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+ DR. GEORGE POPOVICI.



O LACRIMĂ 

PENTRU GEORGE POPOVICI !) 

Acuma două săptămâni aveam bucuria de: 

a vedeă în casa mea pe George Popovici. Eră 
bucuria prietenului care-şi vede prietenul şi 

bucuria pe care o simţi totdeauna la desfă- 

şurarea unâi inteligenţi aşa. de puternice, de 

largi şi de fine, cum eră inteligenţa lui. Eră, 

căci acum nu mai este. Aflarăm pe rând moar- 

tea prietenului care plecase de lângă noi plin 

de o aşă de puternică viaţă a minţii lumi- 

noase şi a frumosului trup de viteaz, de ca- 

valer mândru, apoi moartea silnică, moartea 

prin otravă, întrun otel oarecare, moartea 

în chinuri şi fără o faţă iubită, fără o faţă 

  

1) Reprodus cu învoirea autorului din «Sămănăto- 

rul» A. IV. No. 3 dela 24 Iulie 1905. 
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cunoscută lângă dânsul. Aflarăm şi pentru 

ce a făcut jertfa vieţii sale scumpe: pentru 

ca să nu aibă ruşinea dea nu puteă plăti o 

datorie pe care n'o făcuse pentru dânsul, ci 

pentru viitorul poporului nostru din Bucovina, 

căruia i-a fost lumina cea mai curată şi călă- 

uzul cel mai chemat. leri, Vineri, am primit 

din Cernuăţi, unde întrebasem, această ştire 

scurtă: «S'a înmormântat astăzi». Sunt acum 

ceasuri de când zace supt pământ, şi nici- 

odată n'o să-i mai văd ochii blânzi, zâmbe- 

tul bun, mâna lui n'o să se mai razime pe 
umărul meu, şi în nopţile lungi de iarnă, când 
ie simţi mai singuratec, nu voiu mai auzi 

niciodată glasul lui cald şi tânăr, vorbind cu 

aceiaşi măiestrie, cu acelaşi simţ ales pentru 

adevăr şi frumos, cu aceiaşi bogăţie uşoară 

despre lucruri şi despre oameni cari-i erau 

cunoscuţi, aşa de intim şi aşa de adânc. Nu- 

mai cine n'a trăit o grea viaţă de luptă, în 

care toate gândurile îţi sunt prefăcute, toate 

sentimentele cele mai bune tălmăcite în rău, 

în care zilnic vezi plecând un prieten mai fri- 

cos sau mai iubitor de sine şi te înfiori câte 

odată de cât gol este împrejurul tău şi a idea- 
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lului pe altarul căruia slujeşti, numai cine n'a 

fost ofensat şi batjocurit, prigonit şi urmărit 

pentru acel puţin bine ce este în sufletul său, 

numai acela nu va înţelege nemărgenita du- 

rere ce simt acum când scriu cu lacrimi în- 

cete pomenirea bunului mieu prieten George 

Popovici. Mi se pare aşa, că aceasta e ultima 

scrisoare pe care i-o scriu, o scrisoare la care 

nu mai poate răspunde sufletul lui frumos 
şi deplin, pe care nu mai ştiu unde să-l caut. 

Să ajung eu să-i spun viaţa pentru ca s'o 

ştie acei cari vor ceti aceste rânduri ca orice 

altă pagină de biografie, ca un necrolog de 
toate' zilele. 

Prietenul nostru săvârşit din viaţă eră fiul 

părintelui Eusebiu Popovici, cleric şi profesor 

la Universitatea din Cernăuţi. Intre câţi pre- 

oți au urmat cursurile dfacultăţii de teologie 

bucovinene nu este unul singur care să nu 

pomenească cu evlavie numele acestui vene- 

rabil bătrân, care e pentru dânşii şi pentru 

oricine-l cunoaşte un sfânt, un sfânt al şti 

inţii şi al Bisericii sale şi care e acum inuce- 

nicul fără mângâiere al celei mai mari du- 
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reri ce o poate suferi un suflet omenesc pe 

această lume. In casa acestui mare invăţat, 

acestui devotat învăţător al şcolarilor săi iu- 

biţi, acestui Român bun şi harnic şi acestui 

om de o superioară valoare morală — numai 

bunătate şi jertfă — George Popovici a că- 

pătat o creştere asemenea cu aceia ce se dă- 

deă în cele mai nobile timpuri ale anticităţii. 

Cu puterea lui de cugetare, frumosul stu- 

dent voinic — căci Popovici eră însăşi icoana 

celei mai puternice frumuseți bărbăteşti, — 

a mântuit jucându-se Facultatea de drept, pe 

care a urmat-o, nu în Cernăuţi, unde e slabă, 

ci în centre mari ale ştiinţii germane din Aus- 

tria, în Innsbruck şi Viena. Zâmbiă vorbind 

de acele zile de şcoală când profesorii rămâ- 

neau uimiţi de cunoştinţele ce aveă studentul 

care nu păreă capabil de atenţie şi de sâr- 

guinţă. A trecut în chip strălucit doctoratul. 

Cariera funcţiilor, a unei avocături răsplă- 

titoare îi stătea deschisă. El însă voiă altceva. 

Coborâtor al ţăranului român din Bucovina, 
fiu de preot român bucovinean, el îmbrăţişă 

cu o caldă iubire pe acest purtător, pururea 
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jertfit, al conştiinţii noastre naţionale din pă- 
mântul lui Ştefan-cel-Mare, supus străinilor. 
Dorinţa lui eră să fie deputatul ţăranilor. Sa 
dus între ei, li-a vorbit în graiul lor, ca un 
învăţat frate mai tânăr, i-a unit aşă de mult 
în suflet cu dânsul, încât dăunăzi la Putna, 
după ce el işi părăsise ţara de naştere, unde 
veniă acum numai ca un oaspete al serbă- 
rilor pentru. Ştefan-cel-Mare, ţăranii adunaţi 
în preajma mormântului sfânt purtau pe piep- 
tul lor cinstit chipul deputatului de odinioară, 
pe care nu-l uitaseră şi pe care acum îl vor 
îi plângând ca pe un binefăcător şi un con- 
sângean în căsuţele lor din muntele Câmpu- 
lungului. 

Popovici a fost ales cu o mare majoritate. 
In Camera din Viena, ela ţinut memorabile 
discursuri, predicând o alipire către Austria 
a Românilor din toate părţile, ce ar fi asi- 

guraţi prin această alianţă: sinceră de peirea 
cu care-i ameninţă alte neamuri. 

A doua oară, s'au luat măsuri ca să nu 

mai fie ales. Om sărac, împovărat cu toate 

sarcinile ce-i pusese pe umeri nişte alegători 
de prin oraşe cari nu înțelegeau să-şi aibă 
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degeaba deputatul la Viena, el nu puti să 

lupte cu presiunile şi conrupțţia care porniau 

din locuri ce erau în stare să-l răpuie. Peste 

câteva luni, erâ în România, ca un învins şi 

ca un pribeag fără nici-o nădejde. » 
Ei 

Aici — şi atâţia ar trebui să simtă cele mai 

straşnice mustrări de cuget —, aici el n'a fost 

înţeles, recunoscut şi sprijinit, — ceia ce eră 

cu atâta mai de nevoie, cu cât el însuşi eră 

cel mai îndatoritor faţă cu alţii şi omul cel 

mai lipsit de- grijă pentru sine, chiar pentru 

interesele: de căpetenie ale vieţii lui, pe care 

l-am cunoscut vre-odată. Văzându-l că nu 

se înfăţişează şi nu-şi face loc dând în lături 

atâţia netrebnici şi nemernici cari nu meritau 

locurile lor, toţi l-au uitat, 

În orice parte, el ar fi fost un factor neo- 

bişnuit, prin nobleţa lui desăvârşită, prin bo- 

găţia culturii sale temeinice, prin frumuseţa 
vorbirii sale — de care ne-a dat dovadă, vor- 

bind odată româneşte la Ateneu, — prin expe- 

rienţa lui politică şi legăturile ce păstrase în 

Austria şi care sau văzut acum la moartea 

lui neaşteptată, când cuvintele cele. mai pi- 
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oase şi mai înţelegătoare au venit de acolo. 
Dar pentru ca să facă politică în România 

i-ar îi trebuit.o mlădiere morală, un despreţ 

pentru credinţa faţă de principii şi de oa- 

meni, o îndrăzneaiă în afirmarea însuşirilor 

sale, — pe care nu le avea. Puţinii săi prie- 

teni ştiu însă ce bine şi ce aspru judecă el 

acele partide ale noastre, care au crezut cu 
toatele că: n'au nevoe de un om ca dânsul. 

Odată scrisese versuri de care zâmbiă, însă 

fără dreptate, căci baladele, tipărite în «Con- 
vorbiri literare», ale lui «T. Robeanu» suni 

mai frumoase decât cântările atâtor cari cu 

mai puţin talent şi mai multă stăruinţă, 

sunt astăzi pentru oricine poeţi recunoscuţi 

ai neamului. Inspirația versurilor sale eră cea 

istorică, şi prin cetiri necontenite, Popovici 
ajunsese cel mai bun - cunoscător al vechii 

istorii moldoveneşti, iar în cunoaşterea drep- 

tului nostru de odinioară, el eră singurul. 

A tipărit însă puţin: în «Convorbiri lite- 
rare» şi în «Prinosul D. A. Sturdza», chiar 

în câte un ziar. Trată puncte speciale din 

trecutul Moldovei şi aşezămintelor ei, dar în 
margenile înguste ce-şi impusese, se grămă- 
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deâ un material nespus de bogat şi în mare 
“parte cu totul nou, care dădeă încredințarea 

că acel ce ascris puţinele pagini ale memo- 

riului e stăpân desăvârşit al întregului câmp, 

pe o brazdă a căruia se oprise, adâncind-o. 

De curând începuse a lucră la opera lui cea 

mare : Istoria dreptului român, şi dăunăzi 

încă el spuneă că vreă să rămâie în Bucu- 

reşti toată vara pentru a lucră la cartea cea 

pe care el n-a scris-o şi multă vreme n-o va 

puteă scrie nimeni; o carte a cărei perdere 

trebue s-o deplângem cu atât mai mult, cu 

eât ea eră întreagă, ca idei conducătoare şi 

ca amănuntele cele mai mici, în gândul şi în 

notele sale, carte de -maturitate deplină, de- 

finitivă şi mănoasă pe care au nimicit-o ur- 

mările otrăvii. 

Academia-l alesese membru corespondent 

şi trebuiă să fi văzut cineva sfiala cu care el 

luă, în şedinţa trecută, un loc pe care atâţia 

l-au compromis şi-l comproimit. Eră vorba, 

eră dorinţa lui, şi cu mult mai. mult dorinţa 

noastră, să fie profesorul de drept român al 

Universităţii din Bucureşti, dar când se cu- 
nosci această dorinţă, o mare furtună se 
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stârni împotriva” lui, din toată duşmănia su- 

fletelor neisprăvite şi păcătoase: un Bucovi- 

nean făcii scandal în ziare, în ziarul «Con- 

servatorul», acoperind de insulte pe acest cm 

corect şi bun, modest şi delicat, care n-a 

jignit niciodată pe nimeni; o tabără întreagă 

se alcătui în Facultate pentru a-i opri intrarea. 

Noi ştim cât de adânc l-a rănit acea insultă, 

al cărei făptaş îl ştiă şi tocinai de aceia vedeă 
că nu poate cere nici-o satisfacţie, şi, faţă de 

împotrivirea acelor profesori de Universitate, 

neînţelegători şi răi, ştim cu cât dezgust spu- 

neă că «nu mai ţine astăzi la acea catedră». 

Dacă a fost vre-odată o viaţă de om chi- 

nuită şi jertfită pentru aleasa gingăşie, pentru 
*nemărgenita bunătate, pentru mărinimia su- 

perioară a sufletului regal care o stăpâneă şi 

nu puteă să stăpânească şi împrejurările unor 

vremuri nenorocite, a fost viaţa prietenului 

nostru George Popovici. Între învinşii păca- 
telor noastre, între acei pe cari i-a ucis prostia 

şi răutatea din acest neam, nu ştiu niciunul 

pe urma căruia să trebuiască atâtea lacrimi. 

A fost aur curat în ealea acelora cari, împo- 
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dobindu-se cu plumbul, l-au căicat în picioare. 
Aceasta nu se va înţelege nici acum, când 
asasinatul s-a săvârşit. lar, cât despre noi, 

puţinii lui prieteni cărora n-a fost bine pe 

care să nu ni-l dorească, nici îndatorire pe 

care să nu ni-o ofere, rugându-se numai să 

nu-i mai vorbim de dânsa, — astfel mie mi-a 

revăzut stilul întregei istorii a Românilor în 
limba germană şi a stăruit hotărâtor ca nu- 

mele lui să fie trecut supt tăcere, — noi nu 

vom puteă scrie un rând fără să vedem ne- 

contenit lângă noi, peste hotarele morţii, pe 

„omul acela care s'ar fi bucurat mai mult de 

scrisul nostru, de munca şi de izbânda noastră. 

16 lulie, 1905. N. IORGA. 
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FINIS 

Fără veste, fără nume, am să ies din lumea lor, 

Nici un ochiu de-azur n'a plânge, nu s'a stinge nicio stea, 

Numai poate-un glas de clopot va'mncercă o tânguire, 

Şi un dascăl sur şi gârbov va rosti un Tatăl-nostru, 

Lângă tine ei m-or pune, o iubit şi palid tată! 

Mut zaci tu, şi rece-i fruntea şi închis e ochiul sfânt, 

Ce-n jăliri fără cuvinte mă vedeă, de lacrimi plin, 

Rătăcit în labirinturi de păcat şi nebunie. 
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Nici nu pot să cer iertare şi căinţă să-ţi ărât; 

Amândoi tăcuţi şi galbeni zacem unul lângă altul; 

Ale sufletului rane s'au uscat şi nu ne dor, 

Blândă peste noi se lasă noaptea veşnicei uitări. 

Cernăuţi: (Convorbiri Literare. 1885. No. 2.) 
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UN MORT 

Nu ard luminele de ceară, cântări de groapă nu răsună, 

Si mă privească înc'odată prietenii mei nu s'adună, 

Şi totuşi stau tăcut, zadarnic bătaia inimei s'ascult, 

Când fiecare gând la tine îmi zice cam murit de mult. 

Şi-atunci te văd viind spre mine, din vremi pierdute-o 

- larătare 

Şi ochii mări şi plini de milă de vină grea îmi dau 

[ertare. 

Convorbiri Literare 1885. No. 12. 

7
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ÎN ZADAR 

O, de-ai veni încă odată 

Iluzie de tinereţi, 

Şi iar să-mi spui poveşti la lună 

Şi a visă iar să mă-nveţi? 

În tainicul mormânt de doruri 

S'ar pogorâ sclipit de stele 

Şi-a inimei uitate glasuri 

Cum s'ar trezi voios acele! 
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Şi iarăşi albă, visătoară, 

„Copila dulce ce-am iubit, 

Ar înviă la glasul tainic 

AL dorului nebirnit. 

C. Li. 1885 No. 12. 
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ALCOVUL E ÎN UMBRĂ 

Alcovul e în umbră şi tu vii să te culci 

Copilă cu ochi negri şi buze moi şi dulci; 

Incet ridici perdeaua şi'n zare un balaur 

Iţi pare cerul nopţii cu ochii săi de aur. 

EI sborul lui de nouri spre tine îl îndreaptă... 

Tu nu cobori perdeaua şi nu eşti înţeleaptă. 

Ci gândul de copilă din depărtări lumeşti 

Pe Făt-frumos îl chiamă să vie ca'n poveşti 

Cu farmec de iubire din suflet de viteaz 

EI dorul să-ţi adoarmă şi iar să-l facă treaz 

Şi tu în a lui braţe voioasă să te culci 

Copilă cu ochi negri şi buze moi şi dulci. 

C. Ii. 1886, No. 7. 
A 
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ROMANŢĂ 

Când albă şi cu braţe goale 

Tu lângă mine vii la bal, 

Cu ochii sufletului dornic 

Pe Venus văd eşind din val. 

7 

Şi caldă, vie, poftitoare 

'M'atingi cu braţele ferbinţi, 

A ochilor vorbire dulce 

E plină de făgăduințţi. 
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Dar nu "n păduri de portocale 

Pe ţărmul mărilor albastre, 

Şi nici la Ganges, unde sfinte 

_De lotus flori ne-ar face castre, 

Nu vom fugi ca în veci să piară 

Şi âl meu nume ş'a ta veste la 

-  "Tăcut şi tainic e alcovul 

Şi plin de farmec de poveste! 

C. Ii. 1887 No. 2.



NUFĂRUL 

Legănându-se pe-adâncuri 

Albul nufăr înfloreşte, 

A mrejărului copilă 

Visătoare îl priveşte. 

Şi ea-i albă ca un nufăr... 

Gândul de mi-ar fi de vrajă 

Şi 'mprejurul eiaş pune 

A prăpăstiilor strajă. 

C. Li. 1887 No. 3. . 
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DRĂGUŢĂ PIERDUTĂ... 

Drăguţă pierdută tu nu-mi eşi din gând! 

Zadarnic dispar pe-albastre aripe 

De fum, vestitorii tăcuţi a dulci clipe: 

Foiţele albe c'un singur mic rând, 

Drăguţă pierdută tu nu-mi eşi din gând! 

Cu ochii tăi umezi şi plini de minuni 

Un înger de pază îmi eşti, şi alungi, 

A dragostei visuri în nopţile lungi, 

Şi ziua râvnirea l'a lumii cununi, 

Cu ochii tăi umezi şi plini de minuni. 

— 24 —



Şi 'n nopţile albe, sub sclipet de stele 

" Bărbatul ce-ţi spune cât el te iubeşte 

Nu ştie că "n sufletul tău se trezeşte, 

A mea amintire cu glasuri de jele... 

In nopţile albe sub sclipet de stele. 

C. Li. 1887 No. 3. 
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DE CÂND TE-ALl DUS... 

De când te-ai dus, copilă dragă, 

S'a stins pe cer o lume 'ntreagă. 

Stejaru 'n codru s'a uscat, 

“Mii de morminte s'ân săpat. 

Cu părul ca argint de lună 

Aş vrea să-ţi zic o noapte bună, 

Dar dela mine pân' la tine 

Sunt mări adânci şi ţări străine. 
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Şi numai gândul meu pribeag 

V'ajunge 'n taină al-tău prag 

“Şi nevăzut va sărută 

Şi ochii tăi şi inima. 

C. Li. 1887, No. 2. 
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CÂNTEC VECHIU 

La Suceava în cetate 

Cias de miază-noapte bate, 

Păzitorii cântă ?n uliţi 

Răzimaţi în albe suliţi. 

La Suceava în cetate 

Cias de miază-noapte bate 

Zidul vechiu adânc răsună: 

«Noapte bună, noapte bună.» 
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Şi din plaiu şi dela mare 

Visurile vin călare 

Din risipe 'ncetişor 

Creşte-un mândru foişor. 

La prag lina ţine strajă 

Inlăuntru doarme 'n vra'ă 

Fata cea de voevod, 

Cu păr galben pus în nod. 

Cine vine şi-l desleagă 

Nu se duce noaptea "'ntreagă 

Şi cui vine s'o sărute 

Toate nopţile 's pierdute. 

Copiliţă mult nătângă, 

Ochii tăi cu mâna stângă 

Să-i acoperi; iar cea dreaptă 

Facă drum celui ce-aşteaptă, 

— 99 —



Ca în ciasul de poveşti 

Dela dragile-ţi fereşti 

In ispită să nu-l ducă 

Albul umăr de nălucă. 

C. Lt. 1887. No. 8, 
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AZI 

De pe balconul casei tale 

Albastre flori de mult nu cad, 

În parc înspre bătrânul brad 
Crescut-au buruieni în cale. — 

Eu nu te mai aştept la dânsul 

Să vii ca şi o căprioară, 

Tremurătoare şi uşoară, 

lubirea s'o sfinţeşti cu plânsul. 
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În săli, ce. scânteie *n lumină 

Şi "n luciul de oglinzi înnalte, 

Tu stai râzând cu celelalte 

Schimbată 'n suflet şi străină. 

Şi eu plecat pe-antice scrieri 

Uitat-am dorul de copile, 

Zadarnic luna ca ?n idile 

Discretă-i, şi *n câmp cântă grieri. 

„0. Li. 7887, No. 8. 
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VOEVODUL 

In tăcute bolți din veacuri doarme *n pace voevodul, 

Mânele scăldate "n sânge stâu pe piept evlavioase, 

Peste dânsu 'n risipire zace lumea lui cea veche; 

Lespezi reci şi slove şterse, candele ce nu mai ard, 

Şi la căpătâiu se roagă un:călugăr ce. ni ştie 

Că din aburul albastru Dumnezeu a dispărut, 

Dar în cias de miază-noapte, clopotul când sună jalnic, 

Voevodul se trezeşte.. pă 

ct 

«Eu în vechea strălucire vreu să es azi 'lă divan, 
«Logofete, mergi de''adă din" muzeu pecetea. țării 
«Şi spatarul să aducă spada mea, vândută 'n Londra!» 

Logofătul nu-l aude, şi spătarul. nu mai vine 

Goale 'n cias de iază noapte oasele-i sclipese îi în lună, 
E i aa 

C. Li. 1886, No. zo. . 
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LA CÂRŞMA VERDE 
—————— Li 

La cârşma verde pe vălcea, 

Voios m'abat din calea mea; 

La masa de stejar mă pun, 

Nimic. nu cer, nimic nu spun. 

Dar cărşmăriţa cea nurlie, 

Ea mă cunoaşte şi mă ştie, 
Şi sprintenă şi mlădioasă 

Aduce cupa cea spumoasă. 
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Pe umeri braţul mi-l aşază, 

Lumina ochilor să'mi vază, 

Şi pentru vesele cântări 

Primesc drept plată sărutări. 

O filosofi cu gând greoi! 

Când oare “ți înţelege voi 

C'a fericirii dulce cheie 

E *n vin, în cântec şi mi femee? 

C. Lt. 1888 No.2.



ÎN UMBRA DE GARDINE 

Tânără copilă brună, 

Îmi vădeşti a ta iubire, 

Cum deschide 'n nopţi de lună 

Dulcile colori bobocul. 

O ascunde în căinţă 

Rugătorii tăi ochi negri, - 

Amoroasa suferinţă 

Să-o văd, de mult nu's vrednic: 
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Vină- "m umbra din gardine, 

Fruntea mică. şi ferbinte 

Inspre geamuri să se 'ncline 

Ca un nufăr peste ape. . 

Pune-le pe piept să zacă 

Blândele mâni amândouă; 

“Biata inimă să tacă, 

Tu s'asculţi a: mea poveste. 

Sufletul. meu visuri n'are, . 

Numai surd în el jăleşte 

Doritoarea ta chemare 

Ca un .echo în.ruine. 

Căci în arzătoare doruri 

De-a vedeă aseunsul tainei - 

EI! a 'mpins a sale shoruri, 

Tânăr, la oprite. raiuri.. .. 
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Şi-a răpit a cunoştinţei 

Poamă plină de blăstemuri, 

Oarba pâclă a credinţei 

l-a căzut în risipire. 

Insă cu privirea clară 

N'a văzut nimica alta, 

Decât pustiere-amară - 

Ce s'a coborât într'însul: 

Şi de-atuncea stă 'n omături 

Troenit ca polul nordic. 

Lângă mine tu alături, 

Vrei să torci visare dulce? 

- Dacă şi mă ispiteşte 

Casta ta întâi iubire, 

Şi sub raza ei sclipeşte 

"Palid ghiaţa stinsei inimi, 
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Numai trecător, pe-o clipă, 

-E în stare să m'atingă 

A norocului aripă 
În sărut de buze calde. 

Mâni acum o comedie 

Mi-ar părea delirul nostru, 

Pentru-un ceas de poezie 

Tu ai plânge-o viaţă 'ntreagă. 

De-ar fi veacul cel' de aur 

Eu încununat cu mirtă, 

Al amorului blând laur, 

M'aş rugă 'n genunchi zeiţei: 

Venus! pune 'ndurătoare 

Mâna sfântă pe-a mea frunte, 

lar să fie crezătoare 

Mintea 'n gingaşele taine. 
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«Şi din ochii mei: sărută: i sn 

  

Neagr'a lumiisoglindire, : i” 

Ca icoana cea căzută . i: 

De iluzii să-retnvie..--: =: 

«lar în inima 'mea- rece: - - 

Pune-o veşnică 'scântege;:::.::: 

Ca să nu::mai poatărtrece: -::-: 

Patinia.+mea pentru dânsa»: 

Dacă pe:.altare sfinte =: -i 

Nu mai este:'alba::Venusun iti 

Trebue să fii-cuminite i: +: 
  Draga--mea cu. ochi: de mură.: 

Astăzi, când: cu "foi: cernite * -..: 

Ghiocelu "ntâei. dragosti': - : 
Moare, vin gândiri:“cumplite + 

Şi-ai voi săi:moti cu:-dânsul;:::, i



O, dar în curând, copilă, 

Vei uită romanul tragic, 

In o sarbădă idilă 

Vei găsi noroc şi pace. 

Vor. veni la mijloc: anii.,.. 

Unde-i mai gândi la mine, 

Tu, mustrându'ţi băeţanii, | 

Pieptănând copile blonde? | 

Nuima ?n vis de noapte-ădâncă 

Poate-i tresări' odată, 

Când voiu fi perit pe-o stâncă 
Singuratec ca un vultur. 

C. Li. 1888 No. 2: E . Ă 
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DĂ-MI FLOAREA ALBĂ 

Dă-mi floarea albă de pe sân 

Şi lasă-mă să plec în lume; 

Şi dulcea ta întâi iubire 

Cu mirie lasă să se 'ndrume ; 

Să-mi pară că mă are 'n pază 

Un înger cu aripi de rază. 

Dă-mi floarea albă de pe sân 

Şi lasă-mă să plec în lume ; 

De-aş rămâneă, s'ar duce poate 

Visarea “mea ca fum şi spume; 

Căci cine ştie, cine ştie 

Ori credincioasă mi-ai fi mie. 
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Dă-mi floarea albă de pe sân 

Şi lasă-mă să plec în lume; 

În urma mea cădeă-va pâcla, 

Uitat va fi şi al meu nume; 

Dar, ca acum, orcând curată 

Mi-a fi icoana ta de fată. 

C. Lt. 1888. No. 5. 
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ISTORIE DE NOAPTE 

Liniştită doarme cărşma, 

Fetele în vis vorbesc, 

Plopi cu frunză argintie 

Împrejur o străjuesc. 

Chiar stelosul iaz uitat-a 

Tainic ne'nţelesul graiu, 

Dar cu plutitoare neguri 

Vine tropotul de cai. 
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Şi s'apropie de cârşmă.; 

Sunt panţiri în neagră zea ; 

Cum le străluceşte coiful, 

Cum zângănă spada-grea! .: 

Cel mai tânăr şi mai ager 

Frâele aruncă jos, 

Pe părete .s'oglindeşte 

Chipu-i nalt şi mustăcios. 

Cu mănunchiul spadei sale 

Bate 'n uşă de trei ori, 

De trei ori tresar zburdalnic 

Pintenii cei sunători. 

«De ai vin şi-o fată blondă 

Scoală-te, crâşmar bătrân ; 

Eu cu toţi ai mei tovarăşi, 

Noaptea 'ntreagă-aici rămân. 
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Dar de ai o fată brună, 

Crapă uşa pe tăcut, 

Numai eu să intru singur, 

Numai eu să o sărut». 

C. Li. 1888. No. 8. 
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FANTASIE 

Ca adierea de iasmin 

E 'mbătătoarea ta cântare, 

O dulce bard din Bolintin, 

Tu, glas rămas din vreme mare, 

Când pe a harfei tale strună 

Balada în amurg răsună. 

Dai luciu apus la tristul colţ; 

Ca 'n vis pier hâdele oteluri 

Şi ?n loc răsar înalte bolți 

De mănăstiri şi de casteluri, 

Cu egumeni ce nu ştiu carte, 

Cu turnuri ce sclipesc departe. 
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Un domn cu suflet de oţel 

Se duce 'n luptă sângeroasă, 

Domnița 'n foişor la el, 

Gândeşte credincios şi. coasă 

Cu mâna ei de alabastru 

Epitrahilu ?n fir albastru. 

Cu soarele ce-apune roş _ 

În a pădurilor tăcere 

Asamănă pe un strămoş 

Ce glorios din lume piere, 

Călugărul ce în chilie 

O veche cronică prescrie. 

lar: Făt-frumos momit de dor. 

Din vizunia de balaur 

Îşi desrobeşte *'nvingător 

Copila lui cu păr de aur, 

Şi cum în braţe o ridică, 

Privighetori încep “să zică. 
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Apoi pierzi frâele de-argint, 

Pegasul tătăceşte 'n. nouri, 

Şi în stelosul labirint - 

Vezi tu fantastice tablouri; : 

Colori de: curcubeu nopiatec . 

lubeşte. geniul tău. sălbatec. 

Chiar dac'aş fi murit de mult 

"Din gropi pe negură călâre 

Eu aşi veni ca să ascult 

În mieze-nopţi a ta visare 

Şi te-aşi îmbrăţişă fierbinte, . 

Tu palid chip de oseminte. 

Dar nu te-aş mai chemă să vii 

Pe căile de-argint de lună, 
La cripta unde 'ntr'un sicriu: - 

Rod viermii gloria străbună, 

L-a tale versuri triumfale 

Să ?nvie. mortul Vodă ?n zale, 

Bibl. «<Minervei», No. 6. — 49 —



Şi un strălucitor alaiu 

S'aducă semnele domniei, 

Cu barba albă ca un craiu 

Din basmele copilăriei, | 

Bătrânul domn să 'nainteze 

In tronul ţării să s'aşeze. 

O, eu îl ştiu din multe nopţi 

Ce am veghiat plecat pe pagini, 

El sta în creerii necopţi 

Ca cea mai dragă din. imagini, 

Ades am părăsit copile, 

M'am dus la el în colb de file. 

Dar azi când în amurg aud 

A melodiei dulci confusii, 

Cu ochiul de durere ud 

V'aş plânge, tinere ilusii, 

Căci toată-a voastră strălucire 

A fost vedenie 'n delire, 
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Ţi-a fost menit să fii aşa 

Ca un potop de primăvară, 

Sălbatecă *n pornirea ta 

Tu, vreme veche şi amară; 

Din oase albe şi cenuşă 

Făcut-ai gloriei o uşă. 

Ea intră plină de lumini, 

Dar în porfirica ei rază 

In lanţuri sub cununi de spini . 

Poporul meu îngenuchiază 

Cu frunţile în glod şi sânge, 

Cu ochiul stins ce nu mai plânge ! 

O, de-ar luci cu farmec sfânt 

Intreagă-a stelelor icoană 

„Şi diamanţii din pământ 

Pe-a voevozilor coroană, 

Tot aş svârli-o eu în valuri: 

Noi avem alte idealuri! 
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De creşte lemn pentru-a lor tron 

Să-l sfarme vinetele fulgeri 

Şi pergamentul cel slavon, 

Intăritor de-atâtea smulgeri 

Sub sticlă în muzeu să: şadă 

La molii şi 'nvăţaţi spre pradă. : 

lar tu, poet, ce ai mutit 

Cu doru "m piept de-acele vremuri, 

Visarea'ţi de s'ar fi. împlinit 

Mult ai avea tu ca să tremuri, 

Ş'acum când rugineşti supt cruce 

Mă tem un plâns să nu te-apuce. 

C. Li. 1888 No. s. 
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LA ISVORUL DIN PĂDURE 

La izverul din, pădure 

„Pe un trandafir sălbatec 

Şede-un cuc cu pene sure. 

La izvorul din pădure 

Mers-a gingaşa copilă, 

Albă şi cu ochi de mure. 
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Şi ?ntr'acolo în pădure 

Vine vânătorul tânăr; 

Cum s'ar duce el pe-aiure? 

La izvorul din pădure 

Cântă-atunci nespus de dulce 

Cucul cel cu pene sure. 

C. Li. 1888 No. 8.



TU PALIDĂ ŞI TRISTĂ FLOARE 

Tu palidă şi tristă floare 

Ce creşti pe stâncele fecioare, 

Mâhnirea de călugăriţă 

Din faţă-ţi pentru lumea oarbă, 

Nici raza caldă să o soarbă 

Nu e în stare, albumiţă. 

Nici melodia nu încântă 

Singurătatea ta cea sfântă ; 

O, cât e dorul tău de jalnic 

Când prin văzduhurile clare 

"Ridici tu casta ta visare 

La plutitorul vultur falnic. 
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Tu ştii, că-i scris în neagra cărte 

Nici când de el să nu ai parte, 

Dar vrei măcar să mori aproape. 

lar noi, drăguţa mea pierdută ? 
O, vino! tristă mă sărută 

Ș apoi lavina să mă' î ngroape. 

z 

a. ză. 1889 No. 4.



STROFE CARPATINE: -- 

Prin întuneric de codru de brad 

| Ploi de lumini din stele cad, 

Se umplu de-argint izvoarele clare 

Şi inima de dor şi de visare. 

“Aşa tânără, fragă, ca amorul dintăi 

Înfloreşte o roză la rescruci de căi, 

Înroşeşte-aşa dulce, ca tine, la care 

„Mă duce, iubită, ascunsa cărare. 
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Sub pasul rar şi discret de cerbi 

Se'nfioară încet vârfuri de erbi, 

Din vale negura se ridică 

Căruntă ca o legendă antică. 

Se clatină brazii, salută în somn, 

Prin visul lor trece Dragoş domn; 

În pălărie o veselă floare, 

În mână cornul de vânătoare. 

C. It. 1891, No. 5. 
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ÎN GER, PE TROENITA STRADĂ 

E vis? Dar nu, eu sunt pe stradă, 

Călcâele "n omăt scârşnesc; 

Un aspru ger prin lume trece 

Şi stelele învineţesc. 

Pe-o creangă s'aşează păsări de aur 

Cu glas de-argint şi „legendar 

Şi cântă dornic, şi cântă dulce 

- Şi ca un fantom în lună dispar. 
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Ademenit tresare ramul 

Şi mi se rumpe inima, 

Cu trupuri tinere şi nude 

Acoper flori visarea. sa. 
A 

Ca un surâs de primăvară, 

Oaza fragedelor vieţi 

Adie candidă, senină 

În mijlocul mortalei gheţi. “ 

N'ai zile, gingaşă minune! 

Realu-i rege autocrat 
Din legile lui 'din 'vecie 

El nici o'iotă n'a cedat. - 

Mori, chiar de te-ar sădi pumnalul . 

În sân entuziast, virgin. 

Să-i bei căldura. lui. -Peirea. 

E al iluziei destin. . .. .. 
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În ger pe troenita stradă 

A mele tâmple bat arzând. 

E vis? Întâia mea iubire 

Cu ochi plânşi mi-a trecut prin gând. 

C. Zi 1892. No. 3. 
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IN BOLTA DE LA CRAIUL-NEGRU 

Suceava e avută 'n turnuri, 

Ca muntele bogat în stânci; 

Ea are strade glorioase, 

Şi are pivnițe adânci. — 

In bolta de la «Craiul-Negru», 

Acolo 'vinu-'i minunat, 

Acolo trei voinici aseară 

Intr'un ungher s'au aşezat. 
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Au-pâne râşe 'n-pălărie, * - = 

Şi tinereţe în obraz 

Mustăţile 's atât de dârze, 

Şi vorbele aşa cu haz.” 

Cârşmaru 'n umbră clipoceşte, 

Mănunchiu de chei i-atârnă 'n brâu, — 

Nepoata are ochi albaştri | 

Şi-i blondă ca un spic de grâu. 

Aduce vin în cupe clare, 

Roşind, celor trei dărăbani, 

Ei au mustăţi atât de dârze, 

Fa numai optsprezece ani. — 

Şi unul sare în picioare, 

Zâmbind mănuţele i-a prins. 

Guriţa-al doilea i-o sărută 

In şagă mai, mai înadins. 
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„lar cel din. 'urmă stă..de-oparte, 

Aşa de palid, chinuit — 

Ah, mult. amar,:şi totuşi dulce . 

In ochii săi ea.a. citit... 

C. Ii. 1893 No. s. - 
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CÂNTECE 

Eră n Cotnar cândva-un diac . 

Lui i-a murit iubita: 

_Frurioasă, ca ispita. 

Ea doarme supt un liliac 

Şi casa văduvă, pustie 

Se 'ntunecă.'n melancolie. 

EI capul îşi îngroapă în mâini. 
In piept bat mii acuze. 

lan vezi şi doamnei Muze 

Se "tristă ochii dulci, păgâni. 

Ca fierul cel fierbinte-o doare 

Cum sufletul lui tânăr moare. 

ibl. «<Minervei>, No. 6. — 65 — a



Şi degetele fine prind 
. — 

Desmierdător în strune, 

Şi ele 'ncep să sune 

Ca râuri limpezi de argint, 

Ca simioniile de sfere 

Imblânzitoare de durere. 

Şi tot mai des, ca fulgii es 

Scântei de-argint şi zboară 

Şi demoni se coboară 

Lapl ariei bachant exces. 

Şi inima-i de farmec bată 

Ca sclava tânără uitată.



Aseară gândul meu eră 

Iubita mea, la tine. 

De-acea, puiule, ai plâns, 

Icoana mea la piept ai strâns. 

La tine gândul meu era, 

Neîncetat la tine. 

- De-acea ai zâmbit în vis 

Când ochişorii ai închis. 

De-aceea mi-a murit de dor 

la miază-noapte somnul. 

Uimit m'a salutat din ceţi 

Luceafărul de dimineţi. 

“Sămănătorul» N-rul de Paşti 1907. 
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„NOVELA DE CASTEL 

Pe podele de-alabastru 

Joacă razele de-apus, 

Şi gândirile sau dus 

Ca un stol de rândunele, | 

În departele albastru Si 

N'are preţ acum ca pleava 

Tot castelul de Suceava. 

Din Polonia cea albă 

Steaguri au plecat în drum ; 

Au să vie-acum, acum, 
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Cetele strălucitoare. 

Sveltă ca un ram de nalbă, 

Tânărul copil de Vodă 

-Părul galben îşi înodă. 

Din Polonia cea albă 

Steaguri au plecat în drum; 

Au să vie-acum, acum 

Mirele frumos ca ziua. 

Scântee mărgele 'n salbă, 

Dar mai viu lucesc lumine 

De supt gene lungi şi fine. 

«Radule, copil de casă, 

Mierlă veselă de huciu! 

Unde gândurile i duci? 

Stihuri legi, ce mâne sara 

Vor slăvi pe o mireasă ? 

Haide, spune cu ghitara 

Cântecul de mâne sara». 
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Cum spre argintia lună, » 

Trist, pământu "'ntunecat 

Îşi ridică desperat 

În durere "nchisă,' mută, 

Noaptea, faţa lui cea brună, 

Astfel, spre-a lui Vodă fică 

Radu ochii săi ridică. 

Cu privirea 'nourată 

li desmeardă cbipul el, 

Capul blond şi frumuşel, 

Umerii cei goi şi candizi, 

Şi contura delicată ; 

Şi “i o linişte virgină... 

Strunele încet suspină : . 

«Aş vre să fiu Regele Maiu! _ 

Flori albe şi roşe s'ar închină, 

Şi ?n dor şi rouă ar tremură; * 

Dar numai pe tine, înger balaiu, 

Numai pe tine te-aş sărută. 
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«Aş vre să fiu regele Maiu. 
În raza de lună n grădina -ta 

Privighetorile dulce-or cântă, 

Dar numai pe tine, înger balaiu, 

Numai pe tine te-aş ascultă. 

«Aş vre să fiu regele Maiu. 

Şi tânăr să mor, înflorit abia. 

Vezi! soare, crini, nimic m'aş luă! 

Dar numai pe tine, înger balaiu, 

Numai pe tine nu te-aş lăsă !» 

„Buzele lui tremur'încă, 

Cântul s'a sfirşit de mult. 

EI, vrăjit în al ei cult 

Tace; în cadenţi de valuri 

Mari, simţirea lui adincă 

Bate 'n piept, cum în pădure 

Lovitura de secure. 

Cum un tainic nor de sară 

Trece alb peste un lac, 
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Unde ape 'n visuri zac, 

Astfel şi prin ochii fetei 

Peste luciu de primăvară 
Umbritor călătoreşte 

Ce ea tulbur bănueşte. 

Un moment! apoi senine 

Undele azure scald' 

larăşi soarele cel cald. 

Şi în dulce bunătate 

Supt bărbie mâna'şi ţine, 

- Ea, şi îl întreabă fraged: 

«Ce să-ţi dau, tu, glas de faget?» | 

Vorba-i ca o melodie, 

Ca un cântec de amor; 

El înnebuneşte 'n dor. 

Din ruinele căzute 

lar speranţa lui învie 

Ca o fulgerare nouă 
Şi-i despică gându 'n două. 

| - |



N'a căzut pe *nchisa floare 

Un fior recunoscut ?- 

Şi-o deschide 'ncet, tăcut? 

Cine poate lui să-i spuie? 

Ah, e clipa când supt soare 

Numa-s singuri, ea şi dinsul, 

Ea şi iadul cel dintr'însul. 

Şi privirile lui arse 

Cad pe sinul ghiocel; 

Şi-ar voi în suflet el 

Să-i pătrundă ca o pară; 

Supt privirile lui arse, 

Ce adoară, ce imploară 

Bruma ultimă să moară, 

„ «Ce să-ţi dau? Alege darul!» 

Și în ochii lui un foc 

Luce de suprem noroc. 

El :din creştet să 'nfioară, 

Parcă simte cum paharul 
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Fericirii negrăite 

Se apropie în ispite. 

«Ce să-ţi dau? Alege darul!» 

De pe turn răspunde-un tun, 

Buciumele toate sun”. 

_«Wladi!» strigă ea 'n delire... 

El ţâşneşte-atunci ca varul: 

«De pe haina de mireasă 

Dă-mi frânghia de mătasă». 

Reprodusă la 1894 într'otbro- 

şură. din «Gazeta Bucorinei» 

IV. No. 3. 
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NOTIŢĂ BIOGRAFICĂ ŞI BIBLIOGRAFICĂ 
  

George Popovici sa născut în ziua de 8/20 No- 

embrie 1863, la Cernăuţi. Tatăl său, Eusebiu Popo- 

vici, care e una din figurile cele mai venerate din 

Bucovina şi e profesor la facultatea de teologie din 

Cernăuţi, s'a îngrijit a-i da educaţia cea mai aleasă. 

George Popovici a absolvit gimnaziul în 1882, îa- 

cultatea de drept în 1886 — amândouă în Cernăuţi. 
În timpul studiilor academice, intră în 1884 şi în 

armată ca voluntar şi deveni peste un an locotenent. 

Profesorii lui, fără deosebire, recunoscură dela în- 

ceput o fire excepţională. În afară de clasă îşi ago- 

nisise cunoştinţe întinse, mai cu seamă în studiile 

sale favorite care la gimnaziu erau Istoria, Literatura - 
şi Filosofia, iar la universitate Istoria Dreptului. 

Studiile speciale, în cari îi plăcea să se adâncească. 

pe deoparte şi politica naţională, care începuse să-l 

pasioneze în cel mai înalt grad, l-au făcut să nu'şi 

ia doctoratul decât în 1894. Ca student în Cernăuţi, 

a fost preşedinte al societăţii Academice, Junimea. 

=
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- Semestrul de vară 1890, l-a petrecut la Universitatea 

Innsbruck, unde s'a ocupat cu studiul său de pre- 
dilecţiune care era Istoria Dreptului. Mai cercetă 

apoi cursuri la Cernăuţi şi se mută în urmă, după 

ce în 1895 fu greu bolnav de aprindere de plămâni, 

la 1896 la Viena, spre a se pregăti acolo în vederea 

unui loc de docent. Dar în primăvara anului 1897 îu ” 
ales deputat în camera . austriacă şi deveri in 1898 

redactor. al: «Foii legilor imperiale». În acelaş an. o 

nenorocire neaşteptată îl lovi: logodnica lui, miste- 

rioasa şi dulcea figură ce apare în versurile sale, 

muri subit. Tot în 1898 îi ales deputat şi în Dieta 

Bucovinei, unde dezvoltă o activitate strălucită. La 
1899 îşi dete demisia. din postul ce-l ocupă, cu toate 

"încercările ministrului de interne de pe-atunci, de- 

-a-l înduplecă să rămână. La 1900 eră şi membru al 

Delegaţiunei austriace la Pesta, unde cerii cu energie 

o tratare mai dreaptă a Românilor din Monarhie. La 

1900. dizolvându-se senatul imperial, îşi puse din nou 

candidatura, dar de data asta căzu la alegeri. Atunci 
se retrase şi din Dieta provincială. 

Căsătorindu-se la 1901, trece în România, unde îu 

încetățenit. Aici îşi continuă studiile sale de Istoria 

dreptului român, şi pregătea o lucrare monumentală 

care-l îndreptăţia să aspire la o catedră de această 

specialitate, la prima noastră Universitate. Pe când însă 

se aşteptă apariţia acestei lucrări, el se sinucise în 

noaptea de 12 lulie 1905, la Munkacs, în Ungaria. 

George Popovici e înmormintat la Cernăuţi. 

Activitaţea sa literară, publicată sub "pseudonimul 
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T. Robeanu, a fost sporadică, dar cuprinde adevărate 

mărgăritare. Manuscrisele, corespondenţa sa politică 

precum şi toate notele .rămase după el, sânt în păs- 

trarea Academiei Române. lată-le: 1 «Studii şi cerce- 

tări cu privire la vechiul drept românesc: 1) Ai carte, 

ai parte; 2) Jurământul cu brazda în cap; 3) Repu- 

„ blica câmpulungeană; 4) Dignităţile şi oficiile din 

vremea lui Alexandru cel Bun; 5) Uber die deutsch- 

rechtlichen Elemente in der altromănischen Stâdte- 

verfassung ; 6) Das mold. Stâdtewesen ; 7) Das mold. 

Scholtuzenamt ; 8) Capitanatus moldaviensis. II 9) Do- 

cumente, acte şi corespondenţă: privitoare la ale- 

gerea lui G. Popovici ca deputat al Câmpulungului 

în Parlamentul din Viena la 1895; discursul rostit 

la Pesta, în Delegaţiuni la 26 Maiu, 1900: diferite 

cestiuni politice, administrative şi publice. din Bu- 

covina (1897—1900) ; corespondenţă română şi ger- 

mană de interes literar, cultural politic şi particular ; 

10) Q zi în Abdera, foi rupte din Albumul unui 

Cernăuţian, de M. Democritos (manuscris copiat de 

o mână străină sau poate rătăcit printre hârtiile sale). 
Cât priveşte lucrările tipărite, cităm următoarele : 

1) Vechile aşezăminte Ttomâneşti («Convorbiri li- 

terare, a. X. No. 8); 2) Mihaiu-Vodă şi Moşnenii din 

Sularul (C. Lt. a, XX No. 12); 3) Cronica lui Ureche 

despre şcoalele jugaene (C. Lt. a XXIV, No. 12); 

4) Anul dela Martie în Moldova în timpul lui Alec- 

sandru-cel-Bun (C. Lt. a. XXXIX, No. 3 şi în ediţie 

separată: ; 9) Runc, glosă la o colecţiune de docu- 

mente Moldo-Câmpulungene (C. Lt. XXV, No. 2); 
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6) Despre starostia sepenicensă (în volumul «Tifu 

Maiorescu, Omagiu»); 7) Ordinea de succesiune în” 

moşiile donative moldovene în sec, XIV-lea (în vol. 

<Prinos lui D: A. Sturdza», scos şi în broşură sepa- 

rată) ; 9) Index Zolkiewensis, opt documente române 

privitoare la “mănăstirea Putna (1707-—1778) în re- 
vista teologică «Candela» a Iil—V. Cernăuţi). 

Activitatea sa politică se poate urmări de-aproape 

în colecţiile ziarelor unde a colaborat: «Revista poli- 

tică» din Suceava, «Gazeta Bucovinei», «Patria» «Deş- 
teptarea» şi «Tribuna» din Sibiu. (v. «Junimea _lite- 
rară» a. | (1905); precum şi articolul «ziaristica ro- 

mână 'din Bucovina» de G. Tofan în «Viata Româ- 

__neastă» a.) -. 

Aceasta e viaţa şi opera lui George Popovici. 
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