Nă- 

sturel în 1904. 
lată cuprinsul : Impăratul Avenir din India dobândi un 

copil, Ioasaf, şi vrăjitorii cifiră în stele că se va face cre- 

ştin. Impăralul vrea să-l crească depărtat de orice influenţe 

cxlerioare, dar un glas de sus îndemnă pe pusinicul Var- 

laam, care pelreceă în pustie, să se ducă să convertească 
pe loasai. El pleacă şi izbuteşte. Impăratul, înfuriat, voind 

să-i schimbe credinţa, pune pe doi filozofi ai împărăției 

_să discute, în faţa unui sobor, unul susţinând, celălalt 

combătând creştinismul şi susținătorul să se dea învins în 
fața srgumentelor celuilalt. Se întâmplă însă că susţiitorul 

apără cu atâta căldură creştinismul, încât rezultatul acestei 

încercări fu chiar creştinarea împăratului. Bătrânul lăsă 
tronul lui Ioasaf, dar acesta se duse în pustie şi trăi cu 

Varlaam. 
Cine sunt aceşti sfinţi ? Din studiile făcute de specia- 

lişii, rezultă că cele mai multe momente ale vieţi lui 

Ioasaf reproduc biografia lui Budha, Dr. Gaster observă 
însă, că nu alât această parle biografică a interesat pe 

cititori, ci mai mult diferitele episoade şi pilde, cari au 
dobândit cu timpul existenţă individuală şi, cu modificări 

de amănunt, au trecut în povestirea faptelor atribuite altor 
eroi ai imaginaţiunii populare. 

4. Isforia Sindipii filozofului, o poveste indiană, care 

cuprinde pe lângă fondul naraţiunii şi o sumă de pilde 
despre femei, 

Un împărat aveă un fecior. Filozotul Syndipa s'a legat 
că-l va învăţă în şase luni toate învățăturile. La sfârşitul 
studiului, filozoful trimise pe tânăr la tatăl lui, recoman- 
dându-i să tacă şapte zile. Muţenia fiului miră pe înipărat, 
care însărcină pe cea mai.vicleană din cele. şapte femei 
ale sale să-l decidă a vorbi. Ea îi propune să omoare pe 
bătrân şi să-i devie soţie. Băiatul zise că-i va răspunde 
peste şapie zile. Atunci ea se sgârie pe faţă, îşi rupse 
hainele şi acuză pe tânăr de criminal, din care cauză 
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împăratul îl condamnă la moarte. In această împrejurare 
intervin cei 7 filozoti sfeinici ai împărăjiei şi în fiecare 
zi spune unul o pildă, la care răspunde femeia. Astfel 
irec şapte zile, tânărul vorbeşte şi sojia e pedepsită. 

5. Archir şi Anadam. Aceasta face parte din ciclul de 
poveşti al Halimalei, dar a venit la noi independent, prin- 
tr'un izvor slav. 

Una împărat aveă un sfeinic, Archir. Acesta crescă şi 
învăță pe nepotul său Anadam şi-l duse la împărăție 
în locul lui. Nepotul se gândi într'o zi să piarză pe unchiu, 
ca să-i moştenească averea. De aceea, prinir'o scrisoare, 
cu pecete împărătească, făcu pe Archir să vie, din orașul 
în care sta, în capitală, cu un număr de trupe. Atunci 
Anadam îl acuză că s'a răsculat şi nenorocitul fu osândi! 
la moarte, dar armașul împărătesc nu-l omori, ci-l ascunse 
în casa sa. Peste câtăva vreme împăratul din Egipet dele 
Ştire împăratului cestuilalt să i trimeaţă nişte meşteri, cari să facă o cetate, nici în cer, nici pe pământ şi meşterii să 
vie, nici îmbrăcaţi, nici desbrăcaţi, că dacă n'o face așă, îl răpune cu oastea. Atunci Archir se arătă şi îl scoase 
din încurcătură. Imbrăcă nişte meşteri cu plase, merse la 
Eghipet şi puse într'o cutie un copil, căruia îi dete o ri 
gare cu carne îni mână, legă cutia de picioarele a doi 
vulturi şi asifel se ridică în sus şi cerința împăralului fu satisfăcută. 

Povestirea cuprinde la fine întrebări şi răspunsuri, de acelea care se găsese în literatura orală : 

După aceasta împăratul Faraon incepi să întrebe pe Archir, zi- Când : — Cu cine mă potrivesc eu întru slava împărăției mele ?-— Cu soarele. Il întrebă iarăşi : — Dar boierii mei ? Răspunse el: — Cu ra- zele soarelui. — Bine, îi zise împăratul, dar ce copac este acela, care are de dousprezece ramuri, fiecare ramură având câte patru cuiburi Şi în cuiburi câte câte şapte ouă, pe o parte albe şi pe o parte ne- gre ? Archir răspunse : — Copacul este anul, cele douăsprezece 1a- muri sunt lunile lui, iar ouăle pe o parte albe sunt zilele săptămânii 
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şi pe o parte negre sunt nopţile. impăratul îl întrebă iarăşi :— In care 

lună omul bea şi mănâncă mai puțin? Archir răspunse: — In luna 

lui Februarie, că este mai mică decât toate. Impăratul zise ;— Să te 

mai întreb una: Ce este aceea, dintr'un însutleţit iese un neînsuilețit 

şi dintrun neînsufleţit iese un însuilețit ? :Archir răspunse : — Este 

cul, cănd îl ouă găina este neînsuileţit şi când îl cloceşte iese un în- 

svilețit. 

2, Literatura religioasă 

Sub această rubrică se cuprinde aşă numita literatură 

bisericească apocrifă, adică poveşti anonime despre diferite 

întrebări, la cari nu răspunde biblia şi aşă numitele pseu- 

depigrafe, cărţi atribuite persoanelor biblice. Ele ne-au 

venit prin Slavi, cari le-au luat de la Bizanlini şi multe 

din ele au fost răspândite de secta religioasă a Bogomililor” 

lată în câteva cuvinte în ce constă bogomilismul : 

Dumnezeu a avut doi fii: pe Satanail şi pe Mihail (identic 

cu Crislos), Fiul cel mare, Satanail, sa răsculat conira 

Tatălui şi a devenit :elementul rău. Cristos la învins, l-a 

aruncat în lad şi i-a luat terminaţiunea „il” lăsându-l „Sa- 

fana“, Pământul şi cu tot ce se ailă pe dânsul împreună 

cu omul, este creaţiunea lui Satanail ; dar Dumnezeu a dat 

omului şi o parte dela dânsul, adică sufletul. De aceea 

în om sunt două elemente veşaic în luplă. 

Religiunea ortodoxă cu toate dogmele eră considerată 

ca operă a Satanei. Cine e cu adevărat credincios trebue 

să respingă toate acestea şi să caute a întări elementul 

divin, De aceea bogomolicii primiau numai pe „Tatăl no- 

stru“ dintre toate rugăciunile şi încolo aveau altele ale 

lor, duceau viaţă ascetică, mâncau numai vegetale, nu 

admiteau liturghia, postiau Lunea, Miercurea şi Vinerea, 

şi fiecare credincios se consideră preot. 

Acolo în Asia secta aceasta s'a format sub numele de 

secta Manicheilor sau Policianilor, numită aşă după fon- 

datorul Manes şi după spostolui Pavel, ale căror învățături 
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“le aveau ei în cea mai mare cinste. De acolo s'a slrecural 
în Tracia prin sec. VIII şi a intrat într'o nouă fază deve- 
nind doctrina bogomilică, dela popa Bogomil (călugăreşte 
leremia), care trăiă pe timpul împăratului bulgar Petre 
(927—968) şi care „a răspândit în Bulgaria eresul ma- 
nicheic“, 

Epistolia Maicii Domnului. 

E una din cărţile poporane cele mai: răspândite la noi 
până în ziua de azi, penirucă se crede că ea are putere 
de talisman, așă că au obişnuit s'o cumpere chiar oamenii 
cari nu ştiu ceti, de vreme ce, pentru a-şi face efectul, e 
destul s'o pui sub perna unui copil sau unui bolnav, 

In cele mai multe. edijiuni, se cuprind sub acest illu, 
irei cărţi deosebile: Călătoria Maicii Domnului la Iad, 
Visul Maicii Domnului şi Epistolia lui Hristos. Ele se află 
lipărite şi separate fiecare. 

a) Cea mai veche redacţiune românească a Călstoriei este cea publicată de /aşdeu în »Cuvente: den betrani“ şi datează din secolul XVI. 
Sf. Maria se rugă de Dumnezeu să trimită pe arhanghe: Jul Mihail pe pământ. Când se cobori îl întrebă : câte munci sunt şi unde muncesc oamenii ? Arhanghelul o duse în lad, ca să vază unde şi cum se muncesc oamenii. Urmează descrierea muncilor: unul spânzurat de picioare şi mâncat de viermi, penirucă a cumpărat aur prin înşelăciune; o femee spânzurată de urechi peniru că a ascultat pe la ve- cini şi a învrăjbit oamenii: Spânzuraţi de limbă mincinoşil şi clevetitorii, ş. a. Maica Domnului s'a rugat lui Dumne» zeu să-i ierle şi li s'a îngăduit să locuiască în Raiu dia ziua de Paşti până la Duminica mare. 

b) Redacţiunea cea mai veche a Visului se găseşte în- irun manuscris nepublicaţ. încă şi cilat de dr, Gasler ca datând din 1784. E o povestire scurtă, în care se vede 
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că Maica Doninului adormind, a văzut în vis pe fiul său 
judecat, bătut, răstignit, iar Hristos i-a spus că toate ace- 
stea are să le pâtimească pentru norodul omenesc. 

c) Epistolia iui Hristos, numilă şi Legenda Duminicii, 
înfăţişează cea mai veche redacţie în citata colecţie, slu- 
diată de Hasdeu. | 

Intro zi a căzut o pialră din cer, mică la vedere, dar 
grea la ridicare. Patriarhul Ierusalimului a adunat Vlădicii 
şi a făcut rugăciuni-ca să afle ce este. Un glas din cer 
le-a spus să destacă piatra. Desfăcând-o, au găsit închisă 
episiola prin care Hristos ceartă pe oameni pentru că nu 
respectă ziua Duminicii. Le cere deci să se îndrepteze şi 

făgădueşie răsplată celor ce vor urmă sfatul şi pedepse 
grozave celor ce nu vor asculiă. 

Minunile Sf. Sisoe 

Tot aşă de răspândită ca Epistolia Maicii Domnului este 

povestea sfântului Sisoe sau Sisin. 

E compusă din două legende: Avest:fa, aripa Satanei 

şi Minunile Sf. Sisoe. 

Avestiţa, aripa Satanei, este întâmpinată de Arhanghelul 

Mihail, tocmai în momentul când vrea să se ducă să omoare 

pruncul ce aveă să nască Fecioara Marie. O apucă de păr. 

o bale şi o sileşie să-şi spună cele 19 nume și să dea 

încredințare că unde se vor găsi scrise aceste nume nu 

se va apropiă. 

Sfântul Sisoe aveă o soră, mamă u« şase copii, dintre 
Cari pe cinci îi luase Diavolul. Când iniră sfântul în casă, 

se strecură şi Diavolul şi peste noapte fură şi celălalt 

copil. Sfântul alergă după el, şi aflându-l, îl sili să dea pe 
cei şase copii ; ba chiar îl făcu să dea încredințare că, 
unde se va citi „povestea aceasta şi se va pomeni numele 

dui Sisoe, nu se va apropiă. 
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Se vede, că aceste legende au un element comun: în- 

credinţarea ce dă Dracul că nu se va apropiă de un 

anumit loc. Acest element comun explică contopirea celor 

două legende. | 

Redacţiunea veche, din sec. XVII pe care o publică 

Hasdeu, cuprinde povestea simplă a Sf. Sisoe. Redacţia 

modernă este contopită. Aci vorbeşte sf. Sisoe, care a 

văzut cum a pedepsit Arhanghelul pe Avestiţa. Reproducem 

încheierea: 
„Eu mă îac muscă — zice duhul necurat, — eu mă fac paianjene, eu 

mă fac ogar şi toate nălucirile, văzute şi nevăzute şi merg de smn- 

tesc femeile şi iau copiii şi am 19 nume,.. Dar, unde se vor găsi, 

numirile mele scrise, nu mă voiu apropiă de 7 mile de loc de aceă 
casă, nici de nimeni câţi vor li în aceă casă, până va îi cerul şi pă 

mântul“, 

Inrudite cu aceasta sunt cărțile de prevestire şi de no- 

roc. Mai toate şi-au dobândit forma în Egipt, rezultate din 
credinţele chaldeene şi egiptene. In Bizanţ, unde eră un 
amestec de rămăşiţe din mitologia antică şi idei orientale 
aduse de creştinism şi de diferiţi sectari, fu un tărâm 
potrivit pentru răspândirea credințelor superstițioase. Din 

Bizanţ, prin Slavi, au ajuns la noi. 

3. Cărţi de prevestire şi noroc. 

Principalele cărţi de prevestire şi de noroc sunt; î. As 
trologhia ; 2. Gromovnicul ; 3. Trepetnicul; 4. Zodiile: 
5. Cărţile de visuri. 

Astrologhia 

Astrologhia cuprinde prevestiri de natură metereologică 
şi relative la temperatură. Toate aceste împrejurări depind 
de planeta care stăpâneşte anul. Fiind şapte planete (în 
cari intră şi soarele şi luna), se înţelege că se va tormă 
un fel de cerc, astfel că după o perioadă de 6 anisevor 
repetă imprejurările climaterice şi meteorologice. 

Aceste astrologii nu se răspândesc în formă izolală, ci 
ca anexe la calendare. 
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Gromovnic 

Gromornicul (dela cuvântul slav grom, tunet) explică 
ce anunţă iunelul şi fulgerul în diferite luni şi în diferite 
împrejurări. Textul cel mai vechiu e din secolul XVII. 

lată câteva exemple: 

De va tună în numărul (zodia) Leului, în oameni mari va îi moarte 
şi grânelor stricăciune, iar într'altă hrană va îi rodă. Şi în laturea 

despre apus va îi durere în oameni şi mai vârtos zgaibe, pecingeni 

şi râie şi în oamenii cei mai mari toarte rău va îi. larna va îi mare 

şi ploioasă şi cei înţelepţi var aveă pagubă, 
Iarna de va tună sau va îulgeră spre amiază zi, atunci ploi vor îi 

multe, şi va îi foamete; văile şi pâraele se vor umple de apă, şi 

marea se va turbură şi în boeri va îi beteşug; celor ce vor merge 

la Roma pe apă, pământul işi va dă roade. Intre acele lature, unde 
va tună, va îi pâne multă, unt de vacă şi alte fructe vor fi multe. 

Trepetnic 

Trepetnicul arată întâmplările viitoare după bătăile 

membrelor corpului. Câteva exemple : 

Ochiul drept de se va clăti, ce vei gândi pe voie:ţi va fi. 
Ochiul stâng şi sprânceana stângă de se vor clăti, odată amândouă, 

O mânie iute despre o parte îţi va veni şi apoi iar se va potoli. 
Coada ochiului stâng de se va clăti, o voie rea sau o gâlceavă 

vei avea. 
Geana stângă de se va clăti, ceartă şi gâlceavă vei aveă. 
Coada ochiului drept de se va clăti, dobândă vei aveă. 

Părul ganii deasupra la ochiul drept de se va clăti, veselie vei aveă. 

Părul ganii deasupra la ochiul stâng de se va clăti, un prieten 

meşiiut iți va veni. , 
Părul genii la ochiul stâng dedesubt de se va clăti, vei aveă cinste 

dela un puternic, 

Zodii 

Sunt 12 semne ale zodiacului, corespunzătoare pentru 

cele 12 luni. 
In figură alăturată, care e reprodusă de pe o asemenea 

carte, se vede raportul dinire luni şi zodii. 
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După ce vei găsi în ce zodie eşti născut, vei cili pa- 

gina cuvenită şi vei afla viilorul. lată, de exemplu, ce se 
prevesteşte celui născut între 15 Septembric şi 13 Oc- 
tombrie, adică în zodia Cumpeni: 

    

sa reciătaa| ETA î& 

N Usi,    

„Va îi de treabă, frumos, curat, iubitor de dreptate, grăitor de ade- 
văr, dacă obiceiurile cele rele nu vor schimbă firea; milostiv, iubi 
tor de 'mueri, vesel şi iubitor de muzică; cu in'ma deschisă; viață 
lui plină de tot darul; sângeros, iute la mânie şi îndată se va în: 
oarce... .- 

Cărţi de vise 

Dr. „Gaster pune explicările viselor înire cărțile de no” 
roc ; cred că sar puteă socoii tot aşă de bine ca fiind 
de prevestire. 

Din vremuri foarte vechi visul a impresionat pe om şi 
vedem, în nenumărate povestiri istorice sau legendare, 
cazuri despre valoarea viselor, ca anunjare a faptelor ce 
au să vie. Am puteă începe 'cu visul lui Faraon, pe care 
explică Iosii. De aceea s'au născut, de timpuriu, produc- 
țiuni cari să  înlesnească pe om-a păirunde în aceaslă 
lume a viselor. 
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La noi, poate vor fi circulat oral asemenea explicări, 
dar nu găsim nici un manuscris vechiu şi cea msi veche 

tipăritură e din 1850: 7âlcuirea viselor, tredusă din ru- 

seşte, de Lesviodax. 

lată câteva exemple: 

Capre — întristăciune până la suilet, 
Cap (tăiere) — moartea unei rude, 
Cărbune — bani. 
Carne de pasăre — dobândă, folos, 
Carte de joc — neplăcere,: 
Căruţă cu 2 roate — boală, 

Casă — căsătorie, 

Caş, brânză — nenorocire. 
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IV. LITERATURA MODERNA



]. PREGATIREA LITERATURII MODERNE 

Inceputurile poeziei lirice în principate, Influenţa literaturii; 

poporane, a literaturii neo-anacreontice şi a 

literaturii franceze. | 

Poezia lirică, se desvoltă în principate la începutul seco- 
lului XIX (1800—1830) sub influenţa literaturii gre- 

ceşti şi celei franceze, la care se adaogă, într'o mai mică 

măsură, şi a poeziei poporane româneşti. 
Grecismul este mult mai vechiu decât epoca fana- 

riotă; se poate zice că, la venirea lui N. Mavrocordat, 
preponderanţa culturii greceşti eră asigurată. La înce- 

putul secolului XIX ea începe să scază, fie din împre- 

jurări politice (reîntroducerea domniilor pământene), fie- 

din cauza, răspândirii ideilor şcoalei latiniste, care pune. 

ca dogmă că orice operă literară sau ştiinţifică se poate: 
scrie în româneşte. Pentru întărirea şi răspândirea a- 

cestei idei contribuiră în primul rând şcoalele cu învă- 

țături înalte, deschise în Iaşi de Veniamin Costache şi 

George Asachi (Seminariul dela Socola şi Academia, 
Mihăileană) şi în Bucureşti de George Lazăr (Sf. Sava) 

urmat de Heliade, Eufrosin Poteca, C. Aristia, Simion, 

Marcovici, ş. a. 

Se poate zice că dintre profesorii şi elevii acestor: 
$coale se ridicară primii poeţi alături. de câţiva boieri 
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mai vârstnici, amici ai şcoalelor şi sprijinitori ai curen: 

iului creat de ele. Aşă au fost: Iancu Văcărescu, Costache 

Conachi, Alecu Beldiman, V. Cârlova, B. Paris Momu- 

Jeanu, C. Aristia, alături de Heliade şi Asachi. 

Ei scriu, îndemnați de iubirea de ţară şi de anume 

sentimente personale, dar şi de opere în alte limbi cari 

le servesc drept model. Traduceri din franţuzeşte şi gre- 

ceşte, unele tipărite, altele rămase în manuscris, ne 

arată preferinţele lor. Acestea se îndreptează pe deoparte 

mai ales spre clasicismul francez, puţin spre cel italian, 

iar pe de alta spre literatura greacă nouă. Atanasie Cris- 
topulo, care a fost numit noul Anacreon al poeziei gre- 

'ceşti, devine modelul unora cari se adăpau şi din tra 
gediile lui Racine. 

Pe baza acestor constatări, s'ar puteă zice că avem a 

ace numai cu o literatură de imitație. Şi în adevăr ase- 
menea severă observaţie a făcut Kogălniceanu asupra 
literaturii din acest timp, socotind-o alcătuită din tra- 
ducţii sau imitații rele după originaluri streine. Totuşi 

este şi o parte proprie în această literatură: patriotismul 
românesc, manifestat prin regretul pentru un trecut mă- 
vei şi prin oarecari, deşi timide, îndemnuri spre redeș 
ieptare. Se reiă, astfel, firul afirmării unităţii şi al 70- 
manităţii neamului, urzit: de cronicarii şecolelor trecute. 
Dar mai este ceva nou: este influenţa poeziei poporane. 
Poezia aceasta, care irăiă de veacuri în sufletul popo- 
tului, transmisă pe cale orală din om în om, din gene 

raţie în generaţie şi din loc în loc, nu eră preţuită la 
adevărata ei valoare. Nimeni, pe atunci, nu se gândiă 
să fixeze prin Scris vreuna din diferitele variante ale 
doinelor, cântecelor bătrâneşti, horelor, etc. Se mulţu- 
miau boierii să le asculte din gura lăutarilor la petreceri, 
la nunţi şi cumetrii. In deosebire de cele ce se pelre- 
ceau în Ardeal — unde sătenii nu lăsau pe seama lău- 
tarilor vorbele cântecului, ci le rostiau ei, însoţite de 
cobză, de naiu sau de vioară — în principate lăutarii 
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erau în bună parte păstrătorii acestor comori ale ima-. 
ginaţiei şi sufletului norodului, Dela ei le aflau mai. 
ales orăşenii şi de aceşti lăutari se serviau tineri boieri 
ca să facă serenade pe sub ferestre, punându-i să cânte. 
cu glas răsunător ori poeziile altora — şi âdes doine. 
din popor — ori poezii proprii, când erau poeţi şi n'a- 
veau cum să aducă la cunoştinţa vreunei tinere producţia. 
sentimentelor lor. 

Aceste împrejurări explică prezenţa numeroaselor ele. - 
mente din poezia poporană ce se găsesc în operele li- 
terare din aceă epocă. 
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VĂCĂREŞTII 

Familia Văcăreştilor este vestită în istoria noastră prin faptul că a 

lat în sec. XVIII şi XIX, mai mulţi scriitori însemnali. 

Ienăchiță:' Văcărescu (1740—1799) om învăţat, care a ocupat func: 
țiuni însemnate sub diferiţi 

domni, a scris o gramatică 

(1787), o istorie a împăraţilor 

turci şi un număr de poezii. 

Alecu Văcărescu, fiul lui 

enache, a trăit pe la stâr- 

şitul secolului XVIII şi în pri- 

ma jumătate a sec. XIX. De- 

a el a rămas câteva poezii. 

Nicolae Văcărescu, mort 

pe la 1818. a lăsat asemeneâ 

un număr de poezii. 

Iancu Văcărescu,: (1792 

1863) e cel mai însemnat din 

tre toți. Primi ca tânăr, O In 

strucțiune deosebită, Cuno- 

ştea bine literatura clasică 

i greacă şi în parte literaturile 

lancu Văcărescu moderne, în special cea tran 

ceză. Intrând în viaţa publică, 

“se arată în toate ocaziunile mare sprijinitor al ideilor de progres şi â 

tot ce priveă ridicarea ţării sale. Asttel el fu printre cei dintâi prieteni 
“ai lui Lazăr, şi întrebuinţă situaţia sa şi simpatia de care se bucură, 

pentru a face mai lesnicioasă izbânda noului proiesor. De asemeneâ 

sprijini ideia înfiinţări teatrului românesc şi traduse însuşi câteva piese: 
Precum se puriă în mişcarea culturală se purtă şi în împrejurările 

politice. Când Tudor Vladimirescu se ridică împotriva domniei gre” 
ceşti, el se declară partizan al acestuia. La intraducerea Regulamen- 
tului Organic, lancu Vacărescu tu singurul boer care protestă în conira 

impunerii ruseşti, şi unul dintre cei şase cari refuzară semnarea ace- 

'stei legiuiri. : 
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- AMĂRITĂ TURTUREA 
de lenăchiţă Văcărescu 

i Notiţă introductivă. — Această poezie este de origine poporană ; 

poetul doar a potrivit-o cum'i sa părut mai bine şi i-a adăugat cele 

două strofe finael!. E publicată în „Observări asupra regulelor grama- 

ticei româneşti“, 11787. 

Amărita turturea, 

Când rămâne singureă, 
Că soţia şi-a răpus | 

Jaiea ei nu e de spus. 
Cât trăeşte, tot jeleşte 

Şi nu se mai însoţeşte! - 

Trece prin îlori, prin livede 

Nu se uită, nici nu vede 
“Trece prin pădurea verde 

Şi se duce de se pierde; 
Sboară până de tot 'cade, 
Dar pe lemn: verde nu şade. 
Şi când şade câteodată 
“Tot pe ramură uscată ; 

Umblă prin dumbrav'adâncă, 
Nici nu bea, nici nu mănâncă. 

Unde este apă rece, 
Ea o turbură şi trece. 
(inde e apa mai rea, 
O mai turbură şi bea, 
Unde: vede vânătorul 

acolo o duce dorul . 
Ca s'o vadă, s'o lovească, 
Să nu. se mai pedepsească. 
Când o biată păsărică 

Atât inima îşi strică 
Incât doreşte să moară 
Pentru a sa soţioară; 
Dar eu om de 'naltă îire, 
Decât ea mai cu simţire, 
“Cum poate să-mi fie bine? 
Oh! amar şi vai de mine. 

Di INTR'O GRĂDINĂ 
de lenăchiţă Văcărescu 

_Noliţă introductivă. — Această poezioară este imiiată după prima 

parte a celebrei poezii de. Goethe „Getunden“. | 

Intr'o grădină 
Lâng'o tulpină 

Zării o floare ca o lumină 

S'o taiu, se strică; 

S'o las, mi-e frică 

Că vine altul şi mi-o ridică! 

  

i Poezia poporană la care ne referim se găseşte în multe colecţii, 

între cari şi în a lui V. Alecsandri sub titlul: Zurfurica. 
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Caracterizare generală. 

lenăchiţă Văcărescu poate îi considerat ca premergător al poeziei 
lirice române culte. 

In poeziile lui găsim influenţă poporană, influenţă germană şi greacă 
modernă. Trăsătura caracteristică a versurilor lui sunt simplitatea şi 
gingăşia. 

CÂNTEC 
de Nicolae Văcărescu 

Notiță introductivă. — Această poezie s'a publicat pentru întâiași 
dată de către Heliade în „Curieriul de ambe sexe“ vol. II, Cu însem= 
narea că a fost scrisă în preziua revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. 

Pomina să-şi fericească. 
Primăvara se iveşte. 

la vezi, mugurul irunzeşte 
Şi iabra cum încolţeşte. 

Codrul, iată, se 'ndeseşte, 

Inima-mi zburdă şi creşte. 

Cucul a 'nceput să cânte 
Nu pe crăci uscate, frânte; 
Micşuneaua cam plăpândă. 
Miros altor îlori comândă !, 
Daleo Doamne! ce orândă! 
Roibul meu iara mai toată 
N'a văzut vitor nici sloată, 
Că-l ţineam tot pe cătare, 
Pe bere şi pe mâncare. 

Vai de draga lui spinare! 
Roibule, mi te gândeşte, 

„ Şalele-ţi înţepeneşte, 

Să mă duci pâste pripoare 

Văi şi coaste, la strâmtoare, 

Pe potecă fără soare, 

Daleo, daleo, dragă durdă?, 
Fă-te'ncoace, nu îii surdă! 

Ca 'mpuiat greerii 'n tine. 
Daleo, durdo, vai de mine! 

Oleoleo, vremea'nvitează 

P'ăi cu inima vitează 
Să nu stea să se clocească 

Cin sânge să bălăcească, 

Observare literară. — Deşi scrisă de un boier, şi deşi originală, 
această poezie are curat caracteristica poeziilor poporane. Energia şi 
căldura ei sunt remarcabile. 

LA PRAVILA ŢĂRII 

de lancu Văcărescu 

Noliță :ntroductivă. — In secolii trecuţi, şi până peste mijlocul se- 
colului XIX cărţile ce ieşiau sub ocrotirea Domnitorului puitau stema 
țării însoţită de câteva versuri, de regulă laude la adresa Prințului. 
Cu ocazia publicării condicii lui Caragea (1818) Iancu Văcărescu scri- 
se poezia ce urmează, care însă nu s'a tipărit în condică. 

  

! Comândă==comc ndă : 
* Durdă= puşcă. 
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Şaptesprezece înconjor 
Semne ! de rodnicie 

Acvila ce a venit în sbor 

Din Roma la Dacie. 

Pajere sfântă Ea şaici. 
Ca 'n multe provinţii, 

Lesne a supus pe Daci voinici 

Cu dreptul biruinţii, 

lar începând a s'odihni 

In multa "ncredinţare 
Că soarta-i d'a tot stăpâni, 

Margini, hotară n'are, 

Românul suflet s'a adus 

Singur la moleşire, 
Știind tut Neam a-i supus 

A izbândi el, fire! 

Incet sadoarme câţiva ani 

Toate se dau uitării, 

Români se fac acei Romani 

„Acvila, corbul Ţării: 

Corb, ce'n pecete odihnit 

A sta se mulţumeşte ; 
Cun semn de lege dăruit « 

In gură-i se păzeşte. 

Românul 
Stând la Mitropolie, 

De Romanie c'un cuvânt 

li dă lui mărturie, 

împărat cel stânt, 

Cu aste semne ori la ce 
Pecetea când s'aşează 

Ea pentru vremi chezaşe e 

Şi martură, şi pază, 

D'aceea asemenea şacum 
La pravilă se pune; 

Românilor deschide drum 
De multe nădejăi bune 

Temeiul cel mai neclintit 

Al omului păzeşte, 
Nou româneşte — alcătuit 

Din scrise "'mpărăteşte. 

Cele ce-avem, a le păzi 
Pravila e datoare, 

Şi cumpăna a nu porni 

Spre cap nici spre picioare. 

Ah! War puteă-a. ne dobândi 
Şi câte-avem pierdute, 

Atunci ce duhuri n'ar gândi, 

Ce guri ar mai îi mute? 

Atunci şi acest corb sărman 

Iar acvilă s'ar îace; 
Şi-or ce Rumân ar îi Roman 

Mare'n răsboiu şi'n pace. 

“Sfânta dreptate s'arătând 
La suflete romane 

Stări ar da lor dup'a! lor gând 

Nu 'nşelăciuni viclene. 

Iar, „nedreptatea p 'ăst pământ 

şi 3 Near fi Dumnezeire, 
SpaimăYtăcând cu orice vânt: 

“Lat 'rumâneasca îire. 

; 7 Semne : mărcile judeţelor. 
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Caracterizare generală 

Iancu Văcărescu, este cel dintâi poet român la care inspirațiunea 

patriotică are un rol de frunte şi se maniiestă prin lucrări de valoare. 

Intre acestea este „La Pravila ţării“, în care se exprimă nu numai 

convingerea despre latinitatea poporului român, dar şi dorința de a 

vedeă ridicându-se neamul său până la strălucirea Românilor. Ea e 

în acelaşi timp şi cea mai originală dintre poeziile lui /ancu Văcâ- 

rescu. Stilul concis, simţirea largă şi pe alocurea concentrată, precum 

şi origina'itatea versificaţiei (întrebuințată mai târziu de Eminescu în 

„Luceatărul“) sunt calități rare, mai cu seamă pentru timpul când a 

fost scrisă (1818). 
2. Iancu Văcărescu a scris şi poezii erotice. Cea mai însemnată 

e poema „Primăvara amorului“, imitată după Anacreon, în care cântă 

farmecele iubirii în mijlocul frumusețelor naturii şi în care găsim sin- 

ceritate în simţire, concisie în exprimare, finețe în analiza psicholo- 
gică şi ingeniozitate în combinarea şi plăsmuirea momentelor. 

3. Iancu Văcărescu e un poet gânditor. Adesea inspiraţia lui e 
iilozoiică, precum se vede de pildă în poeziile „Ceasornicul îndrep- 

tat“, „Tânărule, „Cei gata la toate“, etc, 
4. Iancu Văcărescu, iniluenţat atât de literatura greacă veche cât 

şi de cea modernă, este în acelaşi timp puternic iniluenţat de lite- 
raiurile occidentale. E unul din iniţiatorii znfluenfei franceze. ; 
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COSTACHE CONACHI 
(1777 —1849) 
  

„Conachi a învăţat în şcoalele din Moldova şi, pe lângă studiul lim- 
bilor, sa ocupat şi de studiul matematicilor, devenind un bun inginer 

IE 1     
motarnic. In această calitate eră chemat de călre o sumă de proprie- 
tari cari aveau procese de delimitare. 

El se coboră dintr'o veche familie boerească avută: ocupă iuncţi- 
uni înalte şi se interesă de aproape de mersul instrucţiunii în Moldova. 

JALOBA MEA 

De novă ori până astăzi pământul colindătoriu 
Au călătorit! pe crugul ? soarelui nemişcătoriu, 

De nouă ori primăvara cu veştmântul înilorit 

' Au călătorit: forma la îel cu pluralul dela persoana 3-a sing. a 
auziliarului. Particularitatea aceasta se găseşte chiar după 1850 la 
scriitorii bătrâni. 

2 Crugul: orbita, cercul. 

17.—Adamescu, Russu şi Dragomirescu, remână cl. VI 257



Şi iarna cu cărunteţa pe pământ s'au învârtit, 

De când am văzut cu ochii o muritoare a ta! 

Cu frumuseţea şi nurul? vărsate în faţa sa.—: 

Am văzut-o şi îndată cu săgeata pe ascuns 

“O simţire de iubire în inimă m'au pătruns. 

M'au pătruns... dar nu cu focul acel înfierbântătoriu. 

Ce-l iulgeră şi-l aprinde numai aprigul amoriu; 
Ci cu para aceă lină, acea dulce la simţiri, 

Ce viind din potrivirea ce pot aveă două iri, 

Trage, pleacă şi supune pe om, fără vicleşug, 

La o singură fiinţă de curat prieteşug. 
Prieteşugul dar din ceruri, harul suiletelor mari, 

"Ce străluciți împărați, slăviţi, puternici şi tari, 

Sunt întru nenorocire că nu te pot dobândi, 

Tu, ce ne'i mângâiă poate şi după ce vom muri, 

Ai fost singura putere între mine şi 'ntre ea... 
Ah ! maică, cum să-ţi spun oare ce-au gustat inima mea? 

Dar vai nouă, maică lume! că :pe-a roții tale scări 
Nu primeşti statornicie, ci pretâceri şi schimbăriz.. 
Fost-au mare vreodată-şi să n'aibă turburări ? 

.. . | . |. . . . 

Dar pentru încredințare că astăzi “mă despărţesc 

Nu de nestatornicie, ci de câte-ţi jăluesc, 

lată parola cinstită : că de-acum cât ciu trăi 
Dintr'a tale muritoare pe alta n'oiu mai iubi! 

Caracterizare generală 

„Jaloba mea“ este una dih raiile poezii ale :lui Conachi în care 
obişnuita sa vulgaritate şi sentimentalismul exagerat nu înăbuşe cu de- 

săvârşire delicateța simțirii. Ca şi în celelalte bucăţi ale acestui poet, 

ceeace trebue să admirăm în această” poezie. Je. limba românească 
Ierară, firească şi, afară de mici pete, curată: şi mlădioasă. 

1 Se adresează Lumii, 

* Nurul — gcaţia. Cuvânt ieşit din uz. Deobiceiu scriitorii din aceă 
epocă îl întrebuinţează sub forma plurală: nuri. 
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Deşi influenţat de anacreonticul grec Hristopol, el scrie de obiceiu 
poezie lirică erotică, darul său propriu nu stă în acel îel de poezie, 

ci în cea didactică. Felul cum defineşte prieteşugul ce devine amor 

şi analiza stării suileteşti a ființei de care se plânge arată în mod 

clar această apucătură. Tot în aceasta, şi anume în stil şi în cadenţa 

frazei, se vede clar influența poeziei clasice franceze pe care Conachi 

o cunoştea şi o gustă. Aceasta se vede şi din natura „tălmăcirilor 

sale“, cari sunt sau din franţuzeşte sau din alţi scriitori streini pu- 
ternic influenţaţi de clasicismul francez (cum e englezul Pope, a 

cărui poemă tradusă în lranţuzeşte „Essai sur !homme“, Conachi o 

o traduce în româneşte, tără însă s'o sfârşească). 

E unul din iniţiatorii influenței franceze. 
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; 

VASILE CÂRLOVA a 

  

Vasile Cârlova s'a născut la 1809, A început să facă versuri la 17 

ani. Scrie mai: întâiu greceşte ; apoi: 

sub “influenţa prietenului său lon 

Voinescu ÎI, începu: să scrie româ- 

neşte. El compuse astiel în. 1827 

Păstorul întristat, în 1828 Ruinele 

  

Târgoviştei, Răsunetul unu: fluer,. 

Rugăciunea, iar la 1830 Marşul 

Românilor, Inserare, Ero şi Lean- 

dru şi începe traducerea Zairei de: 

Voltaire. In 1831 intră în miliţie ca 

ofiţer, dar înainte de sfârşitul anului 

şi fiind în vârstă numai de 24 de 

ni, moare plâns detoată lumea, 

căci toţi aveau impresiunea că țar& 

noastră pierduse un mare poet] 

  

  

RUINURILE TÂRGOVIŞTEI 

(Fragment) 

O ziduri întristate, o monument slăvit! 
In ce mărire naltă aţi strălucit, 
Pă ! când un soare dulce şi mult mai fericit. 
Işi revărsă lumina p'acest pământ robit 1... 
Dar încă, ziduri triste, aveţi un ce plăcut, 
Când ochiul vă priveşte în liniştit minut 
De milă îl pătrundeţi, de gânduri îl uimiţi ! 
Voi încă în fiinţă drept pildă ne slujiţi 
Cum cele mai slăvite şi cu temeiv de fier 

  

1 Pă=pe: particularitate dia'ectală muntenească.. 
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A omenirii fapte din faţa lumii pier; 

Cum toate se răpune! ca urma îndărăt 
Pe aripele vremii, de nu se mai arăt?; 
Cum omul, cât să îie în. toate săvârşit, 

Pe negândite cade sau piere în sfârşit... 
Eu unui, în credință, mai mult mă mulţumesc 

A voastră dărâmare pă gânduri să privesc, 
Decât zidire 'naltă,; decât palat îrumos, - 

Cu strălucire multă, dar tără un îolos. 
Şi "'ntocmai cum păstorul ce umblă pre câmpii 

Aşă şi eu acuma, în viscol de dureri, | 

La voi, spre uşurinţă, cu triste viu păreri... 

Nici muzelor cântare, rici milă voiu dir. cer, 
O patrie a plânge cu multă jale cer! 

La voi, la voi, nădejde eu am de ajutor, 

Voi sunteţi de cuvinte şi de idei izvor. 

Caracterizare generală 

Deşi în „Ruinurile Târgoviştei“ influenţa poeziei franceze e _vi- 

zibilă, totuşi originalitatea fondului (adoraţia şi regretul trecutului 

nostru istoric) nu-i poate îi contestată. E aproape o nouă specia de 

poezie lirică, în care se întâlnesc oda eroică şi elegia: însemnă- 
tatea şi avântul sentimentului este al odei eroice, iar melancolia in- . 
timă este de natură elegiacă. E un tip de poezie, pe care l-a imitat 

cu deosebire Heliade şi Gr. Alexandrescu. Noutatea acestei scrieri 

poetice a izbt şi mai mult pe contimporani, şi iată cu ce entiziasm 

vorbeşte mai târziu despre el Nicolae Bălcescu : 

„Dar nimeni ma simţit aceasta mai puternic şi n'a exprimat în cu- 

„vinte mai îrumoase simţirea sa, ca tine, Cârlova! floarea poeziei 

„june cu inima de foc. Ca o cometă trecătoare tu strălucişi un minut 
„peste România uimită şi încântată de lucirea ta. O moarte crudă. 
„te răpi fără vreme ; dar apucaşi a ne lăsă o lacrimă fierbinte pentru 
„gloria trecută şi o scânteie dătătoare de viaţă pentru viitor. Cânta- 

„rea ta sublimă asupra ruinelor Târgoviştei puse pecetea veşniciei 

„asupră-le şi ni le va păstră chiar când pustiirile anilor le vor şterge 

„cu totul de pe pământ“. 

! Toate se răpune (p. răpun): Greşeală particulară Muntenilor dela 

oraşe. 2 Se arăf se arată. 
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GEORGE ASACHI 
(1788 —1869) 
  

Născut la Herţa, fiu al unui preot învățat, tăcu “studii în Lemberg 
(1797—1804) unde învăţă filozofia şi ingineria. Se duse apoi la Viena 
(1805) unde învăţă astronomia şi pictura şi la Roma (1809), unde se 
ocupă cu literatura şi arheologia. Fiind la Roma, scrise versuri în ita- 

lieneşte, cari se publicată: 

într'o revistă, şi îu admis în- 
tr'o societate literară de a- 
colo. 

Intorcându-se în ţară (1813), 

fi numit profesor la Acade- 
mia dela Mitropolie, unde 

ținu, în vreme de cinci ani, 

un curs pentru ingineri ho- 
tarnici şi la sfârşit organiză 

o expoziţiune cu lucrările 
elevilor săi. 

Sprijinit de Mihail Sturdza 
şi Veniamin Costache, el putu 

să ţie piept dascălilor greci 
şi să păstreze cursurile sale 

predate în limba românească; 

ba, în 1820,. fu trimis chiar 

' în Ardeal să găsească pro- 
iesori pentru seminariul dela 
Socola. Astiel deveni tova- 

răşul de muncă al Mitropo- 
tai şi în curând dobândi un rol de frunte în mişcarea culturală 

a țării. 

„După ce se urcă pe tron Ioniţă Sandu Sturdza (1822), Asachi îi 
trimis de noul Domnitor ca agent diplomatic la Viena, unde stete 
cinci ani. 

După încheierea păcii dela Adrianopol, el îu secretarul comisiunii 
pentru redactarea Regulamentului Organic şi, în această calitate, se 
duse la Bucureşti, şi mai târziu la Petersburg, astiel că lăsă câtva 

timp la o parte interesele şcoalei. Indată însă ce se puse în aplicare 
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„Regulamentul“, căută să organizeze cât mai bine instrucţiunea după 

noua lege. 

In 1829 Asachi înființă cea dintâiu gazetă în Moldova. „Albina Ro- 

mânească“. Tot lui se datoreşte „Conservatorul filarmonic“ din laşi 

(1839), care a pregătit reprezentații de operă în româneşte, 

In timpul domniei lui M'haii Sturza, el lucră pentru întemeerea 

Academiei Mihăilene (1835) şi pentru desvoitarea învățământului de 

toate gradele. - 

in vreme de peste 40 de ani e! ocupă funcțiunea de „reterendar“* 

(director) al şcoalelor din Moldova şi în acest timp publică mai multe 

dări de seamă, cari sunt preţioase documente pentru istoria instruc- 

țiunii la noi. 
După 1850 Asachi se retrase din postul său şi se ocupă cu litera- 

tura până la moarte, . 

BROASCA ŞI BOUL 

Asachi a publicat un mare număr de iabule, cele mai multe traduse 

după La Fontaine. Urmează aci una din acestea. 

Broasca mică cât un ou 

A văzut păscând un bou 

Şi mirându-se prea tare 

De-o făptură atât de mare, 

Cugetă c'ar Îi noroc 

Ş'a familiei laudă, dacă 

Ar puteă să se pretacă 

Din mic mare dobitoc! 

Deci d'ambiţie s'aprinde. 

Mereu s'umilă, se întinde 

Ş'apoi zice : „Surioară. 

Nu-s ca boul bunăoară 7. 

Dar aceasta ia zis: ba! 

Broasca urmând a se umilă, 

Zis-a iar: „la vezi, lelică?% 

—„Soro-ţi spun că eşti tot mică! 

— „Oare acuma l-am agiuns 2% 

— Incă nu“ ia sau răspuns, 

Broasca atunci s'a mai umilat 

Foarte aşă... cât a crăpat. 

Vrea ca astă broască mică, 

Pe mai mari cel mic s'ajungă. 

Tot se umilă, se ridică, 

Făr' a-şi cere stat la pungă. 
Se aşează la Paris, 

Unde, de nu este închis, 

Rolul joacă de baron 

Fără bani, dar cu bun ton. 
De mii planuri îngâniat - 

Casa. şi schimbă în palat 

Şi'n princesă pe a sa doamnă, 

Vrând apoi a mai întinde, 

Creditoriul pe a lui samă 

Toate pân” şi pe el vinde. 
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ÎNAINTE CUVÂNTARE LA „ALBINA ROMÂNEASCA“ 

Primul ziar ce a apărut în Moldova a îost „Albina Românească: 
al lui Asachi. Cel âintâiu număr a ieşit la 1 Iunie 1829. Urmează aci 

principalele: poezii din articolul din îruntea acestei foi. 

Epoha, în care trăim, poartă semne însuşite şi vred- 

nice de mirare. 
Dorul învățăturilor nu numai că înfrăţeşte pe lăcui- 

torii unei ţări întru câştigarea acestei moralice avuţii 

prin care o nație se face puternică şi fericită, ci încă 

şi oamenii neasemănaţi cu religia, cu limba şi cu legile 
sunt insuflaţi tot de aceeaşi simţire lăudată da a poiti 

unul altuia gradul deplinei moralice al învăţăturii şi al 

măestriei. In zilele de acum oricare îmbunătăţire şi 

_allare a vreunei naţii se trece în posesia tutulor, spre 

folosul omenirii. De asemenea cugetări povăţuiţi, se văd 

în Europa mulţi învăţaţi, cari sub umbrirea guvernului 

şi cu agiutoriul celor avuţi, unii lucrează în patria lor 

pentru sporul bunelor învățături; alţii fără a se teme 
de osteneli şi primejdii, petrec luciul mării, călătoresc 

ţări necunoscute, împărtăşind pretutindeni razele mo: 

ralului, al politicei şi al ştiinţelor. Prin asemenea Inij- 

loace în Egipt, în India, în America, carile odinioară 

erau întunecate de negura varvariei, vedem astăzi pre 

acei sălbatici lăcuitori domesticiţi politiciându-se, învă- 

ţându-se şi supunându-se dreptelor legi. Oare putem noi 

privi la aceste bune urmate înaintea ochilor noştri, fără 

a ne întristă că numai naţia noastră în cea mai maie 

parte este lipsită de aceste îmbunătăţiri şi înapoiată 

decât toate neamurile Europei, şi decât multe altele 
ce lăcuesc pe celelalte părţi ale pământului? Cine nu 

simte în ţara noastră lipsa aşezământurilor prin a căro? 
lucrare, precum suntem politiceşte, să ne putem îace 
şi moraliceşte mădulări folositoare ale familiei Euro- 

pene, a cărei rază de învăţătură de' atâtea veacuri se 

răsfrâng pe orizontul nostru. 
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In asemenea înapoiere, dacă astăzi ne povăţuim de 

mai multe cugetări, dacă voim a urmă în lucrarea 

noastră paradigmei aducătoare statului de folosuri şi de 

nume strălucit, şi care revarsă îndestularea asupra lieşte- 

căruia, se cuvine cu îndoite pasuri şi sârguinţe a ne 

porni spre câştigarea în parte a celor întârziete. 
Precum măeștriile îndeplinesc lipsa vârtuţei omului, 

asemenea şi noi, spre a puteă spori în scopul nostru, 
trebue a ne folosi de uneltele, ce spre aceasta sau cu- 

noscut şi se mărturisesc a fi cele mai nimerite. Dorinţa 

celor ce de mult poftese înfiinţarea. unui mijloc înlesni- 

toriu prin carile să poată naţia noastră cunoaşte îmbu- 

nătăţirile şi înaintările minţii omeneşti, precum şi cursul 

întâmplărilor lumii de carile tot omul atârnă astăzi, 

se plineşte prin publicaţia, acestei gazete, ce subi prea 

puternica pavăză a împărăției Rosiei s'au privilegiat şi. 

prin agiutoriul evgheniştilor compatrioți sau înfiinţat. 
Numele binevoiiorilor prenumeranţi, păstrate în filele 

acestea, vor fi cunoscute în Europa şi în toată lumea 

politică şi trăitoare în istoria naţiei; iar nepoţii noșiri,, 

cari deplin vor gustă rodul acestei bunătăţi, vor bine- 

cuvântă lăudatul lor nume. 

„Albina Românească“ astăzi întâiu vede lumina, zilei 

şi tinerele sale aripi le cearcă în ostenitoarea sa călă- 

torie. Mii şi mii de flori cu felurite văpsele şi mirezme 

împodobese câmpul, pe carile ea va să sboare, însă 

numai acele flori îi vor fi plăcute care aduc mană 

şi vindecare; de însăşi a ei blândă fire povăţuită, se va 

feri de cele ce sub amăgitoare frumuseţe ascund iarmec 

şi venin în sânul lor. 

Asemenea şi redacţia gazetei nu se va abate dela acele 

ce privesc cătră îmbunătăţirea inimei şi a minţei; dog- 

mele sfintei noastre religii ortodoxe, sevas către ocâr- 

muire şi legile ţării, o vor povăţui întru a sa lucrare; 

înştiințări adevărate, pre cât vor ajunge la cunoştinţa. 

sa şi învățături folositoare vor cuprinde filele sale.



Fiind însă că tot lucrul la începutul său nu poate aveă 

deplinătatea care se câştigă numai prin o delungată 

pracsis, drept aceasta şi binevoitoriul cetitoriu va îngădui 

la neagiunsurile ce pot întâmpină în această gavetă, 

şi spre a ei întocmire redacţia pururea va primi cu re- 

cunoştinţă înţeleptele îndreptări atât ale acelor din lăun- 

trul ţărei, cât şi acelor străini, ce,- prin chipurile cu- 
viincioase, le vor împărtăşi redacţiei. Ia 

Caracterizare generală. 

Valoarea scrierilor lui Asachi este, în genere limitată; puţine din 
- operile lui pot îi citite azi cu emoție sau cu interes, totuşi însemnă“ 

tatea lui pentru desvoltarea literaturii noastre este foarte mare. 

Deşi lipsit de talent poetic, a fost un om cu numeroase cunoştinţe 

enciclopedice, dobândite în mari centre de cultură europeană. Însu- 

Heţit de dorinţa de a-şi vedea ţara propăşind pe toate terenurile, 
dând devezi vădite de puterea sa de muncă, el inspiră încredere con 

ducătorilor Statului şi îu pus în poziţiune de a deveni promotorul 
tuturor schimburilor mari din Moldova dela 1813 până la 1848, 

Toate manifestaţiunile culturale din acest timp — presa, şcoala 
teatrul, literatura — se găsesc legate de numele lui. El încurajează şi 
călăuzeşte pe scriitorii tineri, le înlesneşte însăşi creațiunea poetică 
şi le dă Ja lumină operele în diferitele lui ziare şi reviste. 

Din nenorocire, spiritul lui n'a fost destul de suplu pentru a înțelege 
transformările politice, sociale şi literare ce se produceau sub ochii 
săi; pe unele nu le-e încurajat, pe altele le-a stânjenit. 

Cu toate acestea, istoria literară nu poate uită pregătirea pe care 
Chiar această desvoltare literară ulterioară o aatoreşte muncii şi 
'storțăritor lui,



1. HELIADE RĂDULESCU 
(1802 —1872) 

I. Heliade Rădulescu s'a născut în Târgovişte ; a venit de copil în 

Bucureşti, unde a învăţat cu un dascăl grec, apoi cu Lazăr. După ple- 

carea acestuia, a ajuns proiesor în locul lui, a îost obligat să predeă 

singur toate cursurile şi să 

compună cărţi; aritmetică, 

gramatică, istorie. După 1825, 

e! începu să se ocupe de toată 

mişcarea culturală şi apoi de- 

veni om politic. In 1829 fun- 

dează cel dintâi ziar „Curierul 

românesc“ ; în 1836, cea din- 

tâi revistă: „Curier de ambe- 

sexe“. In 1834 întemeiază cu 

lon Câmpineanu „Societatea 
filarmonică“, având de scop 

să ajute răspândirea culturii 

şi în special să înfiinţeze un 

teatru : a reuşit să dea repre- 

zentaţii şi să organizeze o 

mică şcoală de declamaţiune 

şi cânt. Heliade a fost unul 

din conducătorii revoluției 

din 1848 şi membru al gu- 

vernului provizoriu. După că- 

derea revoluţiei, el îu exilat , 

rătăci mai mulţi ani prin Tur: 

cia, prin Franţa şi prin alte țări. In 1866 îu membru al Constituantei. 

Membru iondator şi prezident al Academiei, îşi dete demisiunea din 

cauza unor chestiuni ortografice. 

  

  
  

  Pepi



DISPOZIŢIILE ŞI INCERCĂRILE MELE DE POEZIE 

In „Curierul de ambe sexe“ Heliade a publicat şi câteva articole 

originale. Dintre ele, cel mai însemnat (în periodul Il) este acesta 
care se reproduce mai jos. El arată ce talent literar de puvestitor 

avea Heliade şi ce frumos ştiă să scrie limba românească curată şi 

cât trebue să deplângem teoriile lui de mai târziu despre limbă, cari 
au avut o inlluenţă păgubitoare asupra stilului său. 

Invăţam greceşte, cum se învăţă pe atunci, Octoih 

şi Psaltire; nu înţelegeam nimic. Into Duminecă, am 

văzut la poarta bisericei Kreţulescului lume multă adu- 

nată; am stat şi eu să văz ce este: un fecior sau vizitiu 

citiă în gura mare Alexandria, şi câţi treceă pe drum se 

opriă şi ascultă. Când m'am oprit eu, citirea venise dim- 
preună cu Alexandru până la Ivantie Impărat. 

Nu mă putui deslipi de acolo, ascultând descrierea 

acelui loc de răcoare, de verdeață şi adăpat de fântâni 

cu apă vie. A trebuit; să tacă acel om, minunat pentru 

mine (vizitiul zic), că să fug şi eu de acolo. Am venit 

acasă vesel şi am cerut foarte rebel, plângând, să-mi 

dea doi lei să-mi cumpăr o carte. Eram rău când plân- 

geam; sculam vecinii în picioare. A trebuit să mi se 
dea banii şi alergai îndată şi-mi cumpărai cartea prețuită 
şi plină de minuni. Dar ce să fac cu dânsa? că în mâi- 

nele mele eră mută. Vrui să citesc; câteva slove se po- 

triviă cu cele greceşti; dar mă împiedecă o grămadă de 
alte încurcături ce semănă! unele turnuri altele ca- 
racatiţe sau scorpii altele ţesturi şi ciuperci A A 
Tata nu eră în Bucureşti să-mi spuie, mama ştiă, carte 

numai grecească; în via grădinei lucră câţiva Olteni; 

vreo doi dintr'înşii eră cu călimările la brâu şi ştiă carie. 
Mă rugai de unul, care mi se părti mie mai procopsit, şi 
pe. care-l recomandă către mine şi numele lui (îl chemă 

Alisandru). El îmi spuse pe picior, lângă un dud favorit. 
al meu, ce-l găurisem de mai "nainte şi prin care peire- 

! Semănatu) = păreau. 
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xcusem o funie cu mare "meşteşug, că să învăţ, să sar pe 

funie ca comedianţii ce văzusem că jucă la dulap în 

Cişmigiu. Acolo, lângă acel dud, începui a sloveni ro- 

mâneşte: „Impărăţio la Răsărit, ş. e. 1.“. Intro jumătate 

de ceas, nu mai aveam trebuinţă de dascăl, începui a 

cită, şi în patru zile isprăvii Alexandria din scoarță până 

în scoarță. Se înţelege însă, că în acele patru zile dască- 

Tul de greceşte nu m'a văzut prin şcoala lui. Plecam di- 

mineaţa să merg la şcoală, dar mă întorceam pe altă 

uliţă, intram prin grădină şi pe după casă, pândind să 

nu mă vază nimeni, mă urcam în pod, mă băgam sub 

un coş şi acolo citiam vitejiile lui Alexandru cel Mare, 

cum S'a bătut cu racii, cu furnicile şi cu Por împăratul, 

ş. c. 1. Tot sub acel coş aim învăţat să scriu şi numerele 

.arabice, până la 100, cum şi să scriu slovele româneşti 

de tipar. Imi făcusem nişte foiţe, pe cari scriam şi pre- 

scriam; dar vream că cu dânsele să-mi rămâie şi nu- 

mele nemuritor. Aşă, făcui altele cărora le didei formă 

de carte cu titlul ei după orândueală. Mă luai după titlul 

Alexandriei şi făcui şi la compoziţia mea un titlul foarie 

iscusit şi însemnător după cum urmează: 

  

ACEASTA CARTE 

făcută de mine 

NIŢĂ SAU LON RĂDULESCU! 

în zilele 

POLCOVNICULUI ILIE (Tata) 

şi cu blagoslovenia 

SFINŢIEI SALE FRUSINA (Mama) 

1811     
  

Astfel, în patru zile învăţai a citi româneşte, scriam 

numere şi mă făcui şi autor al vestitei compuneri: Acea- 

  

1 Până atunci nu intrasem în şcoalele elenice, ca să mă numesc 

“Heliade, zice autorul. Noi vom observă că el şi-a scris numele în 

trei feluri în cursul vieţei: Eliad, Eliade, Heliade. Acesta din urmă 

s'a adoptat în manualul de faţă. 
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stă carte. Mă gândiam eu că, dacă fac la cărţi când sunt 
de nouă ani, dar când m'oiu face mare! Eram înere- 
dințat în mine că o să mă fac un mare cărturar, day 
nu mă credeă nimeni. 

Procopseala însă şi autorlâcul. mi-a dat prin piele, 
că o drăcoaică de slujnică s'a suit a patra zi în pod să 
dărăcească la in, fiind vremea cam ploioasă. Eu a tre- 
buit să ies odată din coş, dar mă primejduiam să mă 
vază şi să mi se dea pe faţă îndărătnicirea mea de a 
merge la dascăl; îmi luai inima în dinţi, ieşii din cabi- 
netul meu de lectură (din coş) şi făcui să ţipe Diata. 
Tinca cât alergară toţi din casă. Mă deteră binişor din 
pod, mă puseră în cârca lui moş Mâinea şi mă trimi- 
seră la şcoală. Dascălul mă primi în bătăi şi mă puse 
iar la psaltirea, grecească. Eu uram cartea grecească, 
dar din ziua aceea o urâi şi mai mult; ş'a trebuit so 
sufer până când dete Dumnezeu ciuma dela Caragsa, 
din 1812. 'Poată lumea eră tristă atunci; numai eu eram 
vesel cam scăpat de Alexe şi de psaltirea lui, pentrucă. 
fugiam la moşie, afară. Mai un an am fost slobod, şi 
nu-mi petreceam vremea decât la o stână de oi, unde 
păstorii aveau felurimi de cărți. Aceşti oameni veniau 
sărbătoarea în sat şi căutau la zodii fetelor şi flăcăilor 
cu un călindar ce eră tipărit nu şiiu unde, că semănă 
slova rusească. Li se duse vestea în sat şi fură chemaţi 
şi la curtea boierească (cum am zice, la noi acasă). 
De aci mă cunoscui cu dânșii şi nu mă mai putu ţine în 
frică nici câinii dela, stână ce eră să mă rupă odată. 
Intr'o vară citii cu ei împreună Poarta Pocăinţei, E- 
pistolia ce a căzut din cer, Vieaţa părintelui Macarie, A- 
vestiţa, fata Satanei, Pogorirea Maicei Domnului la Iad 
şi alte vieţi ale Sfinţilor. 
„Mai pe urmă veni din Braşov acestor păstori şi istoria 
lui Arghir?. Eu până atunci din câte citisem, ştiam pe: 

! Diferite cărţi de literatură poporană scrisă, 
: Povestea „Arghir şi Elena“ de Ion Barac. 
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din afară numai Epistolia ce căzuse din cer la Palestina; 

îmi plăceă unde zice că se jură Cristos pe braţul său 

cel drept, şi când declamam pe din afară, ardicam şi 

eu braţul. , 

Când văzui însă” pe Arghir, eram în ceruri de bucu- 

rie; învăţai mai într'o săptămână cântarea întâiu. Mă 

încurcă însă că nu ştiă nimeni să-mi spuie ce este 

muză; într'un cuvânt eram de minune în casă, când mă 

auziă fetele spuindu-le pe din afară în stihuri istoria 

frumosului Arghir şi a prea frumoasei Elene. Când zi- 

ceam: ;Hip! hop! la a mea iubită“, aveam şi biciul în 

mână, plesniam cu dânsul şi săriam în sus, dar mi-eră 

necaz de ce n'are şi biciul meu puterea aceea de farmec 

(să mă facă să sbor). 

Pe toamnă dete un guturaiu mare în toată casa, şi eu, 

deprins cu versificaţia lui Arghir, făcui versuri gulu- 

raiului care încep astiel: | 

O guturaiu, guturaiu ! 

Mulţumeşte-te încai 

Că te odihneşti prin nasuri 

Şi prin gâturi îaci taifasuri... 

In vremea ciumei învăţasem multă carte, că eu ţineam 

citirea în biserica satului. Alde ţârcovnicul ajunsese ni- 

mic pe lângă mine (0 spuneă toţi sătenii). 

Intorcându-ne la Bucureşti după încetarea boalei, auzii 

că se plângeă părinţii că trebue să fi uitat eu toi ce în- 

vățasem mai din nainte, şi cu adevărat uitase, căci 

pe psalmul cel dintâi citiam tot atât de încet ca şi psal- 

mul cel din urmă. 

Bietul dascăl Alexe murise şi peatunci se dusese ve- 

stea unui dascăl călugăr la Sf. Nicolae, părintele Naum. 

Eră. cam departe până la Sf. Nicolae, dar hotărriă pă- 

rinţii să mă dea, acolo. _ 

Incepui la Naum. Acesta ştiă elinică; dar eră Român 

şi zise părinţilor să-mi ia cartea lui Papazoe or Poli- 
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zoe î. Mă puse la istoria Sfântă prin întrebări şi răspun- 
suri; din greceşte îmi tălmăciă româneşte. Din ziua aceă 
nu-mi mai fu urită cartea. In scurtă vreme mă puse: 
la gramatică, la Esop. Chipul, mergeam bine, că înţele- 
geam ce învăţam, pentrucă bietul Naum tălmăciă băieţi- 
lor săi din elineşte în: greceşte şi în româneşte. 
“Trecui de aci la şcoala grecească dela Măgureanul; 

eram de vreo 19 ani atunci, şam învăţat acolo până a. 
venit G. Lazăr, în anul 1818. 

La deschiderea şcoalei româneşti, am vrut să fac ver- 
suri, care n'au plăcut conşcolarilor mei ; eu însă credeam: 
că de pismă nu le place. Incepeam astfel: 

Muzele la Olimp cântă, | 
Săltând ucunni împletasc, 
Dup'a lor dar pildă sfântă 
Veniţi să mă veselesc.., 

Când n'are. cinevă ce să spuie, când capul e sec şi 
inima rece, atunci poate alergă la duşii de pe lume să. 
vorbească de muze, de Olimp, de Apolon, de Cerber, 
de Pluton, să grămădească vorbe d'alde astea câte voe- 
şte, că potriveşte şi .versul şi seamănă a poet. Bieţii con- 
şcolarii mei râdeă de poeziile mele, dar eu, după cum. 
zisei, credeam că râd de pismă, şi paguba eră a mea. 
că mă necăjiam să nu se atingă nimeni de liră. 

La moartea mamei am vrut să fac o tragedie, pe care,. 
am intitulat-o Ion fel zalnic, pentrucă eram pelţie pe 
lângă celelalte. Pelticia nu ştiu de eră firească sau câş- 
tigată din limba grecească. Cu intrarea în şcoala ro- 
mânească, slavă Domnului că m'am dres, pentrucă e- 
ram prea fricos de râsul dracilor de băeţi. P'atunci să. 
mă fi pus cineva din câţi zic ca să scrie Românul cum 
pronunţă, p'atunci zic să mă fi pus să fac o ortografie: 
românească, că s'ar fi dus pomina de dânsa, de le-ar fi 

! Heliade nu-şi aduce bine aminte de numele acesta. E vorba de gramatica grecească tipărită de un preot grec numit Polizoi Contu. 
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rămas şi dumnealor numele nemuritor şi mie; n'aş fi ră- 
mas un om aşă neînsemnat ca acum. 

Făceam, cum zic, versuri pe moarte, zece d'o para, 
dar eu nu le-aş îi dat nici pe zece parale unul, pentru. 
că le aveam dimpreună cu mine la mare ipolipsis (după, 
cum se vorbiă pe atunci). Mi se păreă că pe mine ma 
osândit Dumnezeu să luminez neamul; dar când îmi 

intră în mână Liricele lui Atanase Christopoli!, mi se 
tăie tot cheful de a mai face versuri din capul meu. Le 

învățasem pe din afară şi într'o vară mi-adue aminte că, 
le-am tradus pe toate. 

Le-am dat d-lui Carcaleki?, ca să le tipărească la. 
Buda când venise aci d-lui, la anul 1820; dar pe senine 

că au rămas netipărite, căci eu gândiam că cum l-or 

vedeă, la, tipografie, iăcute mai vârtos de mine, şi apoi 

cu litere latineşti, numai decât o să le tipărească fără. 

parale, pentru că eu nu dădusem nici o pară d-lui Car- 

caleki. Din mila lui D-zeu sau pierdut acele traducţii 
“şi începutul mai totdeauna îl ţine cinevă minte pe din-: 

afară. Iată cum eră poema dintâiu: 

Intr'o zi primăvăroasă 

Cântând prea de dimineaţă, 
Se coboar'o drăgăstoasă 
Muză dulce cântăreață 
Ce Erato o numesc... 

Şi celelalte... că am uitat. 

  

' Atanasie Christopol, poet grec, preceptorul iilor lui Alex, Moruzi. 

> Carcaleki eră un autor de calendare şi mai târziu ziarist, mort 1856. 
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CÂNTAREA DIMINEŢEI. 

“Cântarea dimineţei 
Din buzi nevinovate 

“Cui altul se cuvine, 

Puternice părinte, 

Decât ţie a da? 

"Tu eşti stăpân a toate, 

“Tu eşti prea bunul Tată; 
„A ta putere siântă 

Făptura ţine 'ntreagă, 
Ne ţine şi pre noi, 

In inimă, 'n tot omul 

“Tu ai sădit Dreptatea, 

Unirea şi frăţia, 

Tu conştiinţă scumpă, 
“Tu bun ce-avem ne-ai dat. 

P'aceste saduri sfinte 
Răcoritoare ploaie 

De adevăr să pice, 

Să crească, să dea rodul, 

Să îim prea îericiţi. 

Indreptătorul lumii, 

Tu ai slăvit noroade 

Le-ai dat tu legi prea sfinte, 
Ce țin aceste saduri; 

Slăveşte şi pe noi! 

Ş'aceste legi prea drepte 

Orice norod le calcă . 

Sau care nu le ştie, 

Cade, ruin' rămâne, 
Se face neştiul. 

Din slava strămoşească 

De am căzut, ne 'malţă; 

De am uitat unirea 

Ce-i întăriă în toate, 

Acum ne îă uniţi. 

Să ştim c'avem dreptate, 

Să ştim ce, cine suntem, 

Ş'aşă să nu se uite 

O nație slăvită 

Ce-am îost şi ce-am Îi noi. 

Cu toţii dară Ţie 

Cântăm cântare nouă; 

In flacăra unirii 
Intindem mâini la. tine, 

Rugăm să ne 'nsoţeşti. 

Ne luminează mintea, 

Să te cunoaştem, Bune, 
Să ştim că ne eşti Tată, 

Să te cântăm mai bine, 

Ş'aşă să ne *mpăcăm. - 

SEARA 

Un fragment din poezia „Sburătorul“ («Curier de ambe sexe). 

Eră 'n amurgul serii şi soarele-astinţise. 
A puţurilor cumpeni țipând, par'că chemă 
A satului cireadă ce greu, mereu sosise. 

Şi vitele, cu muget, Ia jghiab întins păşia: 

Iar-altele-aiăpate, trăgea în bătătură, 

In gemete de mumă vițeii lor strigă; 
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Vibra al serii aer de tauri grea murmură, 

Sglobii sărind viţeii la uger a!ergă. 

S'astâmpără ăst sgomot ş'a laptelui fântână 

Incepe să s'audă ca şoapte în susur, 

Când ugerul se lasă sub îiecioreasca mână 

Şi prunca viţeluşă tot tremură 'mprejur. 

Incep a luci stele, rând una câte una, 
Şi tocuri în tot satul încep a se vedea; 

Târzie astă seara resare-acum şi luna 

Şi cobe, câteodată, tot cade câte o stea. 

Dar câmpul şi argeaua câmpeanul osteneşte. 

Şi după-o cină scurtă, şi somnul a sosit 
Tăcere pretutindeni acuma stăpâneşte 

Şi lătrătorii numai s'aud necontenit. 

E noapte naltă, naltă din mijlocul Tăriei 
Vestmântul său cei negru, de stele semănat, 

Destins cuprinde lumea cen braţele somniei 

Visează câte-aevea deşteaptă n'a visat. 

Tăcere este totul şi nemişcare plină, 

Incântec sau descântec pe lume s'a lăsat”: . 

Nici frunza nu se mişcă, nici vântul nu suspină 

Şi apele dorm duse şi morile au stat. 

  

LIMBA ROMÂNĂ ESTE LATINĂ 

In cartea sa „Paralelism între dialectele român şi italian“, Heliade 

susține că limba română şi cea italiană sunt în realitate două dialecte 
ale aceleiaşi limbi. Ideia este greşită, dar sunt multe pagini intere- 
sante în scrierea sa. Reproducem aci pasagiile în cari arată latinitatea 
limbii româneşti. 

Scrierea cu literele cuviincioase a vorbelor româneşti 

şi pronunţarea lor cea adevărată atât este de familiară, 

firească, cunoscută Românului, încât lui hterele cuviin- 

Gioase nu i se par o învăţare nouă, ci curat o aducere 

aminte. Par'că ar vedeă cine-va Sufletul sau Geniul cel 

vechiu al Romei strămutat din generaţie în generaţie, 
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-şi ca un înger tutelar, nepărăsind pe Român nici în cele 

mai de pe urmă zile ale întunecimii lui, nici atunci când 

“el, orb de tot, par'că ar voi de sine să părăsească tot ce 

a fost strămoşesc şi să se arunce în abisul uitării, spre a 

-se stinge cu totul din registrul naţiilor! E destul, Ro- 

mâne, deschide ochii, caută împrejurul tău, întreabă-ţi i 

nima, cercetează costumele tale, auzi limba ta; întrea- 

bă-te ce eşti, şi Geniul acesta ce a fost nedeslipit de 

“ine, acesta care, întrupat şi personificat în limba ta, 

“te învaţă a zice: naştere şi mărire, a numi aceste două 

“margini ale. vieţii în limba părinţilor tăi; care stând pe 

aceste două însemnătoare hotare te învaţă a articulă cea 

-dintâiu vorbă şi cel de pe urmă suspin; care hrana ta 

cea. dintâiu te învaţă a o numi lapte, şi masa cea căl- 

-duroasă sân, piept, şi mâncarea sugere; care, legănân- 

du-te, îţi cântă cea dintâiu melodie a dragostei cerești, 

coborîte în sânul mamei tale, adormindu-te cu pace: 

care îţi spune numele părinților tăi, trebuinţelor tale, a 

fiinţei tale; care pune pe buzele iale numele cele mai 

-drage, care pe tovarăşul vieţii tale ţi-l numeşte muiere, 

“pe tine şi pe ea om şi pe rodul dragostei voastre fiu, 

:acest. Geniu îţi va spune că sufletul, înima, sâng gele tău 

sunt romane; îţi va arătă că eşti nepot al Bruţilor, al 

Catonilor şi al Marcilor Aurelii, al lui Pavel Apostolul 

şi al Traianilor, şi te va învăţă a jertii tot pentru în- 

teresul şi binele public, a fi virtuos, blând şi filozof, a 

cunoaşte pe. Dumnezeu şi a împinge din hotarele patriei 

tale pe tot vrăjmaşul ce va cugetă a-ţi luă cele strămo- 

şeşti, şi a te face străin la căminul tău; întrun cuvânt. 

a fi cetăţean şi creştin, dând Cesarului ce este al Ce- 

sarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, adică 

“Universul întreg, Patria, şi inima ta, pe care de veacuri 

le-ai lăsat în prada vrăjmaşului omenirii.. Acest Geniu 

“îţi va spune în sfârşit că cu elementele limbii tale s'au 

“slujit cei mai mari Apostoli şi Mucenici; cu aceste litere 

seriă Apostolul Pavel epistolele sale când pe aripele 
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christianismului se răpiă până la al treilea cer; limba 

lui atunci nu eră necultă şi părăsită ca a ta; el aveă. 

nație, şi îşi adoptase de patrie Roma, şi se făliă când 

ziceă: „sunt cetăţean roman“. Şi tu cum strigi, poate, 

când îţi arată cineva literele şi limba moşilor tăi, că nu 

sunt ale tale, şi te tăleşti în groasa neştiinţă, ce veacurile 

blestemului a grămădit pe mintea şi cugetarea ta. 

Prin limbă dăm şi luăm cunoştinţele, şi prin limbă 

lămurită dăm şi luăm cunoştinţe lămurite. Eu îţi dau 

această gramatică, şi tu, în curăţia înimei întreabă-ţi 

sufletul tău, şi el îţi va spune şi ce să primeşti şi ce să 

lepezi; şi cât am veghiat şi am ostenit şi am suferit 

pentru tine. 

LA SCHILLER . 

La 28 Octomvrie (10 N, s. n.) 1859 colonia germană din Bucureşti 

a serbat împlinirea a 100 de ani dela naşterea lui Schiller. S'a jucat 

actul | din Vilhelm Zell; sau declamat poeziile: Ibycus, Calea la 

făurire, Impărțirea pământului. Cu ocazia aceasta Heliade a scris 

poezia .La Schiller. Noi o reproducem aci după „Echilibru între 

antiteze“. (Buc. 1859—1869) pag. 127. , 

Autorul pune înainte o notiţă din care extragem rândurile următoare : 

_ „Milioane s'au cheliuit în ziua aceasta în Europa şi America, ceie- 

brând naşterea lui Schiller: milioane după moarte, iar cât trăi omui 

m'avu parte pe pământ decât privaţia şi neaverea, amarurile ce-i adu- 

seră lenta sau oftica şi care foarte prematur îl luară dintre cei vii 

sau mai bine dintre cei... morţi”. 

Este o viaţă moartă, precum ş'o moarte vie; 

Ci este şi viaţă ce nu mai are moarte. 

Unii prefer pe una şi alţii şi-aleg alta. 

E trist-a omenirii fatală, crudă soarte! 

Prin chinuri şi privaţii, şi lupte şi amaruri, 

Şi deziluzii crude, paţienţ adamantină, ! 

Prin forță-asalt eroic să ia cetatea Sântă, 

Al cerului Imperiu, cea veră? libertate. 

1 Paţienţă adamantină — răbdare tare ca diamantui. 

* Veră — adevărată. 
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Mult suierişi, o Schiller, şi luptă avuşi mare, 
Căci lungă e durerea şi fericirea scurtă! 
Și strimtă, şi spinoasă e a Cerului cărare, 
Și greu, înert e corpul! greu dreptul Ia viaţă | 

Du sarcina, o suflet, du corpul după tine | 
In sus pe calea strimtă cu filii 1, cu  consoarte; 
Te luptă cu ananga?, cu aspra neavere, 
Cu limbile de șarpe, cu ochi de vasilisei 
(Calumnia, Minciuna, Invidia, Trădarea). 
Cu forţa împilării, cu reaua tiranie! 
In sus! pe calea strimtă, nici apă, nici merinde, 
Nici unde să-ţi pleci capul la trigurile  Lentei. 3 

Avuşi de adversariu pe om ş'atât ajunge. 
Te iartă să-i faci răul, iar binele nici mort: - 
Iţi iartă pe Baraba, pe Christ îl crucifică po 
Insultă-l, te omoară; striveşte-l, te adoră; 
Dă-i glorie, onoare, te-'mpilă de ultragiu; 
Dă-i patrie, dă-i nume, exilul te aşteaptă; 
Dă-i adevăr, dreptate, calumnia ţi-e parte. 
E orb şi-i dai lumină; el vede câte n'ai. 
E mut şi-l faci cu limbă; te muşcă ca vipera. 
Dă-i viitor, viaţă, că-ţi ia el şi trecutul. 
Renalţă-l pân'la ceruri; de viu te-afundă 'm iad. 
Acesta e păcatul sau omul cel căzut! 

Mai mult decât eroic ţi-a fost, Schiller, asaltui, 
O luptă de Arhanghel, triumful de Martir. 
A! rece este piatra încinsă de coroană! 
Ci mâinile de virgini îi dau astăzi viață, 
Şi-o încălzesc atâta cât flăcărează inimi 

Şi lacrimile curg... 

” El zice fil: (siogular filiu). 
2 Ananga—nevoia, sila. 

* Frigurile oiticei. 
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Jântaţi, virgini, Dreptatea, 

Ş'a 'Terei! împărţire; 

Daţi partea la poet! 

Cântaţi azi libertatea 

S'a omului unire. 

Onoare la prolei! 

Şi repetaţi în coruri, prin -mii de miriade, 

Germania întreagă, America, Anglia; 

Răsune tot pământul, ori unde e om liber. 

Cântaţi patria, onoarea, virtutea, libertatea, 

Tot ce adoră Schiller cântaţi pe Dumnezeu 

Ce scapă inocenţa şi focului dă crima, 

Suspinele lui Schiller în coruri repetaţi. 

Caracterizare generală. 

Activitatea literară a lui Heliade, privită în întregul ei, este de o 

mare importanţă pentru istoria noastră culturală şi fără să o cunoa- 

ştem, ar îi peste putinţă să înţelegem o mare parte a acestei istorii. 

Invăţând singer şi cunoscând singur operele scriitorilor mari ai po- 

poarelor streine, el pricepu cât de trebuincioasă este această cuno- 

stința pentru progresul unei naţiuni. De aceea îşi propuse să traducă - 

pe toţi autorii greci, latini, francezi, italieni, etc., pentru ca în scurtă 

vreme să aibă patinţă or ce Român a citi în limba sa tot ce spiritul 

omenesc a produs mai strălucit. Pentru o asemenea vrednică de toată 

lauda, dar uriaşă încercare, forţele unui om erau de sigur neîndestu- 

lătoare ; dar ştiu să găsească destui tovarăşi, adunând în jurul său o 

o mulţime de tineri doritori de cultură şi îndemnându-i la muncă. 

Alături cu ei, traduse din Voiiaire, Moliâre, Lord Byron, Lamartine, 

Dante, etc. Scopul lui nu a fost pe deplin ajuns, pe de. o parte pentru 

că nici el nici tovarăşii săi nu s'au consacrat exclusiv acestei între- 

prinderi, pe de alta pentrucă nimeni în urma lui nu a luat în mână 

conducerea lucrării, astiel că până azi n'avem încă traduse toate 

capod'operele streine. 

Heliade nu s'a mulțumit a îi traducător, ci a publicat şi lucrări ori- 

ginale. Cele mai multe din poeziile lui lirice sunt traduse sau imitate 

de pe auturi streini (V. Hugo, Lamarline, Schiller). Afară de câteva 

1 EL zise Teră în loc de Pământ. Aluzie la poezia lui Schiller „Im 

părţirea pământului“., 
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publicate Ia începutut carierii sale literare, cari sunt scrise într'o limbă 
românească îrumoasă, majoritatea au defectul de a fi foarte greoaie 

ca limbă: peste măsură de multe italienisme şi exprimarea obscură, 

Dintre originale, de sigur, cea mai îrumosă e «Sburătorul“: model 
de scriere românească, importantă ca studiu, asupra superstițiunilor 

ţărăneşti şi pentectă în partea descriptivă. - 

Principala încercare epică este <Mihaida», poemă în versuri albe, în 

care îşi propune să cânte faptele lui Mihaiu Viteazul. 

Mai toate poeziile iură reunite de el pe la 1868 în câteva volume 
intitulate „Curs întreg de poezie generală“, precedate de o introducere 

în care studiază chestiunea latinităţii limbii române, şi de un tractat 
de versiticaţiune. 

Mai muite din satire sunt scrise în proză şi au ori scop literar 

(Postul dinastic, Poetul urlător, D. Sarsailă autorul) ori scop politic 

(Figaro şi Don Pascale, Danciul). 

Ca iabulist, Heliade a lăsatun însemnat număr de lucrări în versuri 

de diierite măsuri, corecte ca rimă, dar uneori greşite ca ritm. In ge- 
nere acţiunea e condusă bine şi interesant, dar lipseşte simplici- 

tatea fabulei, căci el întrebuinţează forma aceasta numai ca să nu 
puie numele persoanelor ce vrea să atace. Mai toate sunt politice. 

Vom cită: „Măceşul şi Florile“ îndreptată contra încercării lui Tran- 

datiloi de a aduce Ruşi lucrători de mine. „Corbul şi Vulpea cum a 
fost“, tractând tema obişnuită, „Cerbul şi Vulpea cum este“, în care 
corbul a prins minte şi nu se mai înşeală de linguşirile vulpii. 

Scrierile istorice şi politice sunt numeroase. Afară de ediţiunile ele- 
mentare de Istoria Românilor, trebue să cităm încercarea de istorie: 
universală critică, din care însă a publicat în cursul vieţii sale numai 
câteva părţi. Cele mai importante din această categorie sunt: „Me- 
moriu asupra istoriei regenerării române“, în care se ocupă de miş- 
carea din 1848 şi „Aduceri aminte şi impresii ale unui isgonit* care 
tratează aceiaşi parte a istoriei noastre, însă din punct de vedere mai 
personal. Alături de aceastea trebue să cităm cartea intitulată „Spiritul 

şi Materia sau: Equilibru între antiteze“ o colecţiune de articole poli- 
tice şi istorice pe care voeşte a le reuni întrun tot, legându-le de o 
idee generală: ideia antitezelor. m ordinea politică, spre a merge bine 
un stai trebue ca antitezele să se echilibreze. Nu trebue să fie nici 
prea multă libertate, nici prea multă restricţiune, ci moderație în tot, 
Dacă autoritatea sau guvernul va fi prea puternic, se va naşte tirania ; 
dacă din contra poporul va îi mai puternic, se va naşte, anarhia. Prin 
urmare nu numai progres, nu numai conservare, ci progres şi con. 
servare țotdeodată. Cine conservă are, zice dânsul, şi cine are poate 
progresă mai repede. Deşi scrise cu patima politică, articolele acestea 
sunt importante prin amănuntele ce ne dau despre revoluția din 1848, 
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despre societatea filarmonică şi ne arată modul cum sau privit de o 
parte din oamenii noștri politici diferite chestiuni, cu unirea, împro- 
prietărirea țăranilor, ş. a. 

Intre scrierile iilozotico-religioase, vom pune în primul rând 7ra- 
ducerea Bibliei, însoţită de comentarii (lucrare neterminată). 

Ideile lui Heliade cu privirela limba românească s'au schimbat mult 

în cursul timpului. Se pot deosebi două perioade: a) înainte de 1840: 
sunt ideile pe care le vedem expuse în prefața gramaticei din 1828 ; 5) 

după 1840: sunt ideile lui italieniste. Comparând limba română cu cea 

italiană, găseşte aşă de multe esemănări între ele, încât le socoteşte că 

sunt nu două limbi, ci două dialecte. Pentru a-şi ilustră teoria, compune 

0 gramatică şi un vocabular. Condus de aceste idei, adică de dorința 

de a stabili cât mai multe asemănări între cele două limbi, introduce 

în scrierile sale o seamă de cuvinte luate direct din limba italiană, 

astiel că scrierile sale dintre 1860—70 sunt aşă de mult împestrițate 

cu vorbe de acest îel, încât devin neînţelese. De aci în fine decurse - 

ideia foarte ciudată de a schimbă toate poeziile sale vechi, scrise în 

adevărata limbă românească, într'o formă italiană-română. Credinţele 

jinguistice ale lui Heliade fură primite de multă lume, din cauza au- 

torităţii de care se bucură el, fu:ă introduse chiar în şcoli; dar după 

câţiva ani dispărură, fiindcă erau greşite, şi fiindcă greşeala se putu 

lesne observă. 
Cum se vede, Heliade desiăşură o activitate prodigioasă. Cu na- 

tura lui vie şi entuziastă, cu spiritul pătrunzător, cu stilul plăcut şi 

presărat cu ironii fine, el câştigă mulţi amici şi partizani cu cari deter- 

mină o adevărată mişcare hterară şi de aceea i se dete numele de 

„părinte al literaturii române“. 

281



II. INCEPUTURILE LITERATURII MODERNE 

GRIGORIE ALEXANDRESCU 

(1812—1885) 
  

Născut la Târgovişte, relevat şi susținut la început de Eliaae, cu 

cari jintră în polemici, violente mai cu seamă din partea acestuia. 

  

Prieten cu Bibescu Vodă, funcţionar în Ministerul de externe, membru 
în comisia centrală dela. Focşani, în 1863 se îmbolnăveşte şi nu mai 
poate scrie. 

Bpistolă către Văcărescu 
(1836) 

Tu care ai fost din pruncie al Muzelor favorit 

Și ca, strămoşească-avere geniul ai moştenit, 

Cântător al primăverii, ce ai darul a plăceă, 

A fi "nalt cu desluşire, simplu tără a cădea! 

Care lucruri mici de sine ştii să le mărești frumos 

Şi să nu zici niciodată cuvânt ce-ar fi de prisos, 

Dacă mai gândesti şi astăzi cum atuncia socoteai. 

Făr'a-ţi vorbi de folosul bunelor tale poveţi, | 
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La a mea nedesluşire alerg încă să. mă 'nveţi. — 
Când ne'nţelsasa natură, din sânu-i cel roditor, 
Cu talentul poeziei naşte pe un muritor, | 
(Fără să mergem departe, atât aş dori să-mi spui) 
Hotărăşte deodată şi telul scrierii lui?.. 
Eu dar, ce din cruda-mi vârstă de când ochii am deschis, 
Când a'nceput pentru mine al vieţii amar vis, 
Am iubit de o potrivă tot ce.mi-a părut frumos, 
Tot ce sufletul înalţă şi e minţii de iolos, 
Poet cum pot a mă crede, când al lirei Dumnezeu 
Încă nu vrea să-mi arate care este felul meu? 
Tot ce-mi place mă aprinde şin minutul ce citesc 
A puteă lucră întocmai, deocamdată socotesc. 
Apoi vine cugetarea. Pe-al meu spirit întreb: ştii 
Dacă tu în telu-acesta. eşti născut sau nu să scrii? 
Câte planuri astă aspră idee mi-a stânjinit! 
Şi din ce cărări plăcute cu putere m'a oprit! 
Eu aseamăn a mea stare cu a unui călător 
Care, neştiindu-şi calea, fără povăţuitor, 
Se opreşte pe-o câmpie şi, cu totul întristat, 

Drumuri vede, dar nu ştie care e adevărat. 
Pleacă, se întoarce 'ndată şi porneşte iar pe loc, 

Pierde vremea prețioasă şi aleargă 'ntr'un noroc. 

Astfel sunt şi eu ca dânsul totdeauna rătăcit, | 

Ca să nu-l pierd, lăsând drumul, poate când l-am nemerit.” 
Apoi nu ajunge-atâta, ci şi chiar când mă pornese 

A lucră cu hotărîre pe un plan ce îmi croesc, 
Nu pociu păzi cuviinţa, nici cun umblet măsurat 

La sfârşit s'ajung. deadreptul, fără să mai mă abat. 
Dacă descriu o pădure, sumă de copaci îi las 

Și la un stejar mai mare trec cu un repede pas. 
Dacă sunt într”o grădină, pe la flori de rând nu merg, 
Ci la trandafiri îndată şi apoi la crin alerg. 

Depărtarea, cea mai manve şi ocolul cel mai lung 

Un ceas nu mă zăboveşte, fac trei pasuri şi ajung. | 

Mărunţişurile-mi scapă şi ideile ce-mi vin, 
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Dacă 'ncep cu o zâmbire, se sfârşese cu un suspin. 

* Aplicarea îmi lipseşte şi n'am darul însemnat 

A strică şi a preface câte sunt de îndreptat. 

Fără astă slăbiciune ceva tot aşi izbuti: 

Osteneala şi răbdarea pot orice a dobândi. 

Insă eu, ca să mă apăr, las un lucru început 

Şi 'ntrun sfert stric câteodată ce 'ntr'o lună am făcut, 

De pământ trântese condeiul, meseria 0 urăsc 

Şi să nu-l mai iau în viaţă, eu mă jur şi hotărăsc. 

Dar, precum Boileau zice: un astâmpăr ne "nţeles 

Ne'ncetat se'mpotriveşte hotăririi ce am ales. 

De urechi par'că mă trage, din somn noaptea mă deştept 

Şi cu multă plecăciune rima mândră o aştept. 

Patima inimei mele, chiar şi străine nevoi 

A le pune pe hârtie, sunt silit fără să voiu. 

Apoi, când în elegie destul nu pociu să vorbesc 

Şi s'arăt fără sfială toate, câte socotesc, 

Vreun dobitoc îndată vine înaintea mea 

Şi-mi ridică cu lesnire sarcina oricât, de grea: 

Lupii, urşii îmi fac slujbă, leii chiar mi se supun, 

Adevăruri d'un preţ, mare, când le poruncese, ei spun. 

Socotese că putem zice, fără să ne îndoim, 

Că e prea bun pentru fabuli secolu 'n care trăim, 

Măcar că se află oameni care nu pricep de loc 

Cum a putut să vorbească un sălbatec dobitoc 

Şi care vin să te 'ntrebe dacă e adevărat 

Că în vremea veche câinii au vorbit aşă curat? 

Insă, cum ştii foarte bine, adevărul desvălit, 

Fără mască, între oameni lesne nu e primit 

"Şi sub feluri de podoabă dacă nu îl tăinueşti, 

Ne'nţeleapta lui ivire poate scump să o plăteşti. 

Tu dar, care-ai zis odată! cum că naţiile 'ncep 

Prin poezie, fiinţa şi-a lor stare de-şi pricep, 

  

1 Aluzie la poezia lui 1. Văcărescu „Cununa în Cârlova“: „Căci 

orice neam începe întâiu prin poezie fiinţa de-şi pricepe“. 
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Slăbiciunea muzei mele, vino a o îndreptă; Mă 
Căci, de scriu astăzi în versuri, asta, este vina, ta. 

Tu amorul poeziei mie mi l-ai insuflat, 
Şi exempluri îndestule de ce e frumos ai dat. 

Aşă când viitorimea, al nostru judecător, 

Care fără de sfială, aspru nepărtinitor, 

l'a! său tribunal supune pe răsboinicii vestiți, 

Pe despoţi şi pe miniştri, scriitorii străluciți, 
Va voi să cerceteze pe acei care întâiu 

Stătură îmcepătorii româneştii poezii, — 
In rândul celor de frunte, numele tău va găsi 

Şi a 'ntemeierii cinste dela ei vei dobândi. 

Sunt mult mai vrednici. de slavă acei care au făcut: 

In ştiinţe sau în arte fericitul început, , 

Decât cei ce după dânşii şi de dânşii îndrepiaţi 

Au ajuns desăvârşirea de exempluri ajutaţi. 

. 

OBSEKVARI 

1. Istoric. A fost compusă în 1836, după ce Gr. Alexandrescu se: 

certase cu Eliade. S'a publicat în a doua colecţie de poezii a poetului: 

din 1838. 
2. Garacterizare.—Epistola către Văcărescu este o capod'operă a li- 

teratunii române. Ea are: , , 

a) O idee generatoare ingenioasă: poetul îşi descrie felul său de: 

a îi pretăcându-se că proslăveşte pe alt poet, căruia îi cere siaturi. Ea 

nu e atât de puternică şi vastă ca cea din „Ţiganiada“, dar e mai 

realizată decât aceea. | , i A 

b) O zimosteră sufletească abstractă, amabilă uneori sevâră, alteori 

de haz. , 

c) Plasticizarea limpede şi cu conturul unui sentiment de rugăciune - 

respectuoasă şi de autocontemplaţie caracieristică, 

Atât ideia generatoare. cât şi atmosiera suiletească, se subordo-- 

- nează plasticităţii sentimentului încorporat în poemă. 

3. Ciasificare.—Este o poemă iirică şi anume o meditaţie sub îormă 

de scrisoare. - a: 
A. istorie literară.—Printrinsa poetul Gr. Alexandrescu 1) îace viabil 

în limba română versurul iambic de 14 sitabe; 2) Se ia ca izvor de 

inspiraţie poetul francez Boileau 3) E prima meditaţie în literatura. 

română, | 

Anul 1840 

„Să stăpânim durerea care pe om supune, 

Să aşteptăm în pace al soartei ajutor ; 

Căci cine ştie oare şi cine îmi va spune, 

Ce o să aducă ziua şi anul viitor? 
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„Mâine, poimâne, poate, soarele fericirii 

Se va arătă vesel pe orizon senin: 

Binele ades vine pe urmele mâhnirii 

Şi o zâmbire dulce dup'un amar suspin“. 

Aşă zice tot omul cem viitor trăeşte, 

Aşă ziceă odată copilăria mea; | 

Şi un an vine, trece, ş'alt an îl moşteneşte, 

Şi ce nădejdi dă unul, acelălalt le ia. 

Puţine-aş vrea, iubite, din zilele-mi pierdute, 

Zile, cen veşnicie-şi iau repedele sbor; 

Puţine suvenire din ele am plăcute: 

A fost numa'n durere varietatea lor! 

Dar pe tine, an tânăr, te văz cu mulţumire! 

Pe tine te doreşte tot neamul omenesc! 

Şi eu sunt mică parte din trista omenire, 

Şi eu a ta sosire cu lumea o slăvesc! 

O an prezis atâta, măreț reformator! 

Incepi, preftă, răstoarnă şi îmbunătăţează, 

Arată semn acelor ce nu voesc să crează; 

Adu fără zăbavă o turmă ş'un păstor! 

A lumii temelie se mişcă, se clăteşte, 

Vechile-i instituţii se şterg, s'au ruginii; 

Un duh fierbe în lume şi omul ce gândeşte 

Aleargă către tine, căci vremea a sosit! 

Ici umbre de noroade le vezi ocârmuite 

De umbra unor pravili, călcate, siluite 

De alte mai mici umbre, neînsemnaţi pitici. 
Oricare simţiminte înalte, generoase 

Ne par ca nişte basme de povestit frumoase 
Şi tot entuziasmul izvor de idei mici.



An nou aştept minunea-ţi ca o cerească lege 

Dacă însă păstorul ce tu ni l-ai alege 
Va îi tot ca păstorii de-care-avem destui 

Atunci... lasă în starea-i bătrâna tiranie! 

La darurile tale eu nu simţ bucurie: 

De'mbunătăţiri rele, cât vrei, suntem sătui. 

Ce bine va aduce o astiel de schimbare? 
Şi ce mai rău ar face a stea, un comet mare, 

Care să arză globul şi ai lui locuitori? 

Ce-i pasă bietei turme în veci nenorocită 

Să ştie de ze mână va fi măcelărită, 

Sau dacă are unu sau mulţi apăsători! 

Eu nu îţi ceiu în parte nimica pentru mine. - 

Soarta-mi cu a mulţimii aş vrea să o unesc: 

Dacă numai asupră-mi nu poţi s'aduci vr'un bine,. 

Eu râz da mea durere şi o dispreţuesc. 

“După suferiri multe, inima se'mpietreşte; 

Lanţul ce'n veci ne-apasă uităm cât e de greu; 

Răul se face fire, simţirea amorţeşte 

Şi trăesc în durere can elementul meu. 

Dar aş vrea să văz ziua pământului vestită, 

răsuflu un aer mai liber, mai curat; 

pierz ideea, tristă de veacuri întărită, 

lumea moştenire despoţilori sa dat! 

D
V
 

Sa
 
S
S
 

Atunci dac'a mea frunte palidă, obosită, 

Daca mea privire s'o'ntoarce spre mormânt, 

Daca vieji'mi tristă făclie osândită 

S'omntunecă, s'o stinge d'al patimilor vânt, 

1 în „Dacia literară“ în locul acestui cuvânt es'e „firanilor“. ; In ediția: 

din 1852 este vorba întâmplărilor. Numai în ediția din 1863 se află 

"vorba despofilor. 
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Pe aripele morţii celei mântuitoare, 

Voiu părăsi locaşul unde-m nădăjduit; 

Voiu lăsă fericirea acelui ce-o are 

Și a mea suvenire acelor ce-am iubit. 

OBSERVĂRI 

1. istoric. S'a publicat în «Dacia literară a lui Kogâlniceanu (4 

Maiu 1840) semnată—U din B. 

2. Caracterizare.—Este o capodoperă a liricii române şi universale, 
In nici o altă poezie nu se întâlneşte un sentiment mai altruist şi mai 

umanitar, şi în acelaş timp mai variat, mai sănătos. Ea are toate ele- 

mentele necesare într'o capodoperă: 

a) ideia generatoare prin care poetul e gata să-şi sacritice propria 
fericire, pentru fericirea omenirii. . 

b) Atmosfera suiletească abstractă cu noile variate: aci severă, 

aci ironică, aci elegiacă, aci satirică. 
c) Plasticizarea. Cu ajutorul acestor două elemente, şi a sentimen- 

tului puternic, care are o existență de sine stătătoare şi -care se poale 
sălăşlui în suiletul or'cui, se realizează sentimentul de aspirațiune 

„către fericirea universală. 

3. Glasiticare.—Este o poezie lirică ; şi anume o odă eroică. 

4. istorie literară : — 1) Impământeneşte definitiv în limba română 

versul! iambic de 14 silabe — alexandirnul românesc; 2) Este prima 
odă eroică în literatura română; 3) Având ca isvor de inspiraţie r0- 
mantismul lui Lamariine, „Anul 1840“ are mai mult mersul clasic. 

TOPORUL ŞI PĂDUREA 

I 

Minuni în vremea noastră nu văz a se mai îace, 

. Dar că vorbea odată lemne şi dobitoace 

Nu rămâne 'ndoială; pentrucă de n'ar fi, 
Nici nu sar povesti. 

Și caii lui Achil care prooroceau, 

Negreşit că au fost, de vreme ce-l trăgeau. 

Intâmplarea ce ştiu şi voiu s'o povestesc, 
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Mi-a spus-o un bătrân pe care îl cinstesc, 

Şi care îmi ziceă, 
Că şi el o ştiă, 

Dela strămoşii lui, 

Care strămoşi ai lui ziceă şi ei co ştiu 

Dela un alt strămoş ce nu mai este viu, 

Şi p'ai cărui strămoşi, zău nu pociu să vi-i spui. 

Intv'o pădure veche, în ce loc nu ne pasă, 

Un ţăran se dusese să-şi ia lemne de casă. 

Trebue să ştiţi însă, şi pociu să dau dovadă, 

Că pe vremea aceea toporul n'aveă coadă. 

Astlel 'se încep toate: vremea desăvârşeşte 

Orice scorneşte omul, şi orice duhul naşte, 

Aşă ţăranul nostru numai cu feru 'n mână, 

Incepu să sluțească pădurea cea bătrână. 
'Pufani, palteni, ghindari, se îngroziră foarte: 

„Tristă veste, prieteni, să ne gătim de moarte“, 

Incepură să zică: „toporul e aproape! 
„In fundul unei sobe ţăranu-o să ne'ngroapel“ 

„E vreunul dai noştri cu el ca să-i ajute?“ 
Zise un stejar mare ce aveă ani trei sute, 

Şi care eră singur cevă mai la o partie? 

„Nu“. — „„Aşă fiţi în pace: astă datavem parte 

| “Poporul şi ţăranul alt n'o să izbutească, 

„Decât să ostenească. 

Stejaru-avu dreptate. 

După multă silinţă, cercări îndelungate, 

Dând în dreapta şi 'n stânga, cu puţină sporire, 

Țăranul se întoarse fără de izbutire. . 
Dar când avu toporul o coadă de lemn îiare, 

Puteţi judecă singuri ce tristă întâmplare. 

19.—Adamescu, Russu şi Dragomirescu.—L. română cl. VI, 

> 
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Istoria aceasta d'o fi adevărată, 
Imi pare că arată, 

Că în fieşi ce ţară 

“ Cele mai multe rele nu vin de pe alară; 

Nu le aduc streinii: ci ni le face toate. 

Un pământean d'ai noştri, o rudă sau un frate. 

OBSERVĂRI 

1. Istorie. — A fost publicată pentru întâiaşi dată în colecţia din 1838, 

a doua, a postului. 
2, Caracterizare. — Este o capodoperă a literaturii române şi univer- 

sale. Este superioară fabulei analoage a lui La Fontaine „La îrât 

et le Bâcheron“, prin faptul că Or. Alexandrescu îşi motivează fabula 

„admirabil, ceeace nu are grija de a face poetul francez, care pune pe 

tăetorul de lemne ce-şi perduse coada dela topor, să se roage respec- 

tuos şi umilit de pădure, ca să-i dea un lemn pentru altă coadă? 

Gr. Alexandrescu. mai întâi. motivează faptul că pune copacii să 
vorbească. Al doilea, nuanţează vorbirea copacilor tineri, deosebind-o 

de-a copacului bătrân. Al patrulea, pune în relief o idee mai nouă şi 

mai interesantă decât La Fontaine. . 

Această capodoperă are o meteahnă: nu ne arată pe copaci vor- 

bind când ţăranul vine având la topor coadă şi astfel fabula sfârşeşte 

brusc. Fabula conţine: 
a) Ideia generatoare că răul ne vine, nu din afară, ci dela unul 

de-ai noştri. ” 

b) Aimosfera sufletească humoristică şi vioae. E 

c) Plasticizarea variată 1) a existenţei minunilor; 2) a convoibirii 

copacilor şi a tăerii lor şi 3) a moralității finale, Fabula, deci, din 

punctul de vedere al compoziţiunii trebue să aibă trei părți. 

3. Clasificare. — Este o fabulă cu elemente de apolog, fiindcă apate 

întrînsa şi omul, şi, în locul animalelor, apar plante. - 

4. Istoria Literaturii. — Este prima operă poetică în care poetul ro- 

mân întrece cu evidenţă modelul francez. Este prima întrebuințare 
izbutită, în limba română, de versuri grupate în mod liber. Este îm: 

preună cu „Rugăciune“, prima operă poetică în care versul iambic 
abundent de 7 silabe ia viaţă. 
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LA FORET ET LE BUCHERON 

de La Fontaine! 

Un bucheron venait de rompre ou dWeEgarer 

Le bois dont il avait emmanchâ sa cognâe. 
Cette perte ne put sitât se reparer 

_ Que la forât n'en fit quelque temps epargenee, 
L'homme eniin la prie humblement 

De lui laisser tout doucemment 
Emporter une unique branche 

Atin de jaire une autre manche. 

Il irait employer aiileurs son gagne pain; 
Il laisserait debout maint châne et maint sapia 

Dont chacun respectait la viellesse et les charmes: 

L'innocente forât lui fournit dW'autres armes, 
Elle en eut du regret, Il emmanche son îer: 

Le miserable ne s'en sert 
Qu'ă depouiller sa bientaitrice 
De ses principaux ornements. 

Eille gemit ă tous moments, 
Son propre don fait son suplice. 

Voilă le train du monde et de ses sectateurs. 

On s'y sert du bieniait contre les bienfaiteurs. 
Je suis las d'en parler. Mais que de doux ombrages 

Soient expos6s â ces outrages, 
Qui ne se plaindrait lă-dessus ? 

Helas! j'ai beau crier et me rendre incommode, 

L'ingratitude et les abus 

N”en seront pas moins ă la mode, 

NOTĂ, — Fabula reprodusă aci are de scop a pune în comparaţie 
fabula lui Alexandrescu cu originalu! pe care L-a avut în vedere. 
    

1 Poetul îrancez La Fontaine (1621—1693) este cel mai mare îa- 

bulist. El a scris 12 cărţi de fabule, remarcabile prin firescul şi sim- 
plicitatea povestirii, prin Îineţea observaţiunilor şi cu deosebire prin- 

trun sentiment de liniştită şi îilozotică privire a faptelor omeneşti. 
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SATIRA SPIRITULUI MEU 

—„Trageţi toţi câte-o carte! Domnuie, eşti cu mine. 
Şezi mă rog, împotrivă, şi vezi de joacă bine!“ 

—,„Dar ţi-am spus coconiţă, că eu, din întâmplare, 

Nici bine, nici nebine nu pociu să fac cercare. 

Am cuvintele mele: aste jocuri plăcute, 

Cu voia dumitale, îmi sint necunoscute“. 

—„Nebun, cine te-o crede: vrei să te rugăm, poate! 

Astăzi chiar şi copiii ştiu jocurile toate. 

Veacul înaintează, Caro :' vezi că ţi-e rândul! 

Dar ce făcuşi acolo! Unde îţi este gândul? 

Când eu am dat pe Riga, baţi cu alta mai mare? 

Astiel de neştiinţă e lucru de mirare !“ 

Aşa-mi ziceă deunăzi, cu totul supărată, 
O damă ce la jocuri e foarte învăţată.: 

Apoi, şoptind pe taină cu câteva vecine : 
—-„Vedeţi, zise, ce soartă şi ce păcat de mine? 

Două greşeli ca asta, zău, sufletul mi-l scot: 

A |! ce nenorocire, ma chăre, ce idiot l* 

—„Vino acum de îaţă şi stăi la judecată, 

Tu, care le îaci astea, fiinţă prea ciudată, 

Ce vrei să joci o rolă în lumea trecătoare; 

De ce treabă mi-eşti bună, puterea gânditoare, 

Când nu pociu nimica să mă ajut cu tine, 

Când nu te-ai deprins încă nici vistul să-l joci bine! 

Nu mai eşti tu acela care?'n copilărie 
Ştiai pe dinalară vestit' Alecsăndrie, 

Şi viaţa ciudată a unui craiu cu minte, 
Care lasă pe dracu' îără încălțăminte ?1 

1 Arghir, eroul poemei ce poartă numele lui, a furat dela dracul 
o pereche de papuci, care slujeau drept aripi acelui ce se încăiţă cu 
dânşii. - 
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Tu care, mai în urmă, râzând d'aceste toate, 

De rost puteai a spune tragedii însemnate, 

„Meropa“, „Atalia“, şi altele mai multe, 

Declamându-le toate cui vrea să te asculte 2“ 

— „Negreşit“, îmi vei zice, „ţin minte ce îmi place, 

Dar cărţile cu mine e greu să se împace; 

Mai lesne pociu a spune hoţiile următe 

La zece tribunale, sub nume de dreptate; 

Mai lesne pociu să număr, pe degetele mele, 

"Câţi slinți avem pe lună şi câte versuri rele, 

Decât să bag de seamă ce cartu nu e dată, 

A cui este mai mică, şi cine o să bată. 

Când sunt în adunare, nam altă mulţumire, 

Decât să se deschiză sujeturi de vorbire ; 

Atunci, sunt gata, slobod, ascult şi, cu plăcere, 

Tuşesc, zâmbesc, mă leagăn, şi-mi dau a mea părere“. 

— „Frumos răspuns ! Ascultă ; pe cât mie îmi pare - 

De lume, de năravuri ai slabă încercare. 

Trebue să ştii jocul şi danţul, ce-ţi lipseşte, 

Şi nişte mici petreceri ce se zic româneşte 

„Jocuri nevinovate“. Nevinovate îie, 

Măcar că vini destule din ele pot să vie. 

“Trebue să faci pasuri complimente bune ; 

La vorbe serioase, când alţii se vor pune, 

Să n'asculţi, — să spui glume, să scoţi la jucării. 

Şi, pân'a râde alţii, să râzi tu mai întâi, 

— „Vezi domnişorul cela care toate le ştie, 

Căruia vorba, duhul, îi stă în pălărie, 

In chipul da o scoate cu graţii pretăcute ? 

Hainele depe dânsul sunt la Paris cusute : 

Singur ne încredinţează. Lorneta atârnată 
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Este şi mai străină, d'o formă minunată : 

Vrea s'*o cumpere Prinţul, dar ca un om cu minte, 

Dumnealui o tocmise ceva mai înainte. 

Când le-a spus astea toate, o ia la ochi, priveşte 
Chiar pe dama aceea cu care-atunci vorbeşte : 
l-o dă în nas, se pleacă, şi, însfârşit, o lasă, 
Zicându-i :: „Ce lornetă: te-aşată mai frumoasă !* 

„Fieşi cine cunoaşte ce cap tânărul are: 
Dar, pentru că dă bine din mâni şi din picioare, 
Şi trânteşte la vorbe fără să se gândească, 
Am văzut multă lume cu duh să-l socotească. 
lată de ce talente avem noi trebuinţă! 

„Dar tu, care uiţi lesne, duh fără de ştiinţă, 
Socoteşti că poţi oare, prin altfel de mijloace, 
Arătându-te n lume, vre o figur' a face? 
Pretenţia aceasta mi s'ar părea ciudată. 

„Când pe la nunte, baluri ne ducem vreo dată. 
Căci, din nenorocire, puternica natură 
Ne-a unit împreună cu-o strânsă legătură, 
Râz, văzându-te singur şi într'un colţ d'o parte, 
Par'c'ai Îi mers acolo ca să compui o carțe, 
lar nu ca să te bucuri cu lumea dimpceună. - 
Dacă vreo coconiţă. frumoasă, dulce, bună, 
Crezând că ne pretacem, ne'ndeamnă, ne poiteşte, 
Ne ia la joc,—greşala-i îndată şi-o plăteşte: 
Rar să se afle damă de mijloc aşă tare, 
Ca să n'o fac să cază la cea d'ântâi mişcare. 
Asta îţi e talentul şi darurile toate! - 

„Cât pentru darul vorbei, ce crezi că îl ai poate, 
E numai o părere; îţi ceiu şi ertăciune, 
Că nici pentru prieteni minciuni nu voiu a spune. 
Adevărat, se 'ntâmplă să zici, pe la soroace, 
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Câte o vorbă două, care la unii place; 

In câte rânduri însă, distracţiile tale 

Te tac să scoţi cuvinte ce nu ar îi cu cale, 

Să superi din greşală persoane însemnate, 

Ba încă câteodată şi dame delicate: 

Râzând dacele două, statornică pereche, 

Care îşi petrec seara şoptindu-şi la ureche, 

De celelalte patru contese ideale, 

Umilate de pretenţii şi vrednice de jale, 

Pe care, dacă prinţul le ia la bal de mână, 

Nu mai vorbesc cu nimeni câte o săptămână, 

Astăzi râzi d'o pedantă, mâine d'o prețioasă ; 

Zici de una ajunsă în vârsta cuvioasă, 

Că atestatul vremii nu va să-l primească ; 

Şi d'alta ce iubeşte de cinste să vorbească, 

-Ce laudă virtutea şi'n veci ţi-o pomeneşte, 

Zici că e virtuoasă cât ştim noi evreeşte. 

„Greşelile acestea îţi iac un urit nume. 

“Tu ştii ce se întâmplă, când se aude 'n lume 

Că cinevaşi sapucă cursuri să arate, — 

Mulţi scot subt al lui nume minciuni nenumărate : 

S'a vorbit întro casă de un fantaron mare, 

Declarând sentimente ce sigur nu le are, 

Care la lot ar pune sullarea omenească, 

Qând cineva cu dânsul ar vrea să 0 tocmească ? 

Sa zis ceva de Iancu, de Stan, de Lăurescu ; 

Cine le-a scos acestea ? — Le-a scos Alexandrescu. 

Făra zice nimica, singura ta zâmbire, 

De te'i află de faţă, e o 'nvinovăţire. 

In zadar te porţi bine şi lauzi câteodată : | 

Chiar lauda în gură-ţi de satiră-i luată. 

„Aşa, în loc să critici greşalele străine, 

In loc să râzi de altul, mai bine râzi de tine: 

_ Imvaţă danţul, vistul şi multe d'al de alea, - 

Jar, de vrei să îaci versuri, ia pildă dela Pralea“. 
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OBSERVĂRI 

1, Istorie. — A fost publicată mai întâiu în ediţia „Pcezii“, laşi 1842. 

2. Caracterizare. — Este o capodoperă a genului satiric. Ea conţine: 

a) ideia generatoare ironică la adresa societăţii omeneşti, care, 

goală în. fond de orice ideal-superior, ba chiar, meschină în mijloace 

şi năzuinţe, îşi lustrueşte o existență exterioară pretențioasă şi ridicolă ;, 
b) atmosfera sufletească humoristică, brăzuată uneori de o ironie 

caustică, ce innăbuşe seniimentele de revoltă. Mai puţin abstractă ca 

în alte scrieri ale lui Gr. Alexandrescu. 

c) Plasticizarea sentimentului ironic tață de nulilăţile sociale prin 
invenţiunea unei puneri față în faţă a autorului cu. spiritul său, pe 

care-l dojeneşte pentru insuficienţele închipuite. 

3. Clasificare. — Din cauza plasticizării iipsite de contur, este o 
satiră mai mult literară decât poetică. 

4). istorie literară. — Este cea mai caustică satiră a lui Gr. Alexan- 

drescu. 

Caracterizare generală 

Gr. Alexandrescu, în mişcarea noastră literară, este întemeietorul 

poeziei române moderne, după îngânările armonioase dar prulize ale 

lui Vasile Cârlova: 

Pe lângă multe versuri erotice slabe, influențate de romantismul la 

modă, Gr. Alexandrescu are trei capodopere lirice „Anul 18495, „Ru- 

găciune“ şi „Umbra lui Mircea la Cozia“, al căreia cadru n'a îost de 

nimeni întrecut până acum; meditaţiuvnea-scrisoare „Epistolă către: 

Văcărescu“, precum şi satira plină de un umor usturztor, „Satira: 

spiritului meu“. 
In afară de acestea este un maestru al fabulei, în care scrie capo- 

doperele: „Boul şi Viţelul«, „Câinele şi Căţeiul“ şi „Toporul şi Pă- 

durea“ „Elefantul“ şi Vulpea liberală“ sunt numai fabule de taleni. 

In aceste lucrări, el se arată poat original în toată puterea cuvân- 

talui, cu toate că se inspiră din clasicii Boi/eau şi La Fontaine şi din r0- 

maniicul Lamartine. El nu e atât influenţat cât întrebuințează made- 
lele franceze ca izvoare de inspiraţie. 

Cald şi sever în odă, umorist în satiră, plin de natural voioşie şă 

haz în fabulă Gr. Alexandrescu, scriind capodoperele sale, a coniri= 

buit la intrarea literaturii române în literatura universală. 
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NICOLAE BĂLCESCU 

Născut în Bucureşti (1819), Bălcescu, luă lecţiuni dela un arhiman- 

rit grec, termină învățăturile la Si. Sava şi apoi; 'studiă iilozolia cu 

bănăţeanul Murgu. 

După ce servi câtăva vreme 

în armală cu rangul de cadet 
în cavalerie, părăsi această 

“carieră şi se devotă cu totul 

mişcării politice ce se înce- 

puse pe ia 1838 de către „par- 

tida naţională“. Pentru acea- 
sta suferi şi o lungă închi- 

soare în mănâstire. 
Cariera ca scriitor şi-o în- 

cepu publicând studiul inti- 

tulat „Puterea armată a Ro- 
mânilor“, lucrare foarte bine 

primită dn lumea cititoare şi 

salutată cu mare laudă de 

Heliade, care prezise începă- 

torului o carieră strălucită. 

La 1845 începu să redac- 

teze, împreună cu A. T. Lau- 
rian, revista întitulată „Maga- 

zin istoric pentru Dacia“. 

Fu unul dintre fruntaşii revoluţiunii dela 1848 şi, când se constitui 

guvernul provizoriu, îi se dete însărcinarea de secretar al statului, 
alături de C. A. Rosetti şi ]. C. Brătianu. 

După căderea revoluţiunii în Septembre, exilat, se duse. în Tran- 

silvania, unde tocmai se începusejlupta. Românilor,. aliați cu Austria, 

contra Ungurilor. E! lucră pentru împăcarea Românilor cu Ungurii, 

dar nu izbuti, pentrucă puţinele concesiuni._făcute de Unguri nu pu- 

tură îi primite de comitetul naţional român şi în cele din urmă, re- 
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cunosci însuşi Bălcescu că conciliaţiunea nu se puteă îndeplini şi că 

Transilvănenii au dreptate. 
După aceste evenimente, atins de oitică din cauza vieţii sdruncinate 

ce dusese, iri când în Franţa, când în Italia şi muri la Palermo într'o 

extremă sărăcie. Singur şi departe de Ţară, el s'a stins cu numele e 

pe buze (1852). Induioşător ne-a povestit Alecsandri unele momente 

ale vieţii nenorocitului exilat în poezia „Nicolae Bălcescu murind“. 

Din „Istoria Românilor sub Mihai Viteazul”. 

Introducere. | 

„- Deschid sfânta carte unde se află înscrisă gloria Ro- 

mâniei, ca să pun dinaintea ochilor fiilor ei câteva pagini 

din viaţa eroică a părinţilor lor. Voiu arătă acele lupte 

uriaşe pentru libertatea şi unitatea naţională, cu care 

Românii, sub povaţa celui mai vestit şi mai mare din 

voevozii lor, încheiară veacul al XVi-lea. Povestirea 

mea vă cuprinde numai opt ani 1593—601, dară anii 

din istoria Românilor cei mai avuţi în fapte vitejeşti, în 
exemple minunate de jertfe către patrie. Timpuri de 

aducere aminte glorioasă! timpuri de credinţă şi de 

jertfire!: când părinţii noştri, credincioşi sublimi, înge- 
" nunchiau pe: câmpu! bătăliilor, cerând dela Dumnezeul 

armatelor laurii biruinţei sau cununa martirilor, şi astfel 

îmbărbătaţi ei năvăliau unul împotriva, a zece prin mij- 

locul vrăjmaşilor, şi Dumnezeu le da biruinţa, căci el e 

sprijinitorul pricinilor drepte, căci el a lăsat libertatea 

pentru popoare şi cei ce se luptă pentru libertate, se 

| luptă pentru Dumnezeu | 
Moştenitori ai drepturilor pentru păstrarea cărora pă- 

rihţii noştri s'au luptat atâta în veacurile trecute, fie 
ca aducerea aminte a acelor timpuri eroice să deştepte 

în noi simţimântul datorinţei ce avem d'a păstră şi da 

mări pentru viitorime această prețioasă moştenire! 

Vadul Călugărenilor. 

Drumul care merge dela Giurgiu spre Bucureşti trece 

printr'o câmpie şeasă şi deschisă, afară numai dintr'un 
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doc, două poştii departe de această capitală, unde se află 

strâns şi închis între. nişte dealuri “păduroase. Intre 

aceste dealuri este o vale largă numai de un pătrat de 
milă, acoperită de crâng, pe care gârla Neajlovului o 

înneacă şi pâraele ce se scurg din dealuri o prefac într'o 

baltă. plină de nămol şi mocirlă. Drumul- acolo trece în 

lungul acelei văi, parte pe o şosea de pământ, parte pe 

un pod de lemn, care amândouă sunt aşă de strimte încât 

d'abiă poate cuprinde un car lărgimea lor. Această, 

strimtoare, pe care locuitorii o numesc Vadul Călugăre- 

ilor, îu aleasă de Mihaiu-Vodă spre a sluji de Ter- 

mopile Românilor. Astăzi această vale se află întocmai 

după cum ne o descriu analiştii acelor timpuri. Nici un 

monument nu ne arată că acolo fu lupta cea crâncenă 

pentru libertate! Atât suntem de nesimţitori la gloria 

naţională! Românul trece acuma cu nepăsare prin acele 
locuri sfinte, fără ca nimic să-i aducă aminte că pă- 

mâniul ce calcă e frământat cu sângele părinţilor săi şi 

acoperă oasele vitejilor! 
Vai! scriam aceste rânduri în anul 1846. Cine mi-ar 

fi zis atunci că abiă un an va trece şi inima îmi va fi 

şi mai crud de durere ispitită. Eră în vremea unei: îru- 

-moase deşteptări naţionale, atunci când un popor întreg 

jurase că va muri. pentru Patrie şi Libertate. Turcul, 

veşnicul duşman, se pornise tot dela Giurgiu spre a ne 

răpi aceste bunuri scumpe. Mă aflam într'o adunare 

populară, când sosi vestea că păgânul a tăbărit la Că- 

lugăreni, călcâna cu picior de batjocură sfânta ţărână a 

părinţilor noştri, glorioşi martiri ai libertăţii naţionale. 

O amar mare! atâta fu uitată religia suvenirilor, atâta 

îu încrederea tuturor în vorbele necredincioşilor sau 

atâta fu mişelia, lor, încât această veste îi lăsă reci şi 

în nepăsare. In zadar glasu-mi, unit cu al unui mic 

număr, strigă „răsboiu şi răsbunare!“ Niciun echou pu- 
ternic nu-i răspunse în mulţime. Imi ascunsei atunci ochii 

cu mâinile mele ca să nu mai vază această umilitoare 
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privelişte şi din inima-mi sdrobită scăpără aceste cu- 

vinte: „Zeul părinţilor noştri ne-a părăsit! părinţii noştri 

ne-au blestemat!“ | | | 

Mihaiu-Vodă voi a se folosi de poziţia şi de strâm- 

toarea Vadului Călugărenilor, în care nu se puteă de- 

stinde în front mai mult de doisprezece oameni, ca să 

facă mulţimea 'Turcilor nefolositoare, şi ca să se poată 

astfel luptă cu puteri deopotrivă. Pentru aceea el tă- 

bări acolo cu oştile sale, puind strajă în deosebite părți 

ca să vadă de nu vor umblă Turcii a trece prin alt loc. 

Dar Sinan, voind a înaintă spre Bucureşti, eră nevoit. 

a trece pe la Călugăreni, fiind acesta drumul cel mai 

scurt, şi temându-se -ea. dând prin altă parte, să nu lase 

în urma sa un vrăjmaş aşă de întreprinzător şi îndrăzneț. 

ca Mihaiu. Ingâmfarea sa şi mulţimea oştilo» sale îl 

făceă a crede că va birui lesne. Intr'adevăr, armată lui 

eră, cum ştim, de 180 de mii ostaşi, mai mult decât. 

_de zece ori mai mare ca a lui Mihaiu-Vodă cate, CU 

toate ajutoarele ce primi din Moldavia şi Ardeal, Wabiă. 

se urcă la 16 mii oameni şi 12 tunuri. Sinan poate It 

bănuiă că numărul creştinilor eră aşă de mic, dar ştiă. 

că armata lui e mult mai mare decât a lor. | 

Deşi puţini, ostaşii creştini erau însă plini de foc și 

de dorinţa de a se măsură cu duşmanul. Exaltaţia si 

înfuriarea, soldaţilor crescu atât, încât, înțelegând că unii 

din căpitanii lor, cătând la mulţimea, puterea și vân- 

dueala păgânilor, erau de părere a se retrage înapoi 

spre a nu primejdui în norocul unei zile gloria şi repu- 

taţia cu greu dobândite, începură a face multă larmă 

în tabără, strigând că în orice chip ei vor să încarce 

o bătălie, ca să scape odată, cum ziceau ei, prin prăpă- 

direa oștirii duşmane, ce se află acum adunată toată 1, 

un loc, de acest răsboiu, şi să sdrobească de tot jugul 

nesuferitei. tiranii turceşti. Vrând nevrând, trebuiră și 

capii oştirilor cu toți a se învoi de a se aşteptă acolo 

sosirea dusmanului. (Cartea II Cap. VIII) 
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OBSERVĂRI. 

1, Istorie. „Puterea armată“ a Românilor a fost publicată în „Magazi- 

nul îstoric* pe care Bălcescu îl redactă împreună cu Aug. Treboniu 

Laurian. „Istoria Românilor sub Mihaiu Viteazul“ a fost publicată de 

Alexandru Odobescu, împreună cu traducerea din „Cântarea Româ- 

niei“« a lui Russo. i 

2. Garacterizare. Este o lucrare de talent, care are totuşi unele îră- 

sături geniale, ca d. ex. adânca simţire caldă, care merge până la 

misticism, în „Introducere“ şi limba armonioasă. 

3, Clasificare. Este o operă în genul literar propriu zis, şi anume din 

genul istoric. 

4. Istorie literară. Prin scrierile lui Bălcescu se întemeiază stilul în 

proza istorică. Căldura stilului şi uneori măreţia lui sunt calităţi care 

pentru prima oară se simt în aşă grad în proza română. 

Caracterizare generală 

Pătruns, mai mult ca oricare dintre contemporanii săi, de simţi- 

mântul libertății patriei sale, entuziast faţă de trecutul Românilor şi 

iubind fără rezerve neamul său, Nicolae Bălcescu a ştiut să ilumi- 

neze toate scrierile sale istorice cu aceste sentimente înalte şi curate. 

E un simbol al întregii mişcării a poporului nostru spre viaţa liberă şi 

naţională pe care o avem astăzi. 

„Istoria Românilor sub Mihaiu Viteazul“ este o' lucrare mai mult 

retorică decât ştiințilică ; dar, aşă cum e€, este, din punct de vedere 

literar, cea mai însemnată operă istorică a noastră. Bălcescu posedă 

întrun grad îoarte înalt arta narațiunii, pulinţa de a urmări întrun 

grad complex mare de fapte un fir conducător sigur, care ne pune 

la îndemână toate faptele fără să ne rătăcească un moment. în. al 

doilea rând, Bălcescu are un sti! limpede şi natural, fraza periodică 

şi plină de armonie şi mai presus de toate sinceritatea caldă a unui 

sullet mare care nu se îndoeşte niciodată că spune adevărul şi care 

adevăr, aşă cum îl vede el, nu e niciodată strein de interesele mari 

ale neamului românesc. Bâlcescu avâud aceste calităţi, trebue consi- 

derat ca întemeietorul prozei istorice în Muntenia. 
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ALEXANDRU RUSSO 

Sa născut, probabil, în Basarabia întrun sat de pe ţărmul Bâcului, 
pe la 1817. Trece împreună 
cu părinţii săi pe la 1826 în 

Meldova, studiază în Elveţia, 

petrece câtva timp la ţară 
şi rămâne cu o nemărginită 
dragoste pentru viaţa satelor. 
E câtva timp magistrat la 
Paris. Exilat odată din pii- 

cina ideilor sale liberale de 
Mihaiu Sturdza Vodă la mă- 
năstirea Soveja (1846), e! ia 

parte la încercarea de revo- 

luţie de pe câmpiile Blajului, 

iar la întoarcere din țările 
Apusului, avu neplăcerea de 

a cunoaşte închisorile ungu- 

eşti. Reîntors în Moldova, 

ei se ocupă cu advocatură 

până la moarte, care din pri- 

cina constituţiei sale slabe îl 
surprinde de timpuriu (1859). 

  

  

CUGETĂRI 

Notifă introductivă. — In 1855 A. Russo publică în „România lite- 

rară“ a lui VW. Alecsandri o serie de articole critice întitulate „Cuge- 
tări“ şi în care tratează chestiunea limbii literare româneşti, combătând 
curentul latinist şi susținând că baza limbii literare trebue să fie limba 
poporană, limba obişnuită, limba întrebuințată în viaţa zilnică, aşă 
cum s'a plămădit în mod spontan şi cum a ieşit din sufletul românesc 

Aci reproducem partea III a acestei scrieri. ” 
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Intr'un ţinut al Ardealului se ivi la 1848 o zi îru- 

moasă pe un câmp întins unde patruzeci de mii de Ro- 

mâni sta să asculte sub aripile unui steag în trei col- 

țuri, cuvântul Inteligenţei ardelene. Moldoveni şi Mun- 

teni, pribegi ai tulburărilor din "Ţări, priviă cu băţaie de 

inimă adunarea, oştită gramadă către grămadă, după 

satele şi ţinuturile de unde veniseră, oamenii. Un popor 

întreg de acelaş port şi de aceeaşi limbă ca şi a popo- 

rului nostru, sta măreț în lumina soarelui, şi printre 

sucmane se vedeă amestecate multe surtuce; aceste sur- 

tuce acoperiă piepturile tineritului de frunte eşit din 

Blajiu şi din şcoalele Ardealului, tinerit cu mare curaj 

şi mare. iubire 'de neamul românesc. Multă mirare in- 

suflă, pribegilor spectacolul frăţiei curate între surtuce şi 

sucmane ; frăţie nu numai de sânge, dar frăţie în traiu şi 

în obiceiuri, şi în toate relaţiile. Societatea, în Principate, 

ca toate societăţile vechi, este întemeiată pe nepotriviri, 

pe interesuri ce se prigonâsc, şi pe ierarhii; Ardelenii 

toleraţi numai pe pământul ce-l ocupă până la 1848, 

şi privind cu duioşie de peste munţi la Ţări, adică la 

Moldova şi Valahia, alcătuită numai o familie, şi o fa- 

milie patriarhală. Noi Moldovenii, treptaţi de întâmplă- 

rile istoriei, mazili, neamuri, bresle, gloate, boieri şi fe- 

ciori de boieri, viţe prăpădite în întunericul descălecării, 

nu puteam formă o familie patriarhală ca aceă ardeleană - 

dela 1848. Pribegii dar, înfăţişătorii luptei în Principate, 

a egalităţii drepturilor, iar nu & oamenilor, urmară cu 

ochii plini de mirare uimitoare frăţia aceasta, şi mai că 

întrun minut de înfocare, ar fi dorit să nu se fi născut 

feciori de boieri. 

In ziua, aceea frumoasă un lucru însă lipsiă pe câmpul 

Blajului... limba!.. Inteligenţii, fraţi şi fii a miilor de 

Români adunaţi, de pe tribunele câmpului libertăţii, nu 

vorbiă româneşte, şi vântul învietor al acelei zile măreţe 

purtă, pe deasupra capetelor o babilonie de cuvinte strop- 

şite şi smulse din latineşte pe cari bieţii Români nu le 
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înţelegeă nicidecum, deşi le primiă ca semne de mân- 

- tuire, zicând: o îi, dar... aşă o fil 

Intr'o sută sau două de inteligenţi ce se află atunci la 

“Blaj, numai pe doi bărbaţi i-am auzit grăind româneşte 

ca Românii, şi aceştia, când îi ascultă vorbind, strigă; 

aşă! aşă e! iar nu; o fi... aşă o fi? — Unul din acei doi 

ziceă: „Ungurii vreau Unio!.. ştiţi ce vrea să zică Unio? 

Vra să zică că pân'acum ei ne-au încălicat pe păr, şi 

acum Vreau să ne puie şaua pe -spinare!“. Al doilea 

strigă: „Uitaţi-vă pe câmp, Românilor! suntem mulţi 

ca cucuruzul brazilor; suntem mulţi şi tari, că Dum 

nezeu e cu noil!“. Dintre aceşti doi români care grăiă 

româneşte, Ungurii l-au spânzurat pe unul, iar pe ce- 

lălalt Românii l-au numit cu fală Impăratul Munţilor!! 

Fraţii Ardeleni se fălesc că au fost deşteptătorii Ro- 

mâniei şi restauratorii limbii; adevărat este că sistemele 

limbistice s'au născut în şcoalele latine din Ardeal; de 
acolo, peste munţi, ca un puhoiu, s'au revărsat în şesurile 

noastre şi au dat mâna cu pedantismul Moldo-Român. 

Pedantismul Moldo-Român, mult mai superficial, au pro- 
dus o literatură fără viaţă expusă criticei, şi cate nici- 

odată nu va câştigă dreptul de împământenire în sânul 
unui neam ce au improvizat minunatele balade (cântice 
bătrâneşti) culese şi scoase la lumină de V. Alecsandri. 

Gramaticii ' Ardeleni socotesc că scăparea şi fericirea 

României stau numai în sistemele limbistice; de aceea 

Ardelenii s'au osândit a se împărţi desăvârşit în două 

naţii: una latinească, al doilea românească: de aceea 
nici o carte nu se tipăreşte în Ardeal care să poată fi 
citită şi înţeleasă de toată Românimea. 

Preveliştea adunării dela Blaj, auzirea cuvintelor ro- 

mâno-latine. ce s'au rostit pe câmpul libertăţii, şi cetirea 
scrierii d-lui A. Papiu (Istoria Românilor din Dacia 
superioară) ne-au întemeiat în ideia că sistemele lim- 

  

x 

1 Sigur că se gândeşte la Buteanu şi la Avram Iancu.” 
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bistice au ameţit capetele multor Români cu cap, încât 
aceştia par a nu mai şti nici scrie nici grăi. 

Istoria, d-lui Ilariu e personiticaţia unui sistem: această 
istorie nu poate sluji, de învăţătură Românilor, căci 
sistemul limbii înneacă sufletul. Dacă şefii nu vorbese 

limba soldaţilor, dacă învățații şi autorii nu scriu pentru 

popor, apoi de ce mai pierd vremea: în vorbe şi în 
scrieri neînţelese? 

Nu zic nimica despre spiritul duşmănos al istoriei Ro- 
mânilor... socot însă că e vreme ca să ne oprim pe 

această cale de partide; de mult ce ne vom lăudă, de 
mult ce vom huli celelalte neamuri, Românii vor socoti 

că sunt buni şi mari din născare şi se vor acufundă 

iarăşi în somnul lor adânc. 

Observări literare. — Fără compoziţiune, pline de digresii şi repe- 

tiţii întro limbă ades provincializată şi cu întorsături arhaice şi greoaie 

(delecte ce se resimt, însă, mai puţin în pasagiul ce cităm) Cuye- 

fările sunt totuşi însuileţite de o convingere concentrată şi caldă cum 

rar se găseşte în literatura noastră. Afară de aceasta, ele dovedesc 

că Russo, cunoscător adânc al modului cum s'a desvoltat literatura 

franceză şi stăpân pe teoriile filologiei ştiinţilice, a ştiut să aducă 

exemple şi temeiuri hotărîtoare în favoarea tezei.sale, ca nici un alt 

scriitor român până la dânsul, în această chestiune. 

CÂNTAREA ROMÂNIEI 

I 

Domnul Dumnezeul părinţilor noştri, înduratu-s'au de 

lacrămile tale (norod nemângăiet, înduratu-s au de du- 
rerea plămâilor tale), ţara mea? Nu eşti îndestul de 

smerită, îndestul de chinuită, îndestul de sfâşiată? Vă- 

duvă de vitejii tăi tu plângi cu părul smuls şi despletit 

pe mormintele lor precum femeile se jelesc (despletite) 

pe mormântul mut al soţilor lor. 
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_ II 

Neamurile auziră ţipătul chinuirii tale, pământul se 

mişcă. Dumnezeu numai să nu-l fi auzit? Răsbunătorul 

prevestit nu s'a născut oare? _ ” 

Notă. Textul lui Russo : de feciorii cei viteji, plâng fără încetare 
pe mormintele lor precum plâng şi se jălesc... /n loc de: mormânt 

este : săcriu, 
- 

- ŢII 

Care e mai mândră decât tine între toate ţările. se- 

mănate de Domnul pre pământ? Care alta se împodo- 

beşte în zile de sărbătoare cu flori mai frumoase, cu 

grâne mai bogate? | 

Notă. Textul lui Russo : zile de vară, în loc de: zile de sărbătoare. 

IV 

Verzi sunt dealurile tale, frumoase sunt pădurile şi , 
dumbrăvile spânzurate pe coastele (dealurilor) tale; lim- 

pede şi dulce e cerul tău; munţii tăi se înalţă trufaşi în 

văzduh; râurile ca un brâu pestriţat ocolesc câmpurile; 

nopţile tale încântă auzul. (ziua farmecă văzutul). Pen- 

tru ce zâmbetul tău este aşă de trist, mândra mea ţară? 

Notă. 7extul lui Russo ; Al doilea sunt de primul rând suprimat, 
In loc de dulce este: senin. /n loc de brâu, pestriţat este brâe pes- 
trițe. /n loc de trist este amar. 

V. 

Pe câmpiile Tinechiei răsărit-au florile? N'au răsărit 

forile, sunt turmele multe şi frumoase ce pasc văile; 
soarele înrodeşte brazda; mâna Domnului te-au bucurat 
cu bunuri. felurite, cu pomete şi cu flori, cu avuţie şi cu 

frumuseţe. Pentru ce gemi şi ţipi, ţară bogată? 
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VI 

Dunărea bătrână, biruită de părinţii tăi, îţi sărută poa- - 
la şi îţi aduce avuţii din ţinuturile de unde soarele răsare 
şi de unde soarele apune; vulturul din "văzduh cată la 

tine cu dragoste ca la pământul său de naştere; râurile 
cele frumoase şi spumegoase, pâraele cele repezi şi săl- 
batice cântă neîncetat lauda ta... O, ţară falnică ca nici 
una, pentru ce faţa ţi-e îmbrobodită? 

VII 

Nu eşti frumoasă? Nu eşti înavuţită? N'ai feciori 
mulţi cari te iubesc? N'ai cartea de vitejie a trecutului 

Şi viitorului înaintea ta?.. Pentru ce curg lacrămile tale?.. 

VIII 

Deşteaptă-te, pământ român! Birue-ţi durerea. E 
vreme să ieşi din amorţire, seminţie-a Domnitorilor lumii! 

Aştepţi oare, spre a înviă, ca strămoşii tăi să se scoale 
din morminte? Intr'adevăr, într'adevăr, ei sau sculat şi 

_tu nu i-ai văzut... ei au grăit şi tu nu i-ai auzit. Cingecţi 

coapsa ta, cată şi ascultă!.. Ziua dreptăţei se apropie... 

toate popoarele s'au mişcat... căci furtuna mântuirii au 

început. Vezi că cu cât mai mult pleci capul, cu atât 

cei nelegiuiţi îşi bat joc de tine şi sug sângele tău... 

Din dreapta şi din stânga piticii şi urieşii râvnesc la 

tine, oricât de slabă şi sdruncinată eşti. 

LVIIL 

Să nu ne scârbim de vremea trecută când bătrânii ne 

povestesc băţăliile cele urieşe şi ne arată dărămăturile 

cetăților, când ne spun lupta, sgomotul, sângele şi câm- 
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piile acoperite de morţi, ciuma şi văpaia focului, foa- 

metea, războiul, şi, pe câmpiile pârjolite, cetele tătăreşti 

tărând în fuga mare, legaţi de coadele cailor, pe femei, 

copii şi bătrâni! Eră aceă vreme a luptei... eră viaţă, 

bărbăţie şi putere, vitejie şi jertfe... Cei ce făceau faptele 

mari aveau o moşie... şi erau umărul drept al moşiei, şi 

ţara eră o ţară de fală şi zidul cel tare al credințeil.. 

LIX. 
* 

e a 

Oraşele sau întemeiat din nou, dărămăturile turnu- 

rilor şi a curților nu se mai văd... alte curţi şi alte îur- 

nuri s'au ridicat în locul lor... Copiii robiţi întorsu-sau 

iarăşi... Dar oamenii sângiurilor nu-ţi deteră înapoi voi- 

nicia, pământ al grelelor dureri... şi copiilor tăi le-au 

rămas robia!.. Pe câmpul de bătaie, se văd oameni cu 

braţele goale, cu piepturile desvelite, svârlindu-se peste 

ascuţişul paloşelor... şi, în locul oricărui om ce cade, în 

locul oricărui piept ce se despică, alt piept şi alt om se 

pune în rând... carnea toceşte fierul... bătrânii robiţi 

cântă... femeile blestemă pe cei mişei... Şi, în oraşele tale 

cele nouă, ţară română, nu se mai aude de vitejie... ci 

de lăcomie şi nedreptate!.. Pe câmpiile tale şi pe dru- 

muri trec nişte feţe serbede şi veştede, fluerând doine 

dureroase. 

LX (64) 

Deci timpul sosit-a!.. Semne s'au ivit... pe cer... pă- 

mântul s'a clătinat de bucurie... un blăstem grozav sa: 

auzit despre Apus şi toate popoarele s'au deşteptat!.. 

Notă. Textul lui Russo: In loc de grozav este îniricoşat. 
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LXI (65) 

Cinge-ţi coapsa, o ţara mea... şi-ţi întăreşte inima... 

Miazănoapte şi Miazăzi, Apusul şi Răsăritul (Lumina şi 

Intunericul. Cugetul disbrăcător şi Dreptatea) sau luat, 

la luptă... urlă vijelia (de pe urmă). Duhul Domnului. 

trece pe pământ. 

OBSERVĂRI 

1. Istorie.— „Cântarea României“ a fost scrisă în franțuzeşte, în genul 

Jui Lamenais, dar cu mai multă forţă sentimentală, de Alecu Russo 

şi-apoi a fost tradusă în românește de Nicoloe Bălcescu. După cinci 

ani în 1855, Alecu Rasso aluat întreaga traducere şi-a îndreptat-o pe: 

ici-colea, de ceie mai multe ori în rău, şi-a publicat-o în „România 

liberă“ a lui Alecsandri. Textul cel bun e al lui Bălcescu. 

2, Caracterizare. — Este o operă ce are de scop să exalteze patrio-. 

tismul român. Este o simplă operă detalent, din pricină că nu e nici 

simbolică, nici reală: de aci confuziunile ce întâlnim intr'insa. 

3. Clasiticare.—Este o operă în proză poetică, de natura contem-- 

plativă. 

4. Istorie țiterară.—Sub forma cea frumoasă a fost publicată de Odo-- 

bescu odată cu „Istoria Românilor sub Mihaiu Viteazul“. Şi ea e re- 

marcabilă prin armonia stilului; pentru prima dată în limba română. 

sa scris o astfel de limbă. 

Caracterizare generală 

Prieten de aproape cu Alecsandri şi Bălcescu, şi însuileţit de acelaş: 

liberalism şi naționalism ca şi dânşii. Alecu Russo se arată din vreme- 

un iubitor conştient şi entuziast — mai entuziast şi mai conştient de 

cât toți - de limba şi literatura românească poporană şi de întreaga 

viață istorică, dar mai cu seamă tradițională, a poporului român. Deşi 

scriind din vreme, însă în franţuzeşte (de pe 1840), el nu ia parte în 

mod activ la mişcarea literară decât dela 1855, când publică în 

„România literară“. condusă de Alecsandri, Cugetările, Amintirile şi. 

Cântarea României, şi duce, anume în Cugelările sale, şi în mod 

Clar, temeinic şi cu inimă, lupta în contra curentului latinist, pe care 

Alecsandri căută numai să-l ia în bătae de joc. 
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Russo este în istoria literaturii noastre, din punct de vedere filologic, 
„ceeace Nicolae Bălcescu, este din punct de vedere istoric. Amândoi 
-au acelaşi entuziasm cald şi energic pentru poporul român, aceeaşi 
temeinicie în studiile lor, deosebindu-se numai prin faptul că Russo 
ţine mai moit la „norod“ decât la „neam“ şi prin faptul că. el ne în- 
“teresează, după cum spune însuşi Alecsandri, mai mult prin idei 
decât prin stil, mai mult prin fond decât prin formă, prin ştiinţă decât 
prin artă literară. 

Căldura convingerii şi entuziasmul neînirânt. pentru ţară şi pentru 
"Poporul român dela sate dau un farmec literar deosebit lucrărilor 
'sale româneşti. 

In cele franţuzeşii, pe care el desigur cu vremea le-ar îi tradus, în- 
4âlnim, pe lângă descrieri puternice aceeaşi căldură comunicativă 
“şi mult umor (ca d. ex. în „Soveja:). 
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COSTACHE NEGRUZZI 
(1808—1868) 

Născut în Iaşi (1808), Negruzzi își începu învăţătura grecește cu 
unul din dascălii mai cu renume pe atunct în laşi, iar româneşte în- 
văţă singur pe o carte a lui 

întrun articol intitalat „Cum am 
învețat româneşte“. 
Izbucnind revoluţiunea în 1821, 

poetul fupi în Basarabia cu tatăl 
său. La Kişinău făcu cunoştinţă 
cu poetul rus Puşkin care-i deş- 
teptă gustul pentru literatură, şi 
cu un emigrat îrancez, dela care 
luă lecţiuni de limba şi literatura 
franceză. 
-Murind tată! său, el intră copist 

la visterie, începând asttel viața 
politică, cum făceau toţi fiii de 
boer pe atunci. 

In acest timp publică câteva 
traduceri de poezii, câteva nu- 
vele care avură mult efect. In- 
demnat de scrierile patrioţilor de 
peste munţi, studiă istoria şi dete 
ja lumină „Aprodul Purice* ca un 
fel de protestare indirectă la a- 
dresa Domnului şi boerilor din 
timpul său. 

Fu deputat în „Obşteasca obiş- 
nuită adunare“ instituită de Re- 
gulamentul organic, apoi îunc- 
ționar superior şi director al Tea- 
trului. 

Nepruzzi nu luă parte la 

Petru Maior, precum însuşi povesteşte 

  

mişcarea din 1848 şi mult timp rămase- 

retras din afacerile statului, reintrând numai mai târziu ca judecător,. 

şi apoi, sub domnia lui Cuza, ca director al departamentului finanţe- 

lor, ca deputat şi ca epitrop la Si. Sp'ridon. Muri în 1868. 

ALEXANDRU LĂPUŞNEANU 

1564—1569 

| Dacă voi nu mă vre[t 

eu vă vreau. 

Iacob Eraclit, poreclit Despotul, pierise ucis de buzdu- 

ganul lui Ştefan Comșe, care acum cârmuiă fara, dar A- 

lexandru Lăpuşneanu, după înfrângerea sa în două rân- 

duri, de oştile despotului, fugind la Constantinopol, izbu- 

tise a luă oști turceşii, şi se înturnă acum să izgonească. 
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pre răpitorul Tomşa, şi să-şi ia scaunul, pe care nu l-ar 

“fi pierdut, de n'ar fi fost vândut de boieri. Intrase în Mol- 

davia, întovărăşit de şepte mii spahii! şi de vre-o trei mii 

oaste de strânsură. Insă pe lângă aceste aveă porunci îm- 

„părăteşii către Hanul Tătarilor Nogai, ca să-i dee oricâ 

ajutor de oastea ce va cere. 
Lăpuşneanul mergeă alăturea de ,Vornicul Bogdan, a- 

mândoi călări pe armăsari turceşti şi înarmaţi din cap 

până în picioare. 

— Ce socoţi, Bogdane, zise după puţină tăcere, izbân- 
di-vom oare? 

— Să nu te îndoeşii, Măria Ta, răspunse curtezanul, 

"Țara geme sub asuprirea Ţomgşei. Oastea toată se va su- 

pune, cum i se va făgădui mai mare simbrie. Boierii, câţi 

i-au mai lăsat vii, numai frica morţii îi mai ţine ; dar, cum 

vor vedeă că Măria Ta vii cu putere, îndată vor alergă şi-l 

vor lăsă. 

— Să dea Dumnezeu să n'am nevoe a face ceeace a 

făcut Mircea-Vodă la Munteni; dar, ţi-am spus, eu îi cu- 

nosc pe boierii noştri, căci am trăit cu dânşii. 

— Aceasta rămâne la înalta înțelepciune a Măriei Tale. 

Vorbind aşă, au ajuns aproape de Tecuciu, unde popo- 

siră la o dumbravă. 

— Doamne, zise un aprod apropiindu-se, nişte boieri, 

“sosind acum, cer voie să se înfăţişeze la Măria Ta, 

— Vie! răspunse Alexandru. 

Curând intrară sub cortul, unde şedeă înconjurat de 

'boierii şi căpitanii săi, patru boieri, din cere doi mai bă- 

trâni, iar do'ijuni. Aceştia erau vornicul Moţoc, postelnicul 

Veveriţă, spătarul Spancioc şi Stroici. | 
Apropiindu-se de Alexandru- Vodă, se închinară până la 

:pământ, fără să-i sărute poala după obiceiu. 
— Bine aţi venit, boieri! zise acesta silindu-se a zâmbi. 

— Să fii Măria ta sănătos, răspunseră boierii. 
— Am auzit, urmă Alexandru, de bântuirile Ţării şi am 

venit s'o mâniuiu; şiiu că Țara m'aşteapiă cu bucurie, 

1 Spahii: un fel de oştire turcească.



— Să nu bănueşti, Măria Te, zise Moţoc. Țara este li- 

niştilă, şi poate că măria Ta ai auzit lucrurile precum nu 

sunt ; căci aşă este obiceiul norodului nosiru, să facă din 

țânţar armăsar. Pentru aceea, obşiia ne-a trimis pe not; 

să-ți spunem că norodul nu te vrea, nici te iubeșie, şi. 

Măria Ta să ie întorci înapoi, că... 

— Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu, răspunse Lăpuş-. 
neanul, ai căruia ochi scânteiară, ca un fulger; şi dacă. 
voi nu mă iubiţi, eu vă iubesc, şi voi merge cu voia ori 

fără voia voastră. Să mă întorc? Mai de grabă își va 

întoarce Dunărea cursul îndărăpt. A! nu mă vrea Ţara?" 

Nu mă vreţi voi, cum înțeleg? 

— Solului nu i se taie capul, zise Spancioc; noi suntem, 
datori a-ţi spune adevărul. Boierii sunt hotăriţi a pribegi la. 

Unguri, la Leşi şi la Munteni, pe unde au toţi rude şi. 

prieteni. Vor veni cu oșii sirăine, şi vai de biata Țară, 

când vom aveă răsboaie între noi, şi poate şi Măriei Tale: 
nu-i va fi bine, pentru că Domnul Ştefan Tomşa... 

— Tomşa |! El te-au învăţat a vorbi cu atâta dârzie? Nu. 

ştiu cine mă opreşte să nu-ji sfărâm măselele din gură cu. 

buzduganul acesta, zise apucând măciuca de arme din 
mâna lui Bogdan. Ticălosul acel de Tomşa vau învăţat ?. 

— Ticălos nu poate fi acel ce s'au învrednicit a se num, 
Unsul lui Dumnezeu, zise Veveriţă. 

— Au doar nu sunt şi eu Ulnsul lui Dumnezeu ? Au. 

doară nu mi-aţi jurat şi mie credință, când eram numai. 

Stolnicul Peire ? Nu nvaţi ales voi? Cum a fost oblădu- 
irea mea ? Ce sânge am vărsat? Care sa întors dela uşa. 
mea, fără să câştige dreptate şi mângâere ? Şi însă acum 
nu mă vreţi, nu mă iubiţi? Hal hal! ha! 

Râdeă ; muşchii i se suciau în râsul acesta, şi ochii lui 
hojma clipiau. | 

— Cu voia Măriei Tale, zise Stroici, vedem că moşia. 
noastră a să cadă de isnoavă în calea păgânilor. Când. 
aslă negură de Turci va prădă şi va pustii Țara peste ce. 
vei domni Măria Ta? 
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— Şi cu ce vei sătură lăcomia acestor cete de pigâni,“ 

ce aduci cu Măria Ta? adăugi Spancioc. 

— Cu averile voastre, nu cu banii țăranilor, pe care-i 

jupuiţi voi. Voi mulgeţi laptele Ţării, dar a venii vremea 

să'vă mulg eu pe voi.. Destul, boieri ! Intoarceţi-vă şi 

spuneţi celui ce v'au trimis, ca să se ferească să nu dau 

peste el, de nu vrea să fac din ciolanele lui surle şi din 

pielea lui, căptuşală dobelor mele. 

Boierii eşiră mâhniţi; Moţoc rămase. 

— Ce-ai rămas? întrebă Lăpuşneanul. 

_ Doamne ! Doamne |! zise Moţoc, căzând în genuchi, nu 

ne pedepsi pe noi după fărădelegile noastre ! Adu-ţi aminte 

că eşii pământean, aduţi aminte de zisa Scripturii şi iartă 

greşiților tăi! Cruţă pe biata Ţară, Doamne! Sloboade oștile 

aceste de păgâni; vină numai cu câţi Moldoveni ai pe 

lângă Măria Ta, şi noi chezășuim că un fir de păr nu se 

va clăti din capul Lnălţimii Tale ; şi de-ţi vor trebui oșli, ne 

vom înarmă noi cu femei şi cu copii, vom ridică Țara în pi- 

cioare, vom ridică slugile şi vecinii noştri. Increde:te in noi! 

— Să mă încred în voi? zise Lăpuşneanul, înțelegând 

planul Iui. Pe semne gândeşti că eu nu şiiu zicătoarea 

moldovenească: „Lupul părul schimbă, iar năravul ba“ ? 

Pe semne nu vă cunosc eu, şi pe tine mai vârtos? Nu ştiu 

că fiind mai mare peste oştile mele, cum ai văzut că mau 

biruit, m'ai lăsai ? Veveriţă îmi este vechiu duşman, dar 

încai niciodată nu sa ascuns; Spancioc este încă tânăr, 

în inima lui este iubirea de moşie ; îmi place a privi su- 

meţia lui, pe care nu se sileşte a o tăinui, Stroici este un 

copil, care nu cunoaşte încă pe oameni, nu ştie ce este 

îmbunarea şi minciuna ; lui i se par că toate pasările ce 

sboară se mănâncă. Dar tu, Moţoace ? învechit în zile rele, 

deprins a te ciocoi la toţi Domnii, ai vândut pre Despoli, 

m'ai vândut şi pe mine, vei vinde şi pe Tomşa; spune-mi 

n'aş fi un nătărău de frunte, când m'aş încrede în line? 

Eu te iert însă, că ai îndrăsnit a crede că iar mă vei puteă 

înşelă, şi îți făgăduesc că sabia mea nu se va mânji în 

sângele tău; le voiu cruță, căci îmi eşti trebuilor ca să mă 
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mai uşurez de blestemurile norodului, Sunt alți trântori 
de care irebue curăţit stupul. 

Mojoc îi sărută mâna, asemenea cânelui care, în lo= să 
musce, linge mâna care-l bate. El eră mulțămit de făgă- 
duința ce câştigase ; şiiă că Alexandru Vodă o să aibă 
nevoe de un intrigant, precum eră el. Deputaţii erau po- 
runciți de Tomşa, ce, nepulând înturnă pe Lăpuşneanul 
din cale, să-şi urmeze drumul la Constantinopol, unde, 
prin jalobe şi dare de bani, să mijlocească mazilia lui. Dar, 
văzând că el veniă cu însuşi învoirea Porjii, pe de altă 
parie, sfiindu-se a se întoarce fără nici o ispravă la Tomşa, 
ceri voie să rămâe a-l întovărăşi. Acesta eră planul lui. 
Moţoc, ca să se poată lipi de Lăpuşneanul. Voia li se dete. 

Il. 

Ai să dai seamă, Doamnă ]... 

Tomşa, nesimţindu-se în stare a se împotrivi, fugise în 
Valahia, şi Lăpuşneanul nu întâlnise nici o împiedecare în 
drumul său, Norodul pretuiindeni îl întâmpină cu bucurie şi 

nădejde, aducându-și aminte de îniâia lui domnie, în care 

el nu avusese vreme a'şi desveli urîtul caracier. 
Boierii însă tremurau. Ei aveau două mari cuvinie a fi în- 

grijiți ; ştiau că norodul îi urăşie, şi că Domnul nu-i iubește. 
Indată ce sosise, Lăpuşneanul porunci să umple cu lemne 

toate cetăţile Moidovei, afară de Hotin, şi le arse, vrând să 

slrice prin aceasia azilul nemulţumiţilor, care, de multe ori> 

sub adăpostul zidurilor acestora, urziau comploluri şi aţâţeu 

revolte. Ca să sece influenţa boierilor şi să stârpească cui-. 
burile feudalităţii, îi despuiă de averi, sub feluri de pretexte, 

lipsindu-i, cu acest chip, de singurul mijloc cu care puteau 

ademeni şi corupe pe norod. 
Dar, nesocotind de ajuns planul acesta, îi omoră din; 

când în când. La cea mai mică greşeală dregătorească, 
la cea mai mică plângere ce i se arătă, capul vinovatului: 

se spânzură în poarta Curţii, cu o ţidulă vesiitoare greşalei 

315



șI 

lui, adevărate sau plăsmuile, şi el nu apucă să pulrezească, 

când alt cap îi luă locul. 
Nimeni nu îndrăsniă a grăi împotriva lui, cu cât mai 

vârtos a lucră cevă. O gvardie numeroasă de lefegii al" 

banezi, sârbi, unguri, izgoniți pentru relele lor fapte, îşi 

aflaseră scăparea lângă Alexandru, care, plătindu-i bine, 

îi aveă hărăziţi;; iar oştile moldovene, sub căpitani, creaturi 

ale lui, le țineă pe margini; slobozind însă pe ostaşi pe 

ia casele lor, le mărginise în puţin număr. 

Intz'o zi, el se plimbă singur prin sala palatului dom: 

nesc. Avusese lungă vorbă cu Moţoc, care intrase iar În 

favor şi care ieşiă, după ce îi înfăţişase planul unei noui 

contribuţii. Se păreă neastâmpărai, vorbiă singur, se cu- 

noşteă că meditzază vreo nouă moarte, vreo nouă daună, 

când o uşă lăturalnică deschizându-se, lăsă să intre 

Doamna Rucsanda. 

Le moartea părintelui ei, a bunului Petru Rareş, care — 

zice cronica — cu multă jale şi mâhniciune a tuturor s'au 

îngropat în sfânta mănăstire Probota, zidită de el, Rucsanda 

rămăsese în fragedă vârstă, sub tutoratul a doi frați mai 

mari, lliaş şi Ştefan. Iliaş, urmând în tronul părintelui său, 

după o scurtă şi desfrânată domnie, se duse la Constan- 

tinopol, unde îmbrăţişă mahometanismul, şi, în locul lui, se 

sui pe tron Ştefan. Acesta fu mai rău decât fratele său. 

latr'o zi, pe când se află la Ţuţora, boierii — ce erau 

cu dânsul, au tăiat frânghiile cortului, sub care el şedea 

şi dând năvală, l-au ucis. 

Acum numai Rucsanda rămăsese din familia lui Petru 

Rareş, şi pe dânsa boierii ucigaşi o hotăriîseră a [i soție 

unui oarecare numit Joldea, pe care îl aleseră de Domn: 

Dar Lăpuşneanul, ales de boierii pribegi, întâmpinând pe 

Joldea, îl birui şi, prinzându-l, îi tăi& nasul şi-l dete la că- 

lugărie, şi, ca să tragă inimile norodului în care viiă încă 

pomenirea lui Rareş, se însură şi luă el pe fiica lui, 

Astfel gingaşa Rucsanda ajunse a fi partea biruitorului. 
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_ Când iniră în sală, ea eră îmbrăcată cu toată pompa 
<uvenită unei soţii, fiice şi surori de Domn. 

Peste zobonul de stofă aurită, puriă un benişel de felen- 

dreş albastru, blănit cu samur, ale căruia mânice atârnau 
dinapoi; eră încinsă cu un colan de aur, ce se închideă 
cu mari pafiale de matostat, împrejurate cu pietre scumpe; 
iar pe grumazii ei atârnă o salbă de multe şiruri de măr- 

găritare. Şlicul de samur, pus cam într'o parte, eră împo- 
dobit cu un surguciu alb şi sprijinit cu o flosre mare de 

smaragde. Părul ei, după moda de atunci, se împărţiă 

despletit pe umerii şi spatele sale. Figura ei aveă aceă 

frumusețe, care făceă odinioară vestite pe femeile Ro- 

mâniei, şi care se găseşte rar acum, degenerând cu ame- 

stecul naţiilor străine. Ea însă eră tristă şi tânjitoare, ca 

floarea expusă arşiței soarelui, ce nu are nimic s'o um= 

brească. Ea văzuse murind pe părinţii săi, privise pe un 

frate lepădându-şi religia şi pe celălalt ucis; şi mai întâiu 

hotărîtă de obşte a fi soţia lui Joldea (pe care nici îl şiiă), 

acum fusese silită de aceeaşi obşte, care dispuneă de 

inima ei, fără a o mai întrebă, a da mâna lui Alexandru- 

Vodă, pe care, cinstindu-l şi supuindu-i.se ca unui bărbat, 

ar fi voit să-l iubească, dacă ar fi aflat în el cât de puţină 

simţire omenească. 
_Apropiindu-se, se plecă şi-i sărută mâna. Lăpuşneanu 

o apucă de mijloc şi ridicând-o ca pe o pană, o pusepe- 

genunchii săi. 

— Ce veste, frumoasa mea Doamnă ? zise el sărulând-o 

pe frunte ; ce pricină te face astăzi, când nu-i sărbătoare, 

a-ți lăsă fusele ? Cine ie-au trezit aşă de dimineaţă ? 

— Lacrămile jupâneselor văduve, care se varsă la uşa 

mea, şi care strigă răsplătire la Domnul Hristos şi la 

Siânta Născătoare, pentru sângele care verși. 

Lăpuşneanul, posomorându-se, desfăcă braţele : Rucsan- 

da căză la picioarele lui. | 

— O bunul meu Domn! viteazul meu soţ! urmă ea, 

destul! ajungă alâta sânge vărsat, alâtea văduve, atâţia 
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sărmani. Gândeşte-te că Măria ia eşti preaputernic şi că 

nişte săraci boieri nu-ţi pot strică. Ce-ţi lipseşte Măriei 

tale ? N'ai cu nimeni răsboiu; ţara este liniştită şi supusă. 

Eu, Dumnezeu ştie cât te iubesc! şi copiii Măriei tale 

sunt frumoşi şi tineri. Judecă, că după viaţă este şi moarte, 

şi că Măria ta eşti murtor şi ai să dai sama! Pentrucă 
cu mănăstirile nu se răscumpără sângele, ci mai ales is- 
piteşti şi înfrunţi pre Dumnezeu, socotind că făcând biserici 

îl poţi împăcă, şi... 
— Muiere nesocotită ! strigă Lăpuşneanul sărind drept 

în picioare, şi mâaa lui prin deprindere se rezemă pe 

junghiul din cingăioarea sa; dar îndată stăpânindu-se, se 

pleacă, şi ridicând pre Ruxanda de jos: 
— Doamna mea! îi zise, să nu-ți mai scape din gură 

asifel de vorbe ncbune, că, zău, nu şiiu ce se poate în- 

tâmp ă. Mulţumeşte sfâniului mare mucenic Dimitrie isvo- 

rîtorul de mir, al cărui hrem se prăznueşte la biserica 

ce noi i-am făcut la Păngăraji, că ne-au oprit de-a face 
un păcat, aducându-ne aminte că eşti mama copiilor 

noşiri. 

— De aş şti că mă vei și omori, nu pot să îac. Eri, 
când voiam să intru, o jupâneasă cu cinci copii sau 
aruncat înaintea rădvanului mieu şi m'au oprit arătându-mi 

un cap țintuit în poarta curţii. Ai să dai sama, Doamnă! 

îmi zise, că laşi pe bărbatul tăv să ne taie părinţii, băr: 
baţii şi fraţii... Uită=te, Doamnă, acesta-i bărbatul meu, 

tatăi copiilor acestora, care au rămas săraci ! Uită-te — şi 
îmi arată capul sângeros, şi capul se uită la mine gro- 

zav! — Ah stăpâne ! De atunci neîncetat văd capul acela 
şi mi-e tot frică! Nu pot să mă odihnesc! 

— Şi ce vrei? Intrebă Lăpuşneanul zâmbind. . 
— Vreau să nu mai verşi sânge, să încetezi cu omorul, 

să nu mai văd capete tăiaie, că sare inima din mine. 

— Ii făgăduesc că de poimâine nu vei mai vedeă, 
răspunse Alexandru Vodă; şi mâine îji voi da un leac 

de frică. 
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— Cum? Ce vrei să zici? - 
— Mâine vei vedea. Acum, dragă Doamnă, du-te de-ţi 

vezi copiii, şi caută de casă cum se cuvine unei bune 

gospodine, şi pune la cale să ne gătească un ospăț, căci 

mâine dau masă mare boierilor. 
Doamna Rucsanda ieşi după ce iarăş îi sărulă mâna. 

Bărbatul său o petrecă până la uşă. 
— Ei! pus-ai toate la cale, înlrebă el, viind grabnic 

către armaşul său, care intrase atunci ? 

— Tot este gata. 

— Dar oare vor veni? 

— Vor veni. 

UL. 

Capul lui Moţoc vrem... 

De cu seară se făcuse de ştire tuturor boierilor să se 

adune a doua zi, fiind sărbătoare, la Mitropolie, unde eră 

să fie şi Domnul, ca să asculte liturghia și apoi să vie 

să prânzească la Curte. 
Când sosi Alexandru Vodă, sfânta slujbă începuse şi 

boierii erau toţi adunaţi. 

Impotriva obiceiului său, Lăpuşneanul în ziua aceea 

eră îmbrăcat cu toală pompa domnească. Puriă coroana 

Paleologiior, şi peste dulama poloneză de califea stacojie, 

aveă cabaniţa turcească. Nici o armă nu aveă alta decât 

un mic junghiu cu plăselele de aur; iar prinire bumbii 

dulămii se zăreă o zea de sârmă. 

După ce a ascultat sfânta slujbă, s'a coborit din strană, 

Sa închinat pe la icoane, şi apropiindu-se de racla Sf. 

loan cel Nou, s'a plecat cu mare smerenie, şi a sărutat 

moaştele sfântului. Spun că în minutul acela el eră foarte 

galben la faţă, şi că racla sfântului ar îi tresăril. 

După aceasia, suindu-se iarăşi în strană, se înturnă 

călre boieri şi zise: 

— Boieri d-voastră ! Dela venirea mea cu a doua dom- 

-319



nie şi până azi, am arătat asprime către mulți: m'am 
arătat cumplit, rău, vărsând sângele multora. Unul D-zeu 
şiie de nu mi-a părut rău şi de nu mă căiesc de aceasta; 
dar d-voas'ră şiiţi că m'au silit numai dorința de a vedeă 
contenind gâlcevile şi vânzările unora şi aliora, care ţin- 
ieau la risipa ţării şi la pieirea mea. Astăzi sunt altfel 
treburile. Boierii şi.au venit în cunoştinţă; au văzut că: 
turma nu poate fi fără păstor, pentru că zice Mântuitorul 
„Bate.voiu. păstorul, şi se vor împrăştiă oile“. 

Boieri dumneavoasiră ! să trăim de-acum în pace, iu: 
bindu-ne ca nişte fraţi, pentru că aceasta este una din 
cele zece porunci: Să iubeşti pe aproapele tău, ca în- 
suți pe fine şi să ne iertăm unii pe alţii, pentu că suntem 
muritori, rugându-ne Domnului nostru Isus Hristos“ — şi 
îşi făcă cruce — „să ne iertenouă greşelile precum ierlăm 
greşiţilor noştri“. _ 

Sfârşind această deşănțată ! cuvântare, merse în mijlocul 
bisericii, şi, după ce se închină iarăşi, se înturnă spre 
norod, în faţă, în dreapta şi în Slânga, zicând : 

— lertaţi-mă, oameni buni şi boieri d-voastră. 
— Dumnezeu să te ierte, Măria Ta! răspunseră toţi, 

afară da doi juni boieri ce sta gânditori rezemaji de un 
mormâni lângă uşă; dar nimeni nu le-a luat seama. 

Lăpuşneanu ieşi din biserică, poilind pe boieri să vie 
să ospăteze împreună, şi, încălecând, se înturnă la palat. 
Toji se împrăştiară. - 

— Cum îli pare ? zise unul din boierii pe care i-am 
văzut că nu ierlase pe Alexandru-Vodă. 

— Te sfătuesc să nu te duci astăzi la dânsul la masă, 
răspunse celalalt; şi se amestecară în norod. Aceşiia erau 
Spancioc şi Stroici. , 

La Curie se făcuse mare gătire pentru ospăţul acesia. 
Vestea se împrăşliase că Domnul se împăcase cu boierii ; 
şi boierii se bucurau de o schimbare ce le da nădejde că 

  

1 Deșănfală = lără ruşine, neruşinată. 
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or puteă ocupă iarăşi posturi, ca să adune nouă avuţii 

din sudoarea ţăranului. Cât pentru norod, el eră indife: 

rent. El din împăcarea aceasta nu aşteptă vreun bine, nici 
prepuneă ! vreun rău. Norodul se îavoiă cu oblăduirea lui 

Alexandru Vodă : cârtiă numai asupra ministrului său Mo- 
4oc, care întrebuinţă creditul ce aveă la Domn, spre împi- 
larea gloatei. Căci deşi erau necontenite jalobele obştei 

pentru jafurile lui Moţoc, Lăpuşneanu sau nu răspundeă 

“sau nu le ascultă. | 

Ceasul prânzului apropiindu-se, boierii începură a veni 

călări, întovărăşiţi fiecare de câte două-trei slugi. Luară 

seama însă că curtea eră plină de lefegii înarmaţi şi că 

patru tunuri sțau îndreptate spre poartă, dar socotiau că 

sunt puse pentru a serbă, după obiceiu, ceremonia prin 

salve. Unii poate că-şi prepuneau vreo cursă, dar, odată 

intrând, nu se mai puteau înturnă, căci porţile erau stră- 

juite şi păzitorii porunciţi? a nu lăsă să iasă nimeni, 

Adunându-se boierii, 47 la număr, Lăpuşneanu se puse 

în capul mesei, având la dreapta pe logotătul Trotuşan 

şi la stânga pe Moţoc. Incepură a zice din surle, şi bu- 

catele se aduseră la masă. | 

In Moldova, pe vremea aceea, nu se inirodusese încă 

moda mâncărilor alese. Cel mai mare ospăț se cuprindeă 

în câteva feluri de bucate. După borşul polonez, veniă 

mâncări greceşti fierte cu verdeață cari plutiă în unt: 

apoi pilatul turcesc, şi. însfârşit, fripturile  cosmopolite. 

Pânza şi şervetele eră de filaliu î)-ţesut în casă. Tipsiile 

pe care aduceau bucatele, talgerele şi pahsrele erau de 

“ argint. Pe lângă părete stau aşezate mai multe ulcioare 

pântecoase pline cu vin de Odobeşti şi de Cotnar, şi la 

spatele fiecăruia boier dvoriă câte o slugă, care „dregeă“. 

Toate aceste slugi erau înarmate. 

' Prepunea — bănuiă. 

: Porunciţi: acest participiu are aici sensul de instruiți. 

* Filaliu: o pânză cu țesătură fină, 

21 — Adamescu, Russu şi Dragomirescu.—Limba rom. cl. VI. 321



  

In curte, pe lângă doi junci şi patru berbeci fripţi, eraw 

trei boloboace desfundate, pline de vin ; slujitorii mâncau 
şi beau; boierii mâncau şi beau. Acum capetele incepură 
a se infierbântă ; vinul își făcea lucrarea, boierii înachi- 

nau şi urau pe Domn cu vivale sgomoloase, la care răspun- 

deau lefegiii prin chioie și tunurile prin bubuit. 
Acum eră aproape a se sculă dela masă, când Veveriţă 

ridică paharul şi închinând zise : „Să trăieşti întru mulţi 

ani, Măria Ta! Să stăpâneşti ţara în pace, şi milostivul 

Dumnezeu să te întărească în gândul ce ai pus de a nu 

mai strică pe boieri şi a bântui norodul... | 
N'apucă să sfârşască, căci buzduganul armaşului, lo- 

vindu-l drept în frunte, îl dobori la pământ: | 
— Al! voi ocăriţi pe Domnul vostru * strigă acesta; pe 

ei flăcăi! — la minul, toți slujitorii de pe la spatele bo- 

ierilor, scoțând junghiurile, îi loviră ; şi alţi ostaşi, aduși 
de căpitanul de lefegii, intrară şi se năpustiră cu săbiile 

în ei. Cât pentru Lăpuşneanul, el luase pe Mojoc de 

mână şi se retrăsese lângă o fereastră deschisă, de unde 

priviă măcelăria ce începuse. El râdeă ; iar, Moţoc, si- 
lindu-se a râde, ca să placă stăpânului, simţiă părul sbâr- 
lindu-i-se pe cap şi dinţii săi clănţănind. Şi cu adevărat 
eră groază a privi aceaslă scenă sângeroasă. — Inchi- 
puiască-şi cinevă, înir'o sală de cinci stânjeni lungă şi de 
patru lată, o sută şi mai mulţi oameni ucigași și hotărili 
spre ucidere, călăi şi osândiţi, lupiându-se unii cu furie 

desnădejdei şi alţii cu aprinderea beţiei. Boierii, neavând 
nici o grijă, surprinşi mişeleşte pe din dos, fără arme, 

cădeau fără a se împotrivi. Cei mai bătrâni muriau fă- 
cându-şi cruce ; mulţi însă din cei. mai juni se apărauct 

turbare ; scaunele, talgerele, tacâmurile mesei se făceau 
arme în mâna lor; unii, deşi răniţi, se încleştau cu furie 
de gâtul ucigaşilor, şi, nesocolind rănile ce primiau, îi 

strângeau până îi 'înnăbuşieu. Dacă vreunul apucă vreo 
sabie, îşi vindeă scump viața. Mulţi lefegii pieriră, dar, în 
sfârşii, nu mai rămase niciun boier viu. Patruzecişişapte 

4 
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de trupuri zăceau pe parchet! In lupta şi trânta aceasta 
anasa se răsturnast şi vinul amestecat cu sânge făcuse o 
baltă pe lespezile sălii. 

Odată cu omorul de sus, începuse uciderea şi în curte. 
'Slugile boierilor, văzându-se lovite fără de veste de sol- 
«daţi, plecară de fugă. Puţini, cari scăpară cu viaţă, apu- 
când a sări peste ziduri, dase larmă pe la casele boie- 
rilor ; şi, învitând pe alte slugi şi oameni boiereşti, bur- 
-zuluiseră norodul, și tot oraşul alergase la poaria Curţii, 
pe care începuse o a tăiă cu securile. Gloala se întărâtă 
din minut în minut mai mult. 

Lăpuşneanul, pe care îl înşiiințase de pornirea noro- 
«ului, trimise pe armașul să-i întrebe ce vor şi ce cer? 
Armaşul ieşi. 

— Ei, vornice Moţoace, zise apoi, înturnându-se spre 
-acesla, spune, n'am făcut bine că m'am mântuit de răii 
aceștia şi am scăpat Țara de o aşă râie? 

— Măria Ta, ai urmat cu mare înţelepciune, răspunse 

mârșavul curtezan ; eu de mult aveam de gând să sfă- 

iuesc pe Măria Ta la aceasta, dar văd că înţelepciunea 
Măriei Tale a apucat mai înainte, şi ai făcut bine că i-ai 
tăiat ; pentrucă... fiindcă... eră să... 

„— Văd că armaşul întârzie, zise Lăpuşneanul curmând 

pre Moţoc, care se invălmăşă în vorbă. Imi vine să po. 
runcesc să dea cu tunurile în prostimea aceea. Ha, cum 
socoţi şi dumneaata ? | 

— Aşă, aşă, să-i împroaşie cu lunurile ; nu-i vreo pa- 

gubă c'or imuri câteva sute de mojici, de vreme ce au 
pierit atâţia boieri. Da, să-i omoare de istav. 

— Mă aşteptam s'aud asemenea răspuns, zise cu oje. 
rire Lăpuşneanul, dar să vedem întâiu ce vor. 

In vremea aceasta, armașulse suise pe poaria Curţii şi; 

făcând semn, strigă : „Oameni buni ! Măria Sa Vodă în- 
treabă ce vreţi şi ce cereţi? Şi peniru ce aţi venit aşă 

cu zurba“ !, 

*" Cu zurbă — cu scandal, cu răscoală. 
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Prostimea rămase cu gura căscată. Ea nu se aşteplă la 
asemenea întrebare. Venise fără să ştie peniru ce a venit 
şi ce vrea. Incepi a se strânge în cete-cete, şi a se în- 
irebă unii pe alţii, ce să ceară. In sfârşit, începură a 
strigă : 
— Să micşoreze dăjdiile! — Să nu ne mai zapciască | 
— Să nu ne mai împlinească! !—să nu ne mai jefuiască ? 
— Am rămas săraci! — N'avem bani. — Ni i-a luat toți 

Moloc! El ne beleşte? şi ne pradă; .. el stătueşte pe 
Vodă — Să moară! | 

— Moţoc să moară! Capul lui Mojoc vrem ! 
Acest din urmă cuvânt găsind un ecou în foale inimile 

fu ca o scântee electiică. Toate glasurile se făcă un glas, 
şi acest glas strigă: „Capul lui Moţoc. vrem“; 
— Ce cer ? întreabă Lăpuşneanul, văzând. pe armaşul 

intrând. - e ” 
— Capul vornicului Moţoc, răspunse. 

» — Cum ? ce ? strigă acesta sărind ca . un om ce calcă. 
pe un şarpe; n'ai auzit bine, fărtate. Vrei să şugueşti, dar- 
nu-i vreme de şagă. Ce vorbe sunt aceste ? Ce să facă 
cu capul meu ? ți spun că eşii surd ; n'ai auzit bine! 

— Ba foarte bine, zise. Alexandru-Vodă, ascultă singur. 
Strigătele lor se aud de aci, o In adevăr, ostaşii ne mai împotrivindu-se, norodul înce. 
puse a :se cățără pe ziduri, de unde sirigă în gura mare: 
Să ne dea'pe Moţoc! Capul lui Moţoc vrem! 

— Oh! păcătosul de mine! strigă ticălosul. Maică Prea | 
Curată Fecioară, nu mă lăsă să mă prăpădesc |... 

Dar ce le-am făcut eu oamenilor acestora ? Născătoare 
de Dumnezeu, scapă-mă de primejdia aceasta, şi -mă jur 
să.:fac o biserică, să postesc cât voiu mai ave zile, să 
ferec cu argint icoana ta cea făcătoare de minuni dela 
mănăslirea Neamţului ! Dar, milostive Doamne, nu.i ascultă 

"A împlini — a incasă dări (arhaism). 
? Beleşte — jupoae, 
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pe nişte proşti, pe nişte mojici. Pune să dea cu tunurile 

întrinşii... Să moară toţi! Eu sunt boier. mare; ei sunt nişte 
proşti! ” 

— Proşii, dar mulţi, răspunse Lăpuşneanul cu sânge rece : 

să omor o mulţime de oameni pentru un om, nu ar fipă- 

cat? Judecă dumneaia singur. Du-te de mori pentru binele 

moşiei dumitale, cum ziceai însuţi, când îmi spuneai că 

nu mă vrea, nici mă iubeşte Ţara. Sunt bucuros că-ţi răs- 

plăteşte norodul pentru slujba ce mi-a făcut, vânzându-mi 

oastea lui Anton Secheli şi mai pe urmă lăsându-mă şi 

trecând în parlea Tomşei. 

— Oh! nenorocitul de mine ! strigă Moţoc, smulgându.şi 

barba ; căci, de pe vorbele tiranului, înţelegeă, că nu mai 

este scăpare pentru ei. Incai lăsaţi-mă să mă duc să-mi - 

pun casa la cale! Fie-vă milă de jupăneasa şi de copi- 

_ laşii mei! Lăsaţi mă să mă spovedesc! Şi plângeă, şi ţipă, 

şi suspină. | 

— Destul, strigă Lăpuşneanul, nu te mai boci ca o mu- 

iere! Fii Român verde. Ce să te mai spovedeşti ? Ce ai 

să spui duhovnicului ? că eşti un tâlhar şi un vânzător ? 

Asta o ştie toată Moldova. Haide! luaţi], de-l daţi noro- 

dului şi-i spuneţi că asiiel plăteşte Alexandru Vodă celor - 

ce pradă Ţara. 

[ndată armaşul şi căpitanul de lefegii începură a-l iârâi. 

Ticăitul boier răcniă, câtputeă, vrând să se împoirivească; 

dar ce puteau bătrânele lui mâni împotriva celor patru 

braţe sdravene care îl 1răgeau? Vrea să se sprijinească 

în picioare, dar se împiedecă de trupurile confraţilor săi 

şi alunecă pe sângele ce se închegase pe lespezi. In 

sfârşit, puterile îi slăbiră, şi sateliții tiranului ducându-l pe 

poarta Curţii, mai mult mori decâl viu, îl îmbrânciră în 

“mulţime. 

Ticălosul boier căză în brațele hidrei acesteia cu multe 

capete, care într'o clipă îl făcu bucăţi. . : 

— lată cum plăteşte Alexandru-Vodă la cei ce pradă 

Ţara! ziseră trimişii tiranului, 
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— Să trăiască Măria Sa Vodă! răspunse gloata. Şi mul. 
țumindu-se cu âstă jerifă, se împrăştie. 

In vreme ce nenorocitul Moţoc periă astiel, Lăpuşneanul 
porunci să se ridice masa şi să se strângă tacâmurile ; apoi 
puse să reteze capetele ucişilor, şi trupurile le aruncă pe 
fereastră. După aceea, luând capetele, le aşeză în mijlocul 
mesei pe încet şi cu rânduială, punând pe ale celor mai 
mici boieri dedesubt şi pe ale celor mai mari deasupra, 
după neam şi după ranguri, până ce făcă o piramidă de 
patruzeci şi şapte de căpățâni, vârful căreia se încheiă 
prin capul unui logofăt-inare, Apoi, spălându-se pe mâni, 
merse la o ușă lăturalnică, trase zăvorul şi drugul de 
lemn, care o închideă, şi intră în apartamentul Doamnei. 

Dela începutul tragediei acesteia, Doamna . Rucsanda, 
neștiind nimic de cele ce se petreceau, eră îngrijată. Ea 
nu putea află pricina sgomotului ce auzise, căci, după 
obiceiul vremii de atunci, femeile nu ieşiau din aparte: 
mentul lor, şi slugile nu se Puieau riscă în mijlocul unei 
oşlimi ce nu cunoşieă ce este disciplina. Una din ele, 
mai îndrăzneață, ieşind, auzise vorba că este zurbă asupra 
lui Vodă, şi adusese această veste stăpânei sale. 

Buna Doamnă, temându-se de furia norodului, eră spe- 
riată şi, când a intrat Alexandru, a găsit-o rugându-se di- 
naintea icoanei, având copii pe lângă dânsa. 

— A! strigă ea, slavă Maicii Domnului, că te văd. Mi-ai 
fost tare frică. 
— Pentru aceea, precum ţi-am făgăduit, ţi-am gălii un 

leac de frică. Vino cu mine, Doamnă ! 
— Dar ce ţipete se auziă ? | 
— Nimic. Slujitorii s'au luat de sfadă, dar s'au liniştit, 
Zicând aceasta, luă pe Rucsanda de mână şi o aduse 

în sală. 
Intru vederea grozavei privelişii, 

straşnic şi leşină. 

— Femeia tot femee, zise Lăpuşneanul zâmbind 
să se bucure, ea se sperie, ŞI, luând-o în braţe, 

ea slobozi un țipăt 

; în loc 

o duse 
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în aparlamentele ei. Apoi, întorcându-se iarăşi în sală, 

“găsi pe căpitanul de lefegii şi pe armaşul aşieptânda-i. 

— Tu spune să arunce peste zid hoiturile cânilor a- 

cestora, iar litvele lor să le: înşire pe zid, zise ' lefegiului. 

lar tu să pui mâua pe Spancioc şi pe Stroici. 

Insă Siroici şi Spancioc eră acum aproape de Nistru, 

Gonaşii îi ajunseră tocmai când treceă hotarul. 

— Spuneţi celui ce v'au irimis, strigă către ei Spancioc, 

că ne vom vede până a nu muri. 

1V 

După ce mă voiu sculă, pe mulţi 

am să popesc şi eu. 

Patru ani trecuseră dela scena aceasta, în vremea că- 

rora Alexandru-Vodă, credincios făgăduinței ce dase Doam- 

nei Rucsandra, nu mai tăiase nici un boier. Dar pentru ca 

să nu uite dorul lui cei tiranic de a vedea suferinţi ome- 

neşti, născoci feluri de schingiuiri. 

? Scoteă ochi, tăiă mâini, ciuntiă şi secă pe care aveă 

prepus ; însă prepusurile lui erau păreinice, căci nimeni 

nu mai culeză a cârii cât de puţin. | 

Cu toate. acestea eră nelinişiit, că nu putuse pune mâna 

pe Spancioc şi pe Stroici, care şedeau la Camenija, aş- 

teptând şi pândind vreme. Deşi ave doi gineri grati, cu 

mare influenţă la Curtea Poloniei. eră îngrijit de aceşti 

doi boieri, să nu învite pe Poloni, care nu căulau decât 

preiexte pentru a intră în Moldovă ; dar aceşti doi Ro- 

mâni erau prea buni patrioţi, ca să nu judece că răsboiul 

şi venirea oștilor străine ar fi fost peirea Patriei. 

Lăpuşneanul le scrisese în mai multe rânduri ca să vie, 

legându-se prin cele mai mari jurăminie, că nu le va face 

nimic, dar ei ştiau cât preţueşte jurământul lui. Ca: să-i 

privegheze mai de aproape, se mută în cetatea Hotinului, 

pe care o întări mai cu osebire; însă aci se îmbolnăvi 

de lingoare. Boala făcă repezi înaintări şi în curând liranul 

se văză la uşa mormântului. i - 

E „827



i 

In delirul frigurilor, i se păreă că vede toate jerifele cru: 

zimii sale fioroase şi amenințătoare, îngrozindu-l şi che- 

mându-l la judecata Dumnezeului dreptăţii. In deșert se 
învârtiă în patul durerii, căci nu puteă află răgaz. 

Chemând pe mitropolitul Teofan, pre episcopi şi pre 
boieri, şi spuindu-le că se simte sosit la sfârşitul vieţii, îşi 

ceri iertare dela toţi, umilindu-se; pe urmă îi rugă să le 

fie milă de fiul său Bogdan, pre care îl lasă moştean 

Scaunului, şi să-l ajute ; căci fiind în fragedă vârstă, în- 
conjurat de puternici vrăjmaşi, nu se va putea apără nici 

pre sine nici pre ţară, de nu va fi unire înire boieri şi de 
nu vor aveă dragoste şi supunere căiră Domn. „Câl pentru 

mine, urmă a zice, de mă voiu şi ridică din boala aceaste, 

sunt hotărît a mă duce la călugărie în mănăstirea Slatina, 
unde să mă spăsesc, câle zile îmi va mai lăsă Dumnezeu. 
Deci vă rog, părinţi arhierei, de mă veţi vedeă aproape 
de moarte, să mă tundeţi călugăr“... 

Nu pulă vorbi mai mult Convulsiunile îl apucară şi un 
leşin grozav, ca moartea, îi îngheţă trupul, încât Miiropo- 
litul şi Episcopii, crezând că se sfârşeşte, îl călugăriră 
puindu i nume Paisie, după numele Petru, ce aveâ pânăa 
nu se tace Domn. 

După aceasta, salutând pe Doamna Ruxanda de regenlă 
în vremea minorității fiului ei, proclamară pe Bogdan de 
Domn. Apoi îndată porniră stafetele pe la boierii din ţară 
şi emigraţi, şi pe le căpitanii oştilor. 

Abiă amurgise, când Stroici şi Spancioc sosiră. 
Descălecând pe la gazde, alergară cu pripă la cetaie. 

Cetatea eră mută şi pustie, ca un mormânt de uriaş. Nu 
se auzi decât murmura valurilor Nistrului, ce isbia regulat 
slâncoasele ei coaste, sure şi goale, şi strigătul monoton 
al ostaşilor de sirajă, care, întru lumina crepusculului, se 
zăriau rezemați pe lungile lor lănci. 

Lăpuşneanul se lrezise din letargia sa. | 
Deschizând ochii, văzi doi călugări stând unul la cap şi: 

altul la picioarele sale, neclintiţi, ca două statui de bronz ; 
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se uită pe dânsul şi se văzi acoperit cu o rasă; pe că- 

pătâiul său sta un potcap. Vru să ridice mâna şi se îm- 

piedecă de nişte metanii de lână. ] se pără că visează şi 
iarăşi închise ochii; dar, redeschizându-i peste puţin, văzu 

aceleaşi lucruri, metaniile, poicapul, călugării. 
— Cum te mai simţi, frate Paisie ? îl întrebă unul din 

monahi, văzându-l că nu doarme. 

Numele acesta îi aduse aminte de toate cele ce se pe- 

trecuseră. Sângele într'însul începu a fierbe; şi, sculân- 

du-se pe jumătate: 

— Ce pocilănii sunt aceste ? strigă. A | voi vă jucaţi cu 
mine! Afară boaite 1! leşiţi, că pe toţi vă omor! Şi căută 

o armă pe lângă el, dar negăsind dacât potcapul, îl asvârli 

cu mânile în capul unui călugăr. 
intru auzul strigărilor lui, Doamna cu fiul ei, mitropo- 

litul, boierii, slugile intrară toţi în odaie. 
Chiar alunci cei doi boieri veniseră şi sta ascultând 

la uşă. | 
— A! voi m'aţi călugărit, sirigă Lăpuşneanul cu glas ră- 

guşit şi sperios ; gândiţi că veţi scâpa de mine ? Dar să vă 

iasă din minte ! Dumnezeu sau dracul mă va însănătoşă, şi... 
— Nenorocite, nu huli! îl curmă mitropolitul; uiţi că 

eşti în ceasul morţii ! Gândeșie, păcătosule, că eşti monah ; 

nu mai eşti Domn! Gândeşte, că prin hulele şi sirigările 

tale, sparii pre astă femeie nevinovată, şi pre acest copil 
în care reazămă nădejdea Moldaviei... 

— Boaită făţarnică! adăugă bolnavul, zbuciumându-se 
a se. sculiă din pat, tacă-ţi gura; că eu, care te-am făcut 

mitropolit, eu te desmitropolesc. M'aţi popit voi, dar, de mă 

voiu îndrepiă, pe mulţi am să popesc şi eu. lar pe căţeaua 

asta voiu s'o taiu în patru bucăţi împreună cu jâncul «ei, 

ca să nu mai asculte sfaturile boaitelor şi duşmanilor mei. 
Minte acel ce zicc că sunt călugăr! Eu nu sunt călugăr, 

sunt Domn! Sunt Alexandru-Vodă |... Săriţi, flăcăi! Unde-s 
voinicii mei? Daţi! Daţi de tot! Eu vă poruncesc! Uci- 

deţi-i pe toţi]... Nici unul să nu scape... A! mă înnăduş. 

1 Boaite: nume de ocară dat călugărilor. 
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Apă ! apă... Şi căză pe spate orcăind de turbare şi de mânie, 

Doamna şi Mitropolitul ieşiră. La uşă îi întâmpinară 

Siroici şi Spancioc. 

— Doamnă, zise Spancioc, apucând de mână pe Ruc- 

sanda, omul acesta trebue să moară numai decât. lată un 

praf, pune-l în băutura lui... 

— Otravă! strigă ea, înfiorându-se. 

_— Oitravă, urmă Spancioc. De nu va muri îndată omul 

acesta, viaţa Măriei Tale şi a copilului acestuia este în pri- 

mejdie. Destul au irăit şi destule au făcut. Moară tatăl ca 

să scape fiul! 

O slugă ieşi. | . 

— Ce este? întrebă Doamna. 

— Bolnavul s'a trezit şi cere apă şi pe fiul său. Mi-a 

zis să nu mă duc fără el. 

— Oh! vrea să-l omoare, răcni duioasa mamă, strângând 

cu furie copilul la sân. 

— Nu-i vreme de stat pe gânduri, Doamnă, adăugă 

Spancioc. Adu:ţi aminte de Doamna lui Ştelăniţă- “Vodă ! şi 

alege între bărbat şi fiu. | 

— Ce zici, părinte ? zise sărmana femee, înturnându-se 

cu ochii .lăcrămători spre Mitropolit. 

— Crud şi cumplit este omul acesta, fiica mea; Domnul 

Dumnezeul să te povăţuiască. lar eu mă duc să gălesc 

tot pentru purcederea noastră cu noul nosiru Domn ; şi pe 

cel vechiu Dumnezeu să-l ierte şi să te ierte şi pe tine. 

Zicând acestea, cuviosul Teofan se depărtă. 

Rucsanda luă un pahar de argint, plin de apă pe carel 

aduceă sluga ; şi apoi mașinaliceşte, şi silită mai mult de 

boieri, lăsa să cadă olrava în el. Boierii o împinseră în 

camera bolnavului. 

— Ce face? întrebă Spancioc pre Stroici, care crepase 

uşa şi se uită. 

  

E vorba de doamna Stana, îiica lui Neagoe Basaaăb şi soţia lui 

Ştelăniţă, care a domnit în Mo'dova între 1517 — 1527. 
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— Intreabă de fiul său — zice că vrea să-l vadă — cere 
de băut — Doamna tiemură —îi dă paharul — nu vrea 
să-l ia: ă 

Spancioc sări şi scoase junghiul din cingătoare. 
— Ba, îl iea, bea... Să-ţi fie de bine, Măria ta! 
Raxanda ieși tremurândă şi galbenă, şi rezămându-se de 

părete : 
— Voi să daţi samă înaintea lui Dumnezeu, zise suspi- 

nând, că voi m'aţi făcut să fac acest păcat. 
Mitropolitul veni: Să mergem, zise Doamnei. 
— Dar cine vă căută de nenorocitul acesta ? 
— Noi, răspunseră boierii. 

„_— Oh! părinte, ce mă făcuşi să fac! zise Doamna 
cătră mitropolitul, şi se duse cu el plângând. 
Amândoi boierii intrară la bolnav. 

Otrava încă nu începuse a.şi face lucrarea. Lăpuşneanul 
se întinse cu faţa în sus, liniştii, dar foarte slab. Când 

intrară boierii, el privi îndelung şi, necunoscându-i i îi în- 
trebă cine sunt şi ce voesc? 

— Eu sunt Stroici, răspunse acesia. 
— Şi eu Spancioc, adăugă celălalt; şi aceea ce voime 

să te vedem până a nu muri, cum ţi-am făgăduii. 
— Oh ! vrăjmaşii mei ! suspină Alexandru. 
— Eu sunt Spancioc, urmă acesta, Spancioc pe care ai 

vrut să-l tai, când ai ucis 47 de boieri, şi care a scăpat din 

ghiarele tale ! Spancioc, a cărui avere ai jefuit-o lăsându-i 
femeia şi copiii să cerșească pe la ușile creşiinilor. 

— Ah! ce foc simt că mă arde, strigă bolnavul, apucân- 

du:se cu mânile de pântece. 

— Zi: „Acum slobozeşte“, căci ai să mori. Otrava 

lucrează. 
— Oh! m'aţi otrăvit, nelegiuiţilor! Doamne, fie-ți milă 

de sufletul meu ! O ce foc... Unde-: Doamna ? Unde-i copi- 
lul meu ? 

— Sau dus şi te- -au lăsat cu noi. 

— S'au dus şi m'au lăsat... m'au lăsat cu voi 1O0hlomo- 
rili-mă să scap de durere! Oh ! înjunghie-mă tu, tu eşti mai 
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tânăr, fie-ţi milă ! : Scapă: mă de durerile ce mă stâşie ! Injun. 

“ghie- mă, zise el, întorcându-se spre Siroici. 

— Nu-mi voiu sourcă vitejescul junghiu în sângele cel 

pângărit al unui tiran ca tine. 

Durerile creşteau. Oirăviiul se sbuciumă în convulsii. 

— Oh! strigă, îmi arde sufletul! oh! daji-mi pă... 

daţi-mi cevă să beau! 

— lată, zise Spancioc, luând paharul de argint de pe 

masă ; au rămas drojdiile otrăvii. Bea şi te răcoreşte! 

— Ba, ba; nu vreu, zise bolnavul, strângând dinţii: 

Atunci Stroici îl apucă şi-l ţină neclintit; iar Span- 

"cioc, scoțând cuțitul din teacă, îi descleştă, cu vâriul lui, 
dinţii, şi îi turnă pe gât otrava ce mai eră în fundul paha- 

rului. _ 
Lăpuşneanul, mugind ca un taur ce vede trunchiul şi 

securea ce o să-l lovească, voi a se înlurnă cu faţa spre 

părete. | 
— Ce, vrei să nu ne mai vezi? ziseră boierii. Ba se 

cade, spre osânda ta, să ne priveşti ; învaţă a muri, îu 

“care şliai numai a omori. 

Şi apucându-l amândoi, îl ţineă nemişcat, uilându-se 

la el cu o bucurie înfernală şi mustrându.l. 
Nenorocitul Domn. se svârcoliă în  spasmele agoniei ; 

spume îfăceă la gură ; dinţii îi scrâşniau, şi ochii săi sân 

geraţi se. .holbaseră! ; o sudoare îngheţaţă, tristă a morţii 
prevestitoare, ieşia, ca nişte nasturi, pe obrazul lui. După 

un chin de, jumătate ceas, în sfârşit îşi dete duhul în mâ: 
nile călăilor săi. 

Astfel fu sfârşitul iui Alexandru Lă ăsă 

o pată de sânge în istoria Moldogoi PPneanul, care 

In mănăstirea Slatina, zidilă de el, unde e îngropat, se 
vede şi astăzi portretul lui, şi a familiei sale. 

  

  

* Se holbaseră — Se deschiseră mari de tot. 
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“OBSERVĂRI 

1. istorie.— „Alexandru Lăpuşneanu“ se publică mai întâi în „Dacia 

literară“ a lui Kogălniceanu. Ia ae 

3. Caracterizare. Este o capodoperă a literaturii române. Conside- 

rând situaţiile garacteristice dramatice cum şi caracterul lui Lăpuş- 

neanu, care pot tace impresie orcui, putem zice că este o capodoperă 

şi-a literaturiii universale; Ea conţine: E 

a) Ideia fundamentală a unei ferocităţi în care gândul pent-u bi- : 

nele poporului îace contemplabile cruzimi fără nume ; dar ne bucurăm 

când lerogitatea e pedepsită. , 

b) Atmosfera sufletească absiractă în povestire chiar când pare. 

concretă (ca d. ex. îmbrăcămintea Doamnei Ruxanda) şi concisă în 

dialoguri de-o mare putere de semniticare. o 

c) Plasticifatea sobră a scenelor şi situaţiilor, trăsăturilor de ca- 

xacter de-un relief deosebit. 

4. Clasificare.—Este o nuvelă isforică. 

5. Istorie literară. — Este prima nuvelă. istorică din literatura ro- 

amână. Ă 
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SCRISOAREA IV 
(Un poet necunoscut) 

Notiţă introductivă. — Este una din cele mai întinse scrisori din | 
colecţia „Negru pe Alb“ a lui Costache Negruzzi. Noi dăm aci părțile 
mai caracteristice A apărut întâiaşi dată în „Curierul de ambe sexe“, 
eriodul II, 

Daniel Scavinschi eră de neam român din Bucovina. 
Rămânând ortan în tânără vârstă, se duse la Liov! în 
Galiţia la o rudă a sa ce eră spiţer, pe lângă care slu- 
jind calfă învăţă puţină botanică. Ca să se -supuie inodei 

„polone, mai adăugi şi un schi la porecla sa şi din Scavin 
se făcu Scavinschi. Invăţă limba nemţească şi o cunoştea. 
bine, dar nu iubiă pe Nemţi; pentru aceea când muza. 
română începu a-l supără, preferă a traduce din franceza, 
deşi o ştiă mai puţin decât pe cea germană. 

Pe când el îşi petreceă zilele plămădind cantaride şi: 
pisând chinină, la 1823 un boier moldav, înturnându-se: 
dela Viena, îl cunoscii şi, văzând în el dispoziţiuni poe- 
tice şi spirit deştept, îl îndemnă să vie la Iaşi ca să-şi 
caute norocul, povestindu-i de acest Eldorado mai tot; 
acele minuni ce le spune Sinbad marinarul în cele o 
mie şi una de nopți. 

Scavinschi părăsi bucuros o ţară unde nu câștigase 
decât un schi la sfârşitul poreclei, şi alergă la Iaşi, dar 
sărăcia, şi lipsa îl întovărăşiră şi aici. Muzele spăimântate: 
şi Apolon cu părul măciucă în cap, fugiseră care încotro 
de groaza Ianicerilor. Nimeni nu mai gândiă Ia poeţii 
ce şedeau ascunşi prin poeți?. (Iartă-mi acest rău ca- 

“lambur). Indarn 5 Seavinschi scriă imne asupra fericirii 
patriei, sonete pentru răsărita stea a Moldaviei, ode, epi- 
talame în care toţi zeii din Olimp figurau; cu folosul lor- 
abiă depărtă de un palmâăc lipsa, astă nedespărţită tovă- 
răşiţă, care-l ţineă strâns în îngheţatele ei braţe! Hotărf 

1 Liov = Lemberg. 
: Poiată — coteneaţă. * , - 
* In darn = în zadar. 
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să vândă participuri, dar puţini amatori găsi de limba 

nemţească, şi apoi pedagogismul eră stahia lui. EI iubiă 

liniştea, şi copiii îi tocau la cap toată ziua; iubiă muzele, . 

şi copiii făceau jucării cu poeziile lui. De multe ori l-am 

găsit descleind un zmeu casă copieze vreun vers, pe care 

acum un băiat îl făceă să sboare mai presus de Parnas. 

„Pe lângă aceste, el eră o adevărată jucărie a naturii. 

De o statură microscopică, precum însuşi n'o ascundeă, 

zicându-şi: 

„_. „ Daniel Scavinschi cel mitite! la statură 

Pre care-a plăcut naturii a-i lucră 'n miniatură — 

şi de o constituţie foarte delicată, eră un original de 

frunte. EL trei lucruri iubiă în lume cu un amor religios, 

cucernic, înfocat. Aceste trei lucruri erau: poezia, medi- 

«cina, şi — musteţile sale. | 

Inti'adevăr, natura îl înzestrase cu 0 păreche de mus- 

eţi răsucite atât de mari, încât ar fi fost de fală celui 

întâiu husar ungur; dar ele făceau un contrast foarte 

ciudat cu statura lui care — precum am spus — eră mai 

mică decât mică. 

Insă mania sa cea vătămătoare, pe: care o câștigase 

de când fusese la spiţerie, eră ideea, ce-şi făcuse că, de 

nu va luă într'o zi medicamente, trebuie să moară. In 

4oată dimineaţa, după cs sfârşiă toaleta musteţilor, bea 

„câteva pahare de dicoct; la tot ceasul luă hapuri, şi 

seara picături. Spiţeriile stricându-i sănătatea, înghiţiau 

puţinii bani ce câștigă, pentrucă de multe ori îi lipsiă 

pâne, iar medicamente niciodată. | 

Intr'o zi, ducându-mă să-l văd, l-am găsit înfăşat peste 

“ot întrun pleaster.   — Ştii, i-am Zis, că ai întrecut pe bolnavul lui Mo- 

lire? Ce este de capul tău? Nu vezi că te omori singur? 

Vrei să te faci sănătos şi să te scapi de ipocondria asta? 

“Trimite pe  Esculap şi pe Ipocrat în pustii: vino -cu 

anine la ţară şi urmează dieţa pe care o urmez eu: 
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"scăpă, tot nu voiu să mai trăesc. 

Dimineaţa vom mâncă 'cotlste şi vom bea un pahar 
de porter! în loc de dicoct ; la prâuz, jammbon, macaroane, 
alivenci 2, cu -vin de Odobeşti. Seara vom veni acasă, 
osteniţi, vom bea câte un ponciu ca să ne răcor 
vom cină cu un ostropăţ de epure. | 
Ascultându-mă, poetul se făcuse “galben ca. ceara, şi întinzând braţul spre mine, strigă: ! . — Ah! taci, mă rog, conteneşte! Taci, zic, dacă Creş.. tin eşti! Nu vezi că mai îmi dau duhul de când de aste vorbeşti? Jambon, alivenci, porter!! numai auzindu- le, :simt îndoindu-se suferința mea! Oh, mă tem că nu-mi va lucră pleasterul! 
— Dar ce ai? | 
Singur nu ştiu ; dar nu mă simt bine... 
Abiă de trei zile mă înturnasem din Rusia, unde ză-- "bovisen câteva luni, când am primit un răvaş dela, el, în care mă rugă să mă due să-l văd îndată. L-am găsit. în pat, şi căutându-se într'o oglindioară, scoteă câte un fir din frumoasele . lui musteți şi le punea într'o cutiuță. ca pe nişte preţioase scule. —— Ah! bine ai făcut: c'ai venii, îmi zise, socotiam că voii muri fără să te vădl. 
— lar ţi-a venit ipocondria? 
—— Acum e moartea, a ei vară-primar 

Aseară, văzând că nu-mi luer 
0 doză mare de mercur 
musteţile... | 

Nenorocitul se otrăvise. Am sărit ca să trimit după. un doctor. M'a înţeles, şi întinzâna mână sa rece şi. veştedă m'a apucat de braţ. | 
— E. de prisos, îmi zise; măcar 

im; apoi . 

e, o cunosc bine. 
ează alte doctorii, âm luat; 

iu, şi azi mă trezesc că-mi cad 

de aş şti că voiu: 
Nu voiu să zică 0a- menii văzându-mă: 

lacă Daniel Scavinschi, cel mititel la statură, Cărui îi căzu musteaţa, şi e chiar Caricatură. 

  

' Bere engleză. 
: Plăcintă cu brânză, 
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Ține acest pachet, urmă; să-l dai la adresa sa. 
Pe pachet scriă: „Scrieri a lui D. Scavinschi, să se. : 

dea la D. A. Sturza ? Miclăuşeanul ca să facă ce va voi 
cu ele“. a 

— Sunt mult dator acestui boier, adăugă după puţină, 
tăcere: el pururea m'a ajutat la nevoie, şi fiindcă n'am : 
cum îi mulţumi, îi las aste scrieri ca o suvenire de re-. 
cunoştinţă. - Si 

Privirea acestui nenorocit aşă de liniştit într'o stare 

atât de jalnică la vârsta de 32 ani, mă încremenise! 
Scavinschi! i-am zis, de ce atâta desgust pentru viață? 
cine ştie? poate... 

— Viaţa mea, îmi răspunse curmându-mă, a fost foarte. 

ticăloasă. Din cea mai fragedă vârstă m'am însoţit cu 

lipsa, şi numai moartea mă va despărţi de ea. 'Lot- 

deauna am gândit că voiu muri ca Gilbert! într'un spital. 

— Asta e soarta poeţilor, dar numele îţi va rămâneă 

nemuritor; păcat că l-ai polonizat. | 

— De aş fi trăit în Rusia mi-aş fi zis Scavinov; în: 

Germania Scavinemberg, la Paris Scavineville Şi la Bu- 

cureşti Scavinescu. 

In vreinea ce-mi vorbiă cu un aşă aer vesel, sfârşise- 

operaţia smulgerii musteţilor (care roase de veninul. 

argintului viu ieşiau cum le atingeă) şi închise cutia. 

— Asta voiu să mă întovărăşească în mormânt, zise; 

apoi luă o lingură, o umplu dintr'o sticluţă şi o înghiţi. 
In sticluţă eră opiu. Se lăsă pe o perină şi adorni zi- 

când: somn — lipsă -- musteţi... 
Doctorul (după care trimisesem fără ştirea lui) intră, 

- se apropiă, îl apucă de puls, dar îndată lăsă mâna, să 

cadă... | 

— Nu trebue doctor; trebue preot. 

— Cum? 

» — Mort. 

” Gilbert : poet francez. 
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"OBSERVĂRI 

1. istorie. — Este luată din colecţiunea de „scrisori“ întitulată „Negru 

pe Alb“. | 
| 2. Garacterizare. — Este un model de proză în care-şi face loc 

i „pentru întâiaşi dată umorul românesc, amestec de spirit şi duioşie, 

IN 3. Clasificare. — Este literatură propriu zisă, în genul istoric. 
4. Istorie literară. — Costache Negruzzi inaugurează în literatura 

“română, în această bucată, umorul românesc. 

      

URIAŞUL 

_ Ostaşi! Eu primii viaţa în Galia mănoasă 
E Colo unde odată, ai mei moşi locuiă; 

Ei nu mai sunt acuma! Ci numai a lor oase 

Şi naltele morminte se văd încă în ea. 

Colo eu raza zilei văzui întâia dată. 
Abiă născut fusesem când tata m'a luat 

In brafele-i vânoase şimn Marea îngheţată 

| _ M'a dus de m'a scăldat. 
: 

Căci tatul meu pe-atunce eră voinic şi tare; 
Slăbi însă acuma de când a 'mbătrânit, 

Şi desrădăcinează cu. greutate mare 

„Stejarul ca să-l facă toiag de sprijinit! | 

Eu astăzi îi ţiu locul! Eu port armele sale, 

d. Baltagul lui cel. straşnic şi arcul ostăşesc, 
i E Eu care stând pe munte, picioarele pe vale 

Imi pun, de m'odihnesc.   
Când eram copilandru, mergeam des la plimbare 

| Prin Alpii neguratici drumul deschidea; 
“ Capul meu ca un munte prin nori făceă cărare, i: 

| + Butflam şi 'n atmosferă fulgerele stingeam. 
| 

pa



    

“Atunci îmi plăceă foarte să merg la vânătoare 
Ursul în braţele mele înnăbuşit mureă. 
Să prind din fugă cerbii, ciute şi căprioare 

Eră plăcerea mea. 

Apoi când veneă seara, mergeam la scăldătoare:. 
In valurile line a mării mă băgam ; 
Călare pe balene, cu-a mele lungi picioare 
Spumoasele ei unde până 'n fund turburam. 
Dar azi aceste jocuri nu mai îmi sunt iubite; 
Acum mi-e drag răsboiul, foc sânge şi omor, 
Ostaşi. viteji şi taberi, ucideri, morţi cumplite 

Chinul celor ce mor. 

Când văd că 'ncepe lupta, eu stau — şi de departe: 
Privesc cum între dânşii se taae, se înjung. 

Atunce, dacă-mi pare că are drept o parte, , 

» Alerg spre ajutoru-i, şi cum la ei ajung, 

Precum secerătorul în spicele-aurite 

Ca trăsnetul de iute în duşmani năpustesc; 

A lor scuturi şi arme, a lor zale-oţelite ” 

Cu pumnul le turtesc. 

Gol umblu totdeauna, pentru ca mea vâriute 

Râde de ostaşii voştri cu fer înveşmântaţi; 

Port numai două suliţi din doi fraseni făcute, 

Şi ăst ceoif ce îl traag lesne opt taur înjugaţi. 

Nu-mi poate opri calea tărie sau cetate; 
Iau turnurile 'n braţe şi 'n şanţuri le dobor, 

Și astfel — cu ruine după ce's astupate — 

Inţru foarte uşor. 

o | - . ! 

Dar timpul fuge, sboară, se trece a mea junie! 

Cum pre stejar usucă criveţii viforoşi, 

“S'apropie sfârşitul, şi moartea o să vie 

Ca: să mă ducă-acolo unde-s ai mei strămoşi! 
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„Atunci voi cu onoare trupu-mi în groapă puneţi 
Și de-a 'ntreba drumeţul pe călăuzul său 
Ce munte e acela? gândind la mine spuneţi 

N Că e mormântul meu. 

-OBSERVĂRI 

I. Istoric. — E publicată pentru prima dată în „Dacia literară”. 
2. Caracterizare. — Este un model de traducere sau mai bine de 

transpunere poetică. Energia ce trebue 'să se simtă în verbul Uria- 
Şului este mai puternică decât în original. La aceasta contribue şi 
"concizia mai niare a siilului. 

3. Giasiticare. — Este o poemă lirică, şi anume 0 baladă. 
4. Istorie literar. — Este prima traducere de mare valoare din lite- 

ratura românească. Ea. valoriiică versul iambic de 14 silabe deodată 
"cu bucăţile „Rugăciune“ şi „Anul 1840“ de Gr. Alexandrescu. 

Caracterizare generală 

Costache Negruzzi este cel dintâiu poet epic al nostru în proză, 
E! întemeiază proza epică în ţinuturile româneşti. n acelaş timp, este 
“întemeietorul prozei cursive în literatura propriu zisă, în care umorul 
românesc, amestec de duioşie şi spirit, începe să se ivească, 
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D. BOLINTINEANU 

Dumitru Bolintineanu (1819—1872) este un poet care â avut mare” 
“succes prin primele sale poezii 

şi mai ales prin cele patriotice. 

EI a scris foarte mult şi în muite 

genuri : poezii lirice, epice, piese . 

de teatru. opere istorice şi po- 

litice, precum şi multe descrieri 

de călătorie. A redactat mai 

multe ziare. A fost amestecat în 

mișcările politice, mai ales în . 

1848 (când a îost exilat) şi mai 

târziu, în timpul domniei lui 

Cuza. când a fost ministru al 

cultelor (1864), în care calitate 

colaborează la secularizarea a- 

verilor mănăstirești. Moare sărac 

şi părăsit în 1872. 

Principalele colecţii sunt: Ze- 

gende istorice, Florile Bosfo- 

rului, Macedonele, Reverii, Bas- 
„me. Pe Macedoneni i-a cunoscut 

de aproape, fiindcă a călătorit 

mult după 1848, prin ţinuturile 

locuite de ei. 

  

  

  

  
SAN MARINA 

San Marina astăzi are 

Sărbătoare de păstori 
O serbare 

De plecare 

La Vardar, ce cură 'n mare 

Alergând pe pat de îlori. 

Se întinde masă dalbă 

Pe un plaiu, lângă cătun, 

Cu smântână 

Dela stână 

Cu faguri de miere albă 
Şi cu vin dela Zeitun. 

Dintr'o mână 'n altă mână 

Cupa "'mpresurată ?n ilori 
Trece plină 

- Toţi închină 

Pentru ţara lor română 

Pentru turme şi păstori. 

Şi uncheşi cu albe plete 
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Cei dintâi la masă 'nchin; - 
Hora pasă 
Lângă masă 

De îlăcăi şi june fete 
Cu păr nepru şi alb sin. 

„. Fluere şi cu cavale 
Sună vesele cântări; 

Lângă mese, 
Cete dese 

„De copii se joc pe vale 
Ca întrun vis de destătări 

Hi 

Preoţi binecuvintează 
Şi atunci toţi s'au mişcat 

De plecare 
Către mare; 

Turmele înaintează, 
” Toţi cu totul le-au urmat, 

Caii poartă în spinare 
Corturi, paturi, aşternuţ ; 

Toată casa, 
Toată masa 

Şi veştminte de 'mbrăcare 
Şi întregul lor avut. 

Mumele în glugi, pe spate, 
Poartă prunci cu păr bălaiu 

Sau mioare 

Lâncezioare ; 
Clopotele legănate 
Sună depărtat pe plaiu. 

Turma beagă, câinii latră, 
Caii nechează uşor: 

Mai departe, 
La o -parte, 

Sub o măgură de piatră 
Cântă 'n îluer ua păstor. 

Şi pe cale mic şi mare 

Se opresc, cătând spre sat: 

Cu plăcere 
Şi durere, 

Şi-i trimite fiecare 

Inc'un dulce sărutat. 

Seara vine şi păstorii 
La pârău toţi 'se opresc 

Şi fac focuri 

Şi fac jocuri 
Pân'ce visele-aurorii 
Peste geana lor plutesc. 

Astfel îşi petrec ei viaţa 
"De străini neatârnaţi, 
Ca cocorii 

Şi ca norii 
Când pe câmpuri de verdeață 
Când pe munţii cei înalţi. 
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OBSERVĂRI 

1. Istoric. — Este luată din colecţiunea de poezii „Macedonele“. 
2. Caracterizare. — In această poezie, poetul Bolintineanu exprimă 

admiraţia sa pentru viaţa liberă, pastorală a Românilor macedoneni, 
povestindu-ne ielul cum ei îşi părăsesc casele în munţi şi pleacă la 
câmp cu oile. Este o poezie lirică pastorală: o zdilă. . 

Este o operă literară de talent, neavând o idee generatoare cu ră- 
„-dăcini adânci în sufletul nostru, Este o simplă descriere narativă. 

3. Glasificare. — Este o idilă cu caracter general. Nu are nici per- 
sonagii, nici situaţii 

4. Istorie literară. — In această operă de talent se întrebuințează 
pentru întâiaşi dată cu oare care succes stroia de 6 versuri, compusă 
din patru versuri trohaice de 8 silabe ce strâng în mijlocul lor două 
versuri de .câte patru silabe. -De remarcat, în această bucată, ca 
strofă ce are caracterul simplităţii semniticative, următoarea : Ă 

Se întinde masă daibă 
Pe un plaiu, lângă cătun 

Cu smântână 
De la stână 

Cu faguri de miere albă 
Şi cu vin dela Zeitun. 

N. B. Să se remarce greşelile de lexic, gramatică şi stil. 

MIHAIU SCĂPÂND STINDARDUL 

Noaptea se întinde şi din geana să 

Argintoase lacrămi peste flori vărsă. 

Dar setos de lupte, în văi depărtate, 

Un erou în noapte încă se mai bate. 

Singur el se luptă în acele văi 

Unde mâna morţii a călcat pe-ai săi 

Dar sub mii de braţe trebue să cază... 

“frece printre Unguri fără ca să-l vază 

Şi stindardul ţării el înfăşurând 

"Către sân îl strânge, înapoi cătând; 

Şi în umbra nopţii armăsaru-i sboară 

Ca o 'nchipuire albă şi uşoară; 

"Spre o apă lată calul sa 'ndreptat, 

De Maghiari răsboinici fuge 'nconjurat. 

“Luna după dealuri mergând să, se culce 

Ii arată calea şi-i surâde dulce . 

Cei ce îl preurmă se opresc pe maluri, 
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Dar Mihaiu cu calul se aruncă 'n valuri 
Şi de aceea parte singur ajungând. 
El îmbrăţişează calu-i spumegând,. 
Apoi scoate frâul, încă alb de spume, 
Şi îi zice: „Liber mergi de-acum în lume“. 

„_OBSERVĂRI 

1. Istorie. Este luată din colecţiunea „Legendele Români'or“. 
2, Caracterizare. Este o capodoperă poetică. Ea conţine: 

a) Ideia generatoare a stâşierii suileteşii plină de recunoştinţă 
față de calul, care prin curajul. lui, a scăpat pe Mihaiu, urmărit de: 
inimici. 

| b) Atmosfera sufletească de mister poetic, care înfăşoară cu o 
penumbră fermecătoare oameni şi fapte. | 

c) Plasticizarea, prin această idee şi această atmosferă, a unui 
fapt ce ne încântă prin simplitatea lui. 

3, Clasificare. Este o baladă epică. , | 
4. Istorie literară. Prin această bucată se împământeneşte în lite- 

ratura română versul frohaic complex de 12 silabe (1-|2-|-] pal), | 
Caracterizare generală 

Dumitru Bolintineanu introduce în literatura noastră idila (deşi nu 
destul de izbutită), dar mai cu seamă legenda epică. Cele mai multe - 
din scrierile sale portice — lirice sau dramatice — sunt izbite de de- 
fectele romantismului, adică de sentimentalism retoric: prea multă 
simţire reală şi prea verbală. Scrierile sale în proză n'au farmec literar 

Calitățile literare ale lui Bolintineanu sunt armonia şi corectitudi= - 
nea versului, simplitatea şi claritatea concepțională şi sintactică,
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MIHAIL KOGĂLNICEANU 
Născut în 1817, îşi începu studiile în oraşul Luncvilie (Franţa) şi le 

“termină la Berlin, unde îu trimis de Domnitorul Mihai! Sturza împre- 
ună cu fiii acestuia. Ca student, publică în Berlin un studiu asupra 
“Țiganilor, o privire asupra literaturii româneşti şi un prim volum din 
„Istoria Românilor“, : 

Intorcându-se în 
țară, întemeiă re- 
vista „Dacia litera- 
ră“ (1840), fu pro- 

fesor la „Academia 

Mihăileană“ din Iaşi 

41843), conduse cât- 
va timp teatrul îm- 

preună cu C. Ne- 
gruzzi şi cu V, Ale- 

csandri (1840) şi or- 

ganiză miscarea din 

1848. Adunând şi 

colecţionând diferi- 

te manuscrise ale 

vechilor cronicari, 
el dete la lumină 

în 3 volume „Leto- 

piseţele Moldovei“ 
(1853). In timpul 
4uptelor pentru Unirea Principatelor a fost unul din factorii de căpete. . - 
nie ai mişcării unioniste, . » 

După unire, ca prim-ministru sub Cuza, făcu împroprietărirea ţăra- 
nilor. După războiul pentru independenţă, susțini, ca delegat al țării, 
drepturile noastre în faţa Congresului din Berlin. 

Pentru meritele sale ca critic literar şi ca istoric, fu ales membru 
al Academiei Române în 1868. 

  

Discursul în chestia legii rurale. 

Peroraţie. 

Şi aacum, doninilor, las dreptul de oparte şi mă voiu . 

adresă numai la inimă D-voastră. 
Nu voiu mai chemă în ajutorul ţăranilor noştri dicât, | 

umanitatea şi patriotismul D-voastră. - 
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O! fie-vă milă de 'trei milioane de ţărani, cari cu fe- 

meile şi cu pruncii lor, deşi ţinuţi aiară şi departe de 

desbaterile noastre, au ochii ţintiţi asupra dealului Mi- 

tropoliei ea asupra soarelui mântuirii, şi vă întind mânile! 
O! nu drămuiţi brazda de pământ trebuitoare hra- 

nei ţăranilor. Gândiţi la durerile, la patimile, la lip- 

surile trecutului lor. Gândiţi la originea averilor D-v. 
Gândiţi că cea mai mare parte din ele o datoriţi muneii 

şi sudorilor lor. Inchipuiţi-vă că părinţii lor s'au luptat 

alăturea cu părinţii noştri pentru salvarea Ţării şi Alta- 

rului. Gândiţi că mâne poate ora pericolului poate iarăşi 

sună: că fără dânşii nu veţi puteă apără nici Patria, 

nici averile, nici drepturile D-voastră, şi că, odată ţara. 

căzută, nu veţi fi decât slugile străinilor, când astăzi 

sunteţi în capul României, în capul unei ţări libere şi 

autonome. 

Aduceţi-vă aminte că, atunci când eră ocupaţiunea 

străină, mulţi din noi treceam hotarul, iar ţăranii rămâ- 

neau şi ne păziau moşiile şi averile! 

Inchipuiţi-vă care eră soarta nenorociţilor noştri ță- 

rani în acele triste timpuri! 
Aduceţi-vă aminte că ei şi cu însuşi femeile lor adesea 

au fost reduşi la starea de vite, înjugaţi la-carele mus- 

căleşti, şi că oasele a mii de ţărani români până astăzi 

încă înălbesc câmpiile Dobrogei şi ale Bulgariei! 
O! fie-vă milă de dânşii, fie-vă milă de ţara noastră! 
O! de ce nu se ridică dintre D-voastră vre-un urmaş 

al vechilor Domni români sau al companionilor de luptă 

ai lui Ştefan cel Mare şi ai lui Mihaiu Viteazul, ai lui 

Şerban Cantacuzino şi ai lui Grigore Ghica, şi el să 
ieie, el să se puie în -capul marei reforme; să ridice el 

steagul emancipării ţăranilor români, cum au făcut-o în 

Ungaria urmaşii lui Zrinyt şi ai lui Bathiany ?, în Pru- 

) Numele unei vestite vechi “familii ungureşti, care a dat oameni 
politici și luptători naţionali. 

? Batiiiany asemenea o veche familie ungurească ; a dat răsboi- 
nici şi cardinali în cursul veacurilor. 
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sia, unui din cele mai strălucite nume ale aristocrației 
germane, Principele de Hardenberg 1, cum astăzi în Ru- 
sia 'sunt în capul reformei numele cele mai vechi ale 
boerimii moscovite! 2 

O, dacă Dumnezeu şi-ar face milă | cu această ţară, 
şi ar îmblânzi inimile cele împietrite! 

O, de ce nu am elocvenţa trebuitoare, pentru ca glasul 
meu să poată triumtă de ideile egoiste, de fricele ne- 
întemeiate, de interesele msschine, şi aşă să izbutim ca- 
această mare şi naţională cestiune să se hotărască, nu 
prin Jupte, nu prin majoritate, ci prin primirea tuturor, 
prin unanimitatea. Parlamentului român? De s'ar face a- 
ceasta, ce mare şi frumoasă zi ar fi pentru România, ce 
glorie ar îi pentru clasele bogate şi inteligente ale ţării, 
ce renume pentru Adunarea legislativă, şi cât de sus 
am ridică Națiunea noastră în ochii Europei! 

Și din contră, ce ruşine, ce decadenţă pentru noi, 

când am dovedi străinilor că nu avem putinţă de a îi, 

de a ne ridică la înălţimea misiunii noastre, că în mâ- 
nile noastre eră să întărim România, şi că noi am în- 

gropat-o- de vie; căci, nenorocind trei milioane de ţărani, 

nenorocită va fi şi ţara noastră; şi moartă va îi Ro- 

mânia când la o asemenea cestiune, noi legiuitorii ei 

am da pilda strâmbătăţii şi a nelegiuiriil | 

Şi să nu credem, domnilor, că prin un vot al nostru 

am înnecă peniru veci dreptul ţăranilor. 

Nu, domnilor, drepiatea nu piere; ca trupul lui Hristos 

- 

ea se poate îngropă, dar întocmai ca şi Hristos- Dum. .. 
nezeu.ea va reînviă! , 

Şi, înainte de a sfârşi, domnule Preşedinte, al Consi- 

liului, întâiul consilier al tronului României, daţi-mi voe 

a vă adresă două cuvinte; a vă aduce aminte o mare, 

o solemnă făgăduinţă. Eram în Adunarea din Iaşi. U- 

nirea ţărilor 

  

1 Principele de Hardenberg, diplomat prusian (1750 — 1822). 

: In Rusia Alexandru Il a făcut o împroprietărire a ţăranilor. 

surori se proclamase de către Alesul Na- 

“DAPȚ7



” tinut în 1862. 
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țiunii In aaceă zi, în 1l| Decembrie, D-tră aţi zis la 

tribuna aceasta: totul pentru țară şi nimic pentru noi. 

Când D-voastră aţi zis aceste cuvinte care au făcut să 

tresară milioane de inimi, D-voastră aţi contractat o. 

mare datorie; aţi subscris o trată la adresa țării! Azi 

momentul plăţii au venit. Faceţi onoare . subsciierii 

D-voastre. Apăraţi dar cauza ţăranilor ca o misiune 

„ce vă vine de. drept. Şi când veţi înfăţişă lui Alexandru 
Ton I votul Adunării, înainte de a-i ccere sancţiunea, ol 

aduceţi-i aminte de cuvintele ce, odată cu proclamar6a 

sa de Domnul Moldovei, i s'au adresat în numele A- 

dunării şi al naţiunii ce-l puneă pe tronul lui Stefan-cel- 
Mare: . 

„0 Doamne, mare şi frumoasă îţi este misiunea! Con- 

„venţiunea, din 7 (19) Avgust ne însemnează o epocă 

nouă, şi Măria Ta eşti chemat să o deschizi. Fii dar 

omul epocei; fă ca legea să. înlocuească arbitrariul; fă 

ca legea să fie tare; iar Tu Măria Ta, ca Domn, fii 

„bun, fii blând, fii bun mai ales pentru acei pentru care 

mai toți Domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi. 
„Nu uită că, dacă cincizeci de deputaţi Te-au ales 

Domn însă ai să domneşti peste milioane de oameni. 

„Fă dar ca domnia Ta să fie cu totul de pace şi de 

dreptate, împacă pasiunile şi urile dintre noi şi introdu 

în mijlocui nostru strămoşeasca frăţia!““ E 

OBSERVĂRI 

1. Istorie. Acest fragment este luat din Discursul în chestia rurală 

2. Garacterizare. Este o operă de talent, având ca însuşiri peniale am- 
ploarea sentimentală şi sinceritatea avântului. Nu e o capodoperă, 
pentrucă e prea lung şi prea se simte sentimentalismul livresc. 

3. Clasificare. Este o operă literar propriu zisă, e proză oratorică, 
şi anume un discurs. 

4. Istorie literară. Deşi avusesem mai mulţi oratori, în vorbă şi în 
"scris (ca Antim /vireanul, Bartolomeiu Mozăreanul şi Pefru Maior), 
“niciodată limba română n'a cunoscut cursivitatea, amploarea şi avân- - 
tul din acest discurs. 

“AO



  

Caracterizare generală. 

1. Mihail Kogălniceanu este însemnat pentru lucrările sale, pe deo= 
parte literare : critice şi istorice, iar pe de alta, politice: ziaristice şi: 

cu deosebire oratorice. 

2. Deşi a redactat mai multe reviste literare („Dacia literară“, „Pro-- 

păşirea“), Mihaii Kogălniceanu e literat numai întâmplător ; prin esență 

este om politic, ziarist şi mai cu seamă orafor, deopotrivă de de-- 

parte de adevărul rece al prozatorului, ca şi de imaginaţia caldă a 
poetului. | 

In „Dacia Literară“ cât şi mai târziu în „Propăşirea“ el vrea să în- 

temeeze o direcţiune literară bazată pe aceste principii: a) Incuraja- 

rea numai a literaturii româneşti, şi despreţuirea oricărei traduceri 

dacă nu este în legătură cu viaţa şi poporul românesc. 5) Unirea în-- 

trun mănunchiu a tuturor scriitorilor români de pretutindeni şi evi- 

tarea oricărui conflict ivit între dânşii. Aceste principii îşi aveau ră- 

dăcina întrun mare entuziasm — deşi nu orb — pentru trecutul şi pre- 

zentul poporului român, pentru datinele, obiceiurile lui, pentru limba. 

şi literatura lui. Eră tot direcțiunea lui Heliade, dar influenţată de un 

spirit mai larg, mai cult, mai energic în tendinţele sale, şi în acelaş 

timp mai bogat, pentrucă, paralel cu literatura, Kogălniceanu cultiva . 

şi istoria. 

- Această direcţiune, ca şi a lui Heliade, eră menită să aibă mai mult 

o iniluenţă cultural-politică (răspândirea spiritului liberali şi naţional). 

decât literară propriu zisă. De altminteri talentul propriu al lui Ko- 

gălniceanu eră nepotrivit cu o acţiune literară mai intensivă. Criticile 

sale sunt aproape numai de laude, ceeace se potriveşte cu o acţiune 

politică (căci numai astiel ar îi putut atrage cât mai mulţi în direcţia 
ideilor sale) ; dar nu se potriveşte cu o acţiune literară în care cineva 

mai mult trebue să critice decât să laude, Intr'aceasta chiar Heliade, 

deși pătimaş, îi era superior. Pe de altă parte, scrierile sale istorice 

nu sunt studii serioase, ci mai mult articole de popularizare, îără va- 
loare deosebită. Incercările de descrieri umoristice în genul lui Ale- 
csandri nu-i isbutesc, iar cele de novelă istorică în genul lui Negruzzi 
(Trei zile din istoria Moldovei) sunt lipsite de fantazie, naraţiunea 
este necontenit împiedecată de revolte oratorice, iar observaţia psi- 
hologică redusă aproape numai la apucăturile romantismului de me- 

lodramă, Aşă fiind, actiunea literară propriu zisă rămâne mai mult 

în sarcina scriitorilor mai mult literați decât oameni politici, cari mer- 

-geau alături cu el: Costacie Negruzzi şi Vasile Alecsanări, şi cu deo- 

sebire în seama celui din urmă, care are curajul nu numai să laude, 

ci şi să critice. Aceasta se adevereşte prin faptul că, pe la 1855, ko- 
mânia Literară, organul cel mai însemnat literar, la care colaborează 

"însuşi Kogălniceanu, nu mai e condus de dânsul, ci de Alecsandri, |



«care însă reduce direcţia literară aproape numai la ridicuiizarea laţi- 
niştilor, prin notițe mărunte fără vreun principiu propriu diriguitor. 

3. Cu toată neînsemnătatea scrierilor sale istorice originale, Mihail Kogălniceanu trebue considerat ca unul dintre cei dintâiu istorici ai noştri pentru îndrumarea sănătoasă ce a căutat să dea istoriogratiel 
române. Astfel el, odată cu „Dacia Literară“, mai conduce şi publi- 
caţia „Arhiva românească“, unde tipăreşte documente istorice; iar mai în urmă colaţionează letopiseţele, Cronicarilor Moldoveni,—şi în 

-a doua ediţie şi a celor munteni — şi le publică întrun singur corp „Letopiseţele Moldovei“ (sau „Cronicele României“). 

ogn



INDICAŢIUNI BIBLIOGRAFICE PENTRU AUTORII 
DIN ACEST MANUAL. 

Pentru şcolarii cari vor dori să cunoască mai de aproape scrierile. - 

autorilor. pe cari îi studiază în această clasă, se dau aci câteva indi- 

caţiuni de ediţii moderne şi, în parte, accesibile. 

1. Codicele voronefean e tipărit cu litere latine şi cu două texte. 

similare de mai târziu în ediţia lui [. G. Sbiera (1885), care e însă.. 

foarte rară. | 

2. Psalfirea scheiană tipărită cu litere latine de [. A. Candrea (1916), 

3. Din operele lui Coresi tipărituri moderne cu litere latine sunt : a). 
Tetravanghelul din 1561 publicat de Gherasim Timuş (1898); b) Psal- 
lirea slavo-română din 1577 publicata de B. P. Hasdeu (1881); c) Evan- 
ghelia cu învățătură din 1581 'publicală de S. Puşcariu şi A. Proco- 

povici (1914). Extrase se găsesc în „Biblioteca Şcolară Socec“ (1894), 

azi foarte rară. ! 

4, Extrase din Cazania lui Varlaam 1643 se g*sesc în Biblioteca . 

Şcolară Socec“ (1894). ” 

5. Cronica lui Grigore Ureche se găseşte în ediţia cronicelor lui 

Kogălniceanu (ed. I cu litere cirilice, ed. II: cu litere latine) şi în pu- 

blicaţia Comisiunii istorice sub numele lui Simion Dascălul (1916). 

6. Psaltirea lui Dosofteiu se găseşte tipărită cu litere latine de [... 

Bianu (1887). Extrase din Viefile Sfinţilor în „Biblioteca Şcolară Socec“ 

7. Scrierile lui Miron Costin se găsesc în ediţia cronicilor lui Ko- 

gălniceanu ; apoi în „Opere complete“ publicate de V. A. Urechiă (1886). 

8. Operele lui Const. Cantacuzino s'au publicat de N. lorga (1901). . 

9, Cronica lui Neculce e în ed, Kogălniceanu şi în „Biblioteca 

Socec* (1909). 
10. Operele lui Dim. Cantemir s'au publicat într'o ediţie mare cu 

litere latine (şi cele în limbi străine traduse) de Academia Română 

în 8 volume (1872—1901). „Descrierea Moidovei“ are ediţii mai multe, . 

între cari: de Miron Niculescu şi de G. Pascu (1923).



11, Predicele lui Antim Ivireanu s'au tipărit de I. Bianu (1886), de 
“C. Erbiceanu (1888), iar extrase de 1. Cornoiu în „Biblioteca Socec“ 
“(1895), apoi la Vălenii-de-Munte (1911) şi în Bucureşti edit, Minerva 
(1903). 

12. Cronica lui Șincai s'a tipărit complet în 3 volume în laşi (1853), 
-apoi în ediţie modernă cu litere latine-(1886), dar şi aceasta e rară, 

13. „Istoria pentru începutul Românilor“ a lui Petru Maior s'a reti- 
părit în ediție modernă în Gherla (1883). „Predicele* s'au retipărit de 
E. Dăianu (1900) şi extrase în „Pagini alese“ publicate de Cartea 
“Românească (1921). . 

14. Discursul dela 1848 a! lui S. Bărnuţiu s'a tipărit în „Biblioteca 
pop. Socec“. 

15. Țiganiada lui Budia Deleanu se găseşte în două ediţii noui. 
16. Operele celorlalţi autori din literatura modermă se găsesc în 

-ediţiuni diverse uşor accesibile. 
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IV. COMPUNERI 

353 

  
  

irescu,—Limba Română cl —Adamescu, Russu ş   

 
 

 
 

  
  NI i 'Dragom 23, 

 



    

Exerciţii de vorbire -— Compuneri 

Cu privire la „Exerciţiile de vorbire! programa analitică 
prevede: „Scurte diserlațiuni. Recitări (dări de seamă 
asupra lecturii parliculare indicate de profesor, în special 

chestiuni de limbă)“ ; iar la „Compuneri“: „Caracterizări 
de epoce, scriitori şi opere. Observaţiuni asupra limbii unor 

texte sau unor epoce“. 

De aci rezultă că lecturile particulare trebuesc organi- 

zale încă dela începutul anului şcolar, ca pe baza şi după 

“controlul lor, să se poată procedă la „Compuneri“. Ca me- 

todă, lucrările ar.trebui să înceapă cu caracterizări de opere, 

apoi de autori şi în fine să se treacă la caracterizări de 

epoce. Perioada de formaţiune a limbii române, fireşte, se 
tratează după meloda disciplinei istorice şi filologice. 

Câteva exemple de compuneri : 

A. Caracterizări de opere. 

1. Caracteristica limbi; din Codicele Voronețian“. 

a) Text: /. G. Sbiera, Codicele voroneţean. 

b) De consultat: /. G. Sbiera:. „Contribuiri la istoria 
soţială“. 

G. Pascu: „Isi. lit. rom. sec. XVI“ 

N. Iorga: „Ist. lit. rom. relig“. 
A. Candrea : Limba textelor rotăci- 

zante,., 
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2 Caracteristici gramaticale. în „Letopisețul Moldovei” 
de-.Jon Neculce. 

a) Text: Ediţia Kogălniceanu. Vol. |. 

b) De consultat: W. /orga: „stelit. relig.*. 
Di G. Pascu: „Ist. lit. rom. sec. XVIII. 

Ilie Bărbulescu: „Studii privitoare la 

limba şi ist. Rom.* 

  

II 3. Versificația în „Psaltirea lui Dosajtei“. 

po a) Text: Ediţia [. Bianu. 

| , b) De consultat: N. Aposfolescu: „L'ancienne versi- 
| ficalion roumaine” . 

„Viata lumii“ de Miron Costin. | 
5 Text: Ediţiunea operelor lui Miro Costin de V.A. 

Urechea. Vol. |. 

b) De consultat: /. A. Urechia: Iniroducerea din volu= 
. mul citat. 

! N. Iorga: Istoria literaturii. 

5. „Descrierea Moldovet“ de Dimitrie Cantemir. (lmpor- 

tanţa ei din punct de vedere al cuprinsului). 

o) Text: Ediţia Academiei, Socec sau G. Pascu. 
b) De consultat: N. /orga : Ist. lit. rom. în sec. XVIII. 

Al. Philippide ; Introducere la istoria lit. 1888. 

6. Ideile şi stilul „Istoriei peniru începutul Românilor” 
de Petru Maior. 

a) Text: Ediţia soc. „Petru Maio.“, Gherla 1883. 
b) De consultat: A/. 7. Marienescu: Viaţa şi opera 

lai Petru Maior, 
N. Iorga : Ist. lit. rom. sec. XVIII. Vol. Il. 

7. „Insemnăriie călătoriei mele“ de Dinicu Golescu, 

a) Text: Ediţia Minerva (1910). 
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- v) De consultat : Pompiliu Eliade: Histoire de esprit | 
public en Roumanie. 

N. Iorga: Ist. lit. rom. sec. XIX. 
G, Bengescu : Discurs de recepție, 1923, 

8. „Povestea vorbei“ de. Anton Pann. 

a) Text: Ediţia „Cariea Românească“ (1926). 
b) De consultat: G. Dem. Zeodorescu: „Operele lui 

AP. 
M. Gaster : Literatura poporană rom. 

9. „Cântarea României“ de Al. Russo (din punct de' 

vedere al fondului şi formei). 

a) Text: Ediţia Academiei (1906). 

b) De consultat: N. /orga : Ist. lit. rom. sec. XIX. 
| P. V. Haneş: Al. Russo (1901). 

” 

+. * 

“ Pentru orientare schiţăm şi câteva planuri de lucrări : 

1. Subiectul (2): Caracteristici gramaticale în „Letopi- 
seţul Moldovei“ de I. Neculce. - 

„Îniroducere : a) Siarea limbii române în epoca cronica- 

rilor. 
b) Izvoarele cronicarilor. 
c) Influențe stilislice străine (cu exemple). 

Tratare. a) Deosebirea între lon Neculce şi ceilalți cro- 
- nicari. | 

b) Caracteristici în „Letopiseţi“ din punct de 
vedere : morfologic ; 

d . sintactic. 

incheere : Importanța lui 1. Neculce pentru desvoltarea 

limbii noastre literare. 
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2. Subiectul (8) : „Insemnările călătoriei mele” de Dinicu 
Golescu. 

- Introducere : a) Starea în Muntenia, pe la 1800, din punct 

de vedere : politic; 

social; 

” cultural. 
Tratare : a) Ideile! politice, sociale şi culturale, cuprinse. 

în această carte ; 

b) Forma de exprimare. 

Incheere : a) Importanta cărţii (din toate punctele de 

vedere). - 

|... Garacterizări de autori, 
1. Grigore Ureche şi ideia latinităţii noastre, 

| “a) Text: Ediţia Kogălniceanu. 

po b) De consultat: N. /orga : Ist. lit. relig. şi sec. XVIII. 

G. Pascu: Ist. lit. rom. sec. XVII. 

2. Cronicarii moldoveni şi cronicarii munteni (din punct 
de vedere al ideilor şi siilului). 

a) Texte: Ediţia Kogălniceanu. 
b) De consultat: W. orga: Ist. lit. sec. XVII. 

- Consi. Giurescu : Contribuţiuni la studiul cronicilor mun- 

„ tene (1906). Contribuţiuni la studiul cro- 
nicilor moldovene (1907 şi 1908). 

3. Ion Barac ca traducător. (Din p.d. v. al limbii). 
a) Texte: O mie şi una de nopli, Povestea lui Piticot. 
b) De consultat: W. /orga: st. lit, rom. sec. XVIII 

vol. |]. 

- 

4. Opera poetică a lui lancu Văcărescu. 
a) Text ; Poezii (ed. din 1878 sau ediţia Socec 1908) 
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6) De consultat: N. Apostolescu : Iniluerice des ro- 
manliques francais. 

9. Î. Heliade-Răâdulescu, ca pozt şi critic: 
a) Text; M. Stăncescu: Scrieri alese (1909) sau Bi- 

blioteca pentru toți No. 546, - 

6. Anton Pann -ca scriitor umoristic. 
a) Texte: Nastratin Hogea. O şezătoare. la țară, po- 

” vestea vorbei. | 
b) De consultat: G. Dem. Teodorescu : Operele lui 

“A. Pann, (1891). 
P. Eliade: Causeries litt&raires, vol. |. 

. 

7. Al. Russo ca scriilor social, 
a) Text: Ediţia Academiei. 

b) De consultat : (Vezi mai sus!). 

8. B. P. Haşdeu ca istorie și literat. 

a) Texte : Istoria critică, lon Vodă cel cumplit, 
Poezii, Răzvan şi Vidra. | 

b) De consultat : W. Petraşceu : Scriitori rom. contemp 
N. Gane : Discurs de recepție. 

” Planuri de lucrări . * 

1. Subiectul (2): Cronicarii moldoveni şi cronicarii 

munteni. | a 
Introducere ; a) Când începe istoriografia în Moldova ? 

N) - în Muntenia ? 
c) Influențe streine. Personaiitatea socială 

: | a cronicarilor. 
Tratare : a) Ideile principale la cronicarii moldoveni. 

| N) n» o» munteni. 
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Ia 

2 

c) Deosebiri de stil. 
incheere; a) Importanţa istoriografiei ca element de 

apărare naţională. 

3. Subieotul (7): Heliade- Rădulescu — poet şi critic. 
Introducere : Care este activitatea lui H. -Ră, 

Tratare: a) Ce a scris ca poet? 
b) Aprecieri crilice asupra acestei activităţi, 
c) Ce a scris ca critic? 
d) Valoarea criticei lui H.-Răd. 

incheere: In ce stă importanţe personalităţii lui Heliade- 
- Rădulescu ? . 

C. „Probleme şi Caracterizări de epoci 

2, Caracteri sticile principale ale dialectelor române. 
a) Texte: O. Densusianu, Antologie dialectală (1915). 
b) De consultat: Sex/i/ Puşcariu : Studii istro-române 

(2 vol.) 

7. Capidon : Megleno-Românii. 

3. Tipografiile române în sec. al XVII. 
De consultat: Bibliografie rom. (de Bianu şi Hodoș). 

D. Ionescu : Istoria tipograliilor. în Ro- 
mânia. 

4. Literatura română în timpul lui Matei Basarab şi V. 
Lupu. 

„De consultat: W. /orga: Ist. lit. rom, 
“ G. Pascu : Ist. lit. rom. 

A. Xenopol: Istoria Românilor. 
* 

5, Literalura şi cultura Rom. în timpul Fanariolilor, 
Be consultat : (ca şi la punctul 4), 

RAT   
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8. Curn s'a ” rezolvat: scrierea “lui își ş,ă şi i, în orto- 
grafiile şcoalei ardelene? 

De consultat : R,. lonașcu: Sisteme ortografice ale 

limbii române, 

9. Influența greacă. (Fapte, persoane, scrieri). 

De consultat: C. Erbiceanu: Priviri istorice şi lite- 
rare asupra epocei îanaristice. 

D. Russo : Elenismul în România (1912). 

Planuri de lucrări. 

1. Subiectul (1) Caracteristicele principale ale dialecte- 

lor rom. 

Introducere : a) Centrul geografic al formării limbii ro- 
_mâne. 

b) Primele date ale separării în dialecte. 
Tratare : a) Dialectul istro-român : 

o 4. Localizare geografică. 
2. Caracteristicele principale. “ 

fonetice şi lexicografice 

(vecalism-consonantism). 

b) Dialectul aromân:. 

4. Localizare geografică 
"2, Formarea lui. 

3, Caracteristicele fonetice şi 

lexicografice (voc. -cons:) 

c). Dialeciul meglenit: 
1. Localizare geografică. | 

2. Caracteristicele fonetice şi . 
lexicografice. (voc.:cons.). 

d) Dialectul daco-român: 
1. Localizare geografică. 
2.. Caracteristice fonetice şi 

lexicografice (voc.-cons.). 
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- convenabilă. 

-Incheere : a) In ce stă substratul latin al tuturor dia- 
lectelor rom.? | 

b) Elemente străine predominante în fie- 
care dialect sau regiune a sa. 

ec) Unitatea limbii româneşti. 

Notă, 

Lucrările enumerate aci vor servi ca exemplu numai, stă cu totul 
la latitudinea protesorului să alcătuească şi alte subiecte şi să le adap- 
„teze nivelului clasei sau problemei speciale, pe care o urmăreşte ; un 
lucru însă trebue să se aibă necontenit în vedere : rostul acestor com- 
puneri este pregătirea elevului în vederea unei munci independente 
şi personale, pentru care trebue să fie animat şi condus. De sine în- 
țeles, nuse vor cere lucrări de erudiție. Disciplină în gândire şi îor- - 
mulare, onestitatea şi zelul muncii, acestea trebue să urmărim. 

Pentru a nu îngreună peste măsură munca elevului de acasă, am 
simplificat cât mai mult recomandarea cărților de consultat; In inte- 

„Tesul lucrării se 'nţelege că, profesorul poate recomândă şi alţi au- 
tori. In cazuri de sârguință sau de interes special, elevii pot îi îndru- 
mați ca, pentru rezolvarea problemei date, să utilizeze „Bibliogratia“ 
de G. Adamescu, după care-şi pot lărgi cercul cercetărilor în măsură 

La formularea chestiunilor am avut în vedere greutatea pentru elevi, 
şi chiar pentru protesori, de a aveă la îndemână cărţile de cercetat: 
Materialul compunerilor a fost astiel ales. ca el să contribue la lărgirea: 
cunoştinţelor cuprinse în manuat. 
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| CUPRINSUL. 

„Prefaţa . ceea... i... .. 
Programa cursâlui de limba română .,.,........ 

î 

Partea I. istoria limbii române 

d Originea limbii române şi înrudirea ei cu celelaite limbi 

romanice .. . . . .. 
'2. Elementele constitutive ale limbii române: .,......, 

I Elemenţul dac ...,.,...... [| 

IL Fondul latin. Latina vulgară şi latina clasică: Accentul, 
Sunetele. Formele. “Moriologia limbii române: Verbul, 

Substantivul, Adiectivul, Numeralul, Pronumele, Vo» 

cabularul . i... one... 
II. Influențele streine : 1. Elementul slavon. 2. Flemeatul 

albanez. 3. Elem. bulgaro-sârb. 4. Elem. cuman şi pe- 

ceneg.. 5. Elem. g;ec. 6, Elem. turc. 7. Elem. ungu- 

resc. 8. Elementele moderne. Caracterizare generală 

3. Dialectele limbii române. . ............. . 
I. Privire generală istorică şi etnogratică. . .,,.. . 

II. Privire generală linguistică. . cc... 
III. Probe de graiu : a) istrian ; 6) macedo-român ; e) me- 

“gleno-român ; d) daco-român: Mehedinţi, Ialomiţa, 

Putna, Neamţu, Sălişte, Bihor, Banat. ; ...... 

iv. „Exerciţii. Exemple din dialecte , , ... .. .. 

  

13 
17 

17 

18. 

44 

53. 

53. 

57 

62 

74 .



Parţea ii. Alfabetul vechiu românesc 

„1. Semnele. 2. Valoarea fonetică. 3. Evoluţia. 4, Modele: Psal- 

tirea scheiană, Codicele Voroneţian, Codex sturdzanus 

ms. 1607, Ms. din 1521, Tetravavghelul lui Coresi 1560, 

Cazania dela Govora 1642, Cazania 'ui Varlaam 1643 Viaţa, 

sfinţilor 1682, Biblia jui Şerban 1688, Pilde filozofeşti. 1783, 

" Regulament 1839, Rugăciuni 1850, Magazin istoric 1845, 

"Aprodul Purice 1857, . |... cc... . 

Partea ili, Istoria literaturii 

TR Literatura veche : 

I. Naşterea literaturii în limba română. 

II. Cele mai vechi manuscrise. Codicele voronețian. Psal: 

tirea scheiană ,,.. . . . . . . .. . .| 

IL. Zipăriturile lui Coresi .. ... . . n... .. 

IV. Epoca lui Mateiu Basarab şi: Vasile Lupu . ... 

1. Mitrop. Simion Ştefan : Predoslavia “Noului Testa- 

ment 3648 ..... |... |... . . .... 

2. Mitrop. Variaam : Predoslavia Cazaniei 1643. . . . 

3. Grigore Ureche : Predoslavia. Moartea lui Ştefan- 

Vodă. Mustrare celor mari .,......... 
V. Epoca lui Brâncoveanu .. <<... . . .. ...... 

1 . Mitropolitul Dosoiteiu : Psaltirea în versuri. Viaţa sfinților. 

2. Biblia dela Bucureşti. Din Pretfaţă. Din Vechiul Testament, 

Din Noul Testament., ,,.... î.. . . . . ..| 

3. Miron Costin: Predoslavie la Cartea descălecatului. Idem 

la Cronica Moldovei. . . , . . 1. . . . . 1... .. .. 

4. Constantin Cantacuzino : Din Istoria Ţării Româneşti . | 

5. Ion Neculce: Din „Letopiseţul Ţării Moldovei“. Despre 

Dosolteiu. Ce este dreptatea. Tradiţiuni. . ,..... 

6. Radu Popescu: Din Cronică... « . . . . . E 

7. Dimitrie Cantemir : Din „Hronicul vechimii“. ,.,, „ 

8. Antim Ivireanul. Din Didahii. .. cc... 
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113 
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119 
122 
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13 

137 

142 
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| Ra i?. Şcoala ardeleană și curentul latinist. 

1. Caractetizarea : Şcuala ardeleană. Curentul latinist .., 
| 2. Samuil Micu: Din Acatist .. ADI 
| | 3. Gh. Şincai: Din Cronică . A 

„ Petru Maior: Din dialogul pentru începutul limbii române 

P
 

Din Istoria peutru începutul românilor ,.. î.. . | 
5. Gh. Lazăr: Starea Românilor la venirea lui | o... | 
6. T. Cipariu: Principiul etimologic, . ... 

j 7. A. T. Laurian: Din „Tentamen“. Dicţionarul ,.,..,. 
8. S. Barnuţiu:-Din discursul dela 3 Maiu.-. 
9. Budai Deleanu: Din Ţiganiada. . , 

10, A. Mureşianu: Răsunetul... în |... 

Hi. Literatura poporană. 

I. Literatura poporană. 

-1. Producţiuni lirice: Doine. Hore. Colinde. Bocete. , .., 

2. Producţiuni epice: Pluguşorul. Balade, Basme ... ... 
3, Produoţiuni dramatice : Oraţii de nuntă. Steaua. Vicleimul 

4, Producţiuni de natură dramatică: Anecdote şi satire. Pro- 
verbe. Dascâatece. Ghicitori . î.. . . . .. . . . ... 

II. Cărţile poporane. 

1. Literatur. romantică: Alisândria, Halima. Varlaam şi loasat 

Istoria Sindrofii Archir şi Auadam ,....., ... 

2. Literatura religioasă: Epistolia Maicii Domnului. Minunile 
SE Sisoe . cc... [cca 

3, Carte de prevestire şi de noroc: Astrologhia. Gromovnicul, 

„-Trepetnicul. Cărţi de zodii. Carte de vise. ,.....,. 

IV. Literatura modernă. 

|. Pregătirea liferaturii moderne : - 

1. Văcăreştii: lenache Văcărescu: Amărâtă turlurea. Intro 
E, | grădină . . cc... 

N. Văcărescu: Cântec. . . , ....... 

A Văcărescu : La pecetia țării, 
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2. C. Conachi: Jaloba mea. , ... . 
3. V. Cârlova: Ruinurile Târgoviștei ... cc. 
4. G. Asachi: Broasca şi boul, Precuvântare la „Albina româ-. 

nească“ . | |... |... . .. . .. | 
5. |. Heliade R.: Dispoziţiile mele ae poezie. Cântarea _di- 

mineţii. Seara, Limba română este latină. La Schiller. , 
UI. Inceputurile literaturii moderne. | 

1. Grigore Alexandrescu : Epistolă către Văcărescu. Anul 1840. 
Toporul şi pădurea. Satira spiritului meu . . .... 

2. Nicolae Bălcescu : Din Istoria lui Mihai Viteazul. .., 
3. Alexandru Russo: Cugetări. Cântarea României, ..,, 

„4. C. Negruzzi: Alexandru Lăpuşneanu. Daniil Scavinschi 
Uriaşul on oa ee a a a. | 1. .  .  .  .. .. | 

5. Dim. Bolintineanu : San Marina. Mihaiu scăpând stindardul. 
6. Mihail Kogălniceanu : Din discursul privitor lă legea agrară 

din 1862, , cc... 

Partea IV. compuneri. 

Caracterizări de opere : Subiecte! şi însemnări de cărţi de con- 
sultat. Pianuri de lucrăfi, .. . <<... 

Caracterizări de autor; . înec. 1 |. 1... |... . . .. .c 
Probleme şi caracterizări de epoci. , 

. . .. . . «. . . 
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