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IONA DARC 

FECIORA DIN ORLEANS 

În vâcul al patruspredecelea dupe Christos, 
Francia. avu un r&sboiu fârte trudnic cu Englezii. .. 

Crajul acestora, care dobândise printr'o moştenire 
re care drept la tronul Franciei, ceru corâna, şi 

sceptrul acestei ţări. 
Mai multe ținuturi de către mieqă-n6pte, 

spre pildă Normandia, se supuseră de bună voie 

sâii de frică străinului ce amenința de a cotropi 

„regatul întreg. Dar fiind că cele-l-alte provincii 

nu primeaii aceleaşi condițiuni umilitâre, armata 

engleză intră pe pământul Franciei. Pugin după 

acâsta muri Şi regele frances Carol al VIA5, 1ă- 

sând un fii 'june, slab de minte şi de caracter, | 

nedestoinie de a'şi scăpa, ţâra printr'o voinţă pu-
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ternică, şi vitejescă. Englezii nu lăsară să le scape 

acestă ocasie, ce le era aşa de favorabilă. | 
Archiepiscopul din Winchester, cel mai în- 

vierşunat vrăjmaş al Franciei, mijloci a se tră-. 
mite împotriva acestei ţări armate numerose, 

comandate de vestiţii generali Bedford, Talbot şi 

Suffolk. Oştile englezesci înaintară slobod pe t&- 

râmul Franciei. Tânărul rege, în loc de a îmbră- 

cişa cu foc apărarea ținuturilor sale, fugi cu 

desfrânata sa curte dinaint6 vrăjmaşilor, cari, ne 
mai găsind în ţâră altă împotrivire decât slaba 
apărare a cetățenilor. nedisciplinaţi ai oraşelor, 
lipsiţi de ori ce ajutor al stăpânirei, câştigară 
pe loc şi fără multă nevoie cele mat însemnate 
cetăți. 

Carol al VII:6 (căci acesta era numele MOş- 
tenitorului regesc) se trase în castelul- micului * 
„orăşel Chillion, pe malul frumosului rii Loara. | 
şi acolo, înconjurat de curteni desfrănaţă Şi prin 
urmare -vEnduţi străinilor, petrecea, chiar dina- 
int6 ochilor sogiei sale, o visță, mâle şi nepăsă- 
tore în bracele unei ţiitori, numită Agnes Sorel 
Muma lui, o. cruntă bavareză, îl părăsise spre a 
încheia. alianţă cu Englezii, şi găsise mijlocul ae 
a atrage în partea ei mai mulţi din cei mary ai 
curţii, între cari şi pe puternicul duce de Bur. 
gonia, carele avea oşti mai numerâse şi mar bine întocmite decât; însuşi regele. Curtea, în molecyu. 
nea sa, de şi mai avea, apărători vestiți ca Du.
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nois, Xaintrailles şi alţii, nu se mai socotea a 

le trâmite ajutâre, şi astfel se stingea de pe faca 

Franciei ori ce scînteie de 'mprotivire cotropirei 

străine. | 
__ Posiţia devenea, din qi în di mai grea; En: 

„glezii ameninţai de a supune orașul Reims, în 

“care: se încoronaii regii Franciei, şi de a unge pe 

“ +6nărul lor rege Henric al II-16, carele se pregă- 

tea a trece în ţâra supusă. Atunci corona era 

perdută, pentru Carol, şi Francia devenea o pro- 

vincie engleză, căcă tronul trebuia să rămână ce- 

lui Gântâi încununat. Carol parea a fi nepăsător 

chiar de interesul săi şi lăsa vrăjmaşii să. îna- 

inteze merei pe tărâmul Franciei, fără de a în- 

țelege că, vrăjmaşul fiind la porţile oraşului 

Orleans, aprâpe de Chillion, el însuşi şi curtea lui . 

se aflau în cel mai mare pericol. O astfel de ne- 

păsare până a'şi uita chiar interesul personal, e 

greii de înțeles! Ânsă, fiindcă pe atunci poporul 

vedea în rege personificarea, patriei, .îl respecta, 

îl iubea, îl credea frumos, bland şi bun, îi da tâte 

virtuțile pe care nu le avea, şi vrea, cu tot dina- 

dinsul să” scape, chiar fără de voinţa sa. 

O voi, şi îndată 0 şi făcu! 

Către apusul Franciei, la polele munţilor Vos- 

gii, se destinde provincia Lorenei, acoperită cu 

păduri stuf6se, în rariştele cărora, se vădi pugine 

catune, compuse. abi6 de vre o câteva colibe; 

mai încolo sunt păşuni verdi, bogate şi adăpos-
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tite de munţii miăreţi ce le stait în pr6jmă. Lo: 
cuitorii acestei ţări liniştite găsesci în acele câm- 

pil hrana frumoselor turme ce sunt singura lor 
avuţie. Domremy era unul din aceste mici sate; 

el era supus mănăstirei din Remiremont. Într”'una 
din. colibele sale se născu, pe la anul 1410, o co- 
pilă care era ursită a scipa ţâra ei. Ea era ul 

treilea copil a unui plugar Iacob Dare şi a Isa-.: 
belei Rome; părinţii îi puseră numele I6na. 

Pe: când fraţii ei mergeaii cu tatal lor să 
muncâscă la câmp s6ii să pască vitele, I6na rt- 
mânea acasă lângă muma, ei, care o punea să 
c6să s6ă să târcă. Nu scia,. nică să scrie, nici să 
citâscă ; dar maică-sa o învăța tot ce scia dînsa, 
despre cele sfinte, şi astfel sufletul I6nei se um.- 
plu de un simțiment religios, simplu şi adânc; 
sorbi credinţa de o dată cu laptele mumei sale. 
şi tot dauna lucrurile care le priimim în noi ast. 
fel prin sânge şi prin lapte, sunt pline de vis Ă 
sunt vi6ţa chiar! Ea avu şi o prietenă de copi. 

“Mărie, Haumeita, ce era, cu trel sâii patru ani maj 
tenără decât dînsa. 

Din fire era blânâă, simplă şi bună; “căuta, 
bolnavii din sat şi mângâia pe săraci; ea mer- 
gea bucuros la biserică, se spovedeu forte des. 
Jar când ţăranii în diceait că pr e cuvi6să ea, se 
rosea, şi nu răspundea nimic. Toţi o iubeata toti 
diceai că este cea mai bună fată din sat. Dar
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pe lungă tâte darurile, ea maj avea şi pe acela 
de a fi frumâsă şi plină de putere. 

Apr6pe de casa ei cea părintescă se afla un 

- codru mare ce se numea Dumbrava cu stejarii; 

se dicea că Ursitele aveati obicelu de a colinda 

printr'acea pădure şi că ele se opreaii mai ales. 

sub un carpin vechiu, ce era lingă o fântână, 
“unde veneaii să cânte copii cei mici şi atârnaii 
cununi de crăcile lui. I6na audi tâte aceste basme, 

pline de poesie; ânsă ţ6ra ei era plină de o alt: 

fel de poesie mai sălbatică, mai crudă, mai vi- 

for6să şi mal adevărată, adică r&sboiul. I6na află 
rana cea grozavă a ţării sale; ea vădu viind fu- 

gari s&rmani şii ajută, biâtă fată, pe cât putu. | 
Părinţii ei însferşit fură siliți să fugă, şi la urmă, 
dupe ce se răsipiră tilharii, ei se întârseră în &- 

Tăt, găsiră 'satul prădat, casa, jăfuită , biserica 

arsă, şi astfel află I6na ce vrea să dică r&sboiul: 
Ea înţelese cât de pugin creştinesc este acel lu- 

cru, se spâimântă de acea, domnie a diavolului 

şi vru să afle deca, Dumnedeii va ierta ca, acest | 

fel să fiă în tot dauna, dâca el nu se va îndura 

a pune sferşit acestor tilhării, deca nu va tră- 

mite un mântuitor, precum trămisese de atâtea 

ori norodului lui Israel, când pe un Gedeon, când . 
pe o Iudită ? Ea, scia că ades6 o femeie scăpase 

poporul lui Dumnedeii şi că femeia era, menită 
a strivi cu piciorul ei pe şârpe, precum văduse
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în biserică, pe sânta Mărgărita cu sântul Mihail, 
călcând sub picidre un. balaur. 
„O di de veră, qi de post, pe la amyadi, I6na, 
fiind în grădina tatălui săi, aprope de biserică, 
vEdu o lumină: mare şi audi un glas dicându'i: 
„l6n6, să fii bună şi cu minte, şi si mergi des 
la biserică!“ — Sărmana, copilă fu fârte spăimân- 
tată. Altă dată audi iarăş un glas şi v&du o lu- 
mină, în care i se arătă, un bătrân înțelept şi 
mândru, cu aripi în spate, dicându'i: „I6no, mergi 
de scapă pe regele Franciei şi dă ţsra înapoi“ 
Ea răspunse tremurând : „Dâmne, eii sunt o biâtă 
fată, şi nu voi sei nici să mă lupt, nici să mân' 
Ostea la răsboiu !* Glasul îi răspunse: „Te vel 

„duce către domnul Baudricourt, căpitanul din Vau- 
couleurs, care te va trămite către rege. Santa Ecaterina, şi sânta Mărgărita îţi vorii da ajutorit — I6na rămase plină de mirare şi începu a plânge, nesciind care îi va fi sorta în viitor. 

Acel înțelept fusese chiar sântul Mihail, 8r6z- nicul archangel al judicăţilor şi al bătăliilor. EI mal veni, şi, spre a da; inimă, îl povesti jalea, cea, mare de care era cuprinsa, tera Franciei. În urma lui Veniră umbrele albe ale sântelor, încon- „Jurate cu făclii, impodobite cu cununi lângână cu un glas dulce si pătrundător 16 ae " 07. lona, plângea şi ele şi Angerii o părăseaii, ea 

dînsa, iar cana sânt 
dicea, suspinână : „Cum aş fi vrut să mg fi luat ângerii cu dinşii 1
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Penă atunci ea nu audise decât scumpul glas 
al maicii sale; acum ea audea glasurile puternice 

ale ângerilor, care” cerea să părăsescă casa pă- 
rintâscă şi pe muma ei, "să lase grădiniţa ce sta 

la pâlele bisericii, de unde păsările venea să mă- 

nânce din mâna ei — atât de mare era blândeţea a- 
celei sânte fete, încât pasările cerului veneaii că- 
tre dinsa!— şi...., să mârgă să vorbâscă 6me- 
nilor şi să comande ostaşilor. | 

Cinci ani petrecu astfel I6na, într'o luptă 

groznică şi necontenită. Duo autorităţi îi porun- 

ceai lucruri deosebite. Tatăl ei o oprea în coliba 

lui, iar ângerul îi dicea. să plece, să pună mâna 

pe arme şi să'şi scape ţera. Tatal ei, ţăran cam 

grosolan dar cinstit, jura că, deâca fiică-sa se va 

duce cu stea, el cu mânele lui o va strînge de 

gât. Ce să facă ea dar? c&ci în ori ce chip tre- 

buia să fie neascultătore unei puteri. Ac6sta fu 

o luptă grâznică. 

Părinţii ei împotrivindu-se cu totul la între- 

prinderea sa, voiră 'să o mărite. Un flăcăi din 

acelaş sat pretinse că, fiind copilă, îi făgăduise 

Sl iea de sog. I6na se apără cu putere dinaint$ 

judecății; dar ânsă, ca, să scape din mâna, părin- 

ţilor, ea trebuia s4 atragă în parte'i vre o rudă; 

cela ce era, fârte areii. Un unchiu al ei priimi 

însferşit să, vorbescă despre dinsa cu căpitanul 
“din Vaucouleurs; acesta îi răspunse să o ducă 

îndărăt la, tatal er, bine pălmuită. Ânsă I6na, în
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„loc de a/şi perde curagiul, voi să mergi, singură 
la domnul Baudricourt. Minutul hotăritor sosi; 
îmbrăgişă pe t6te prietinele ei şi le lăsă sub paza 
Domnului ; numai pe Haimeta, adevărata ei prie- 

tină şi tovarăşă, nu voi s'o vedă; despărţirea ar 

fi fost pre crudă. Astfel părăsi satul şi familia 
ei pentru totdauna. 

Ajunse în oraşul Vaucouleurs, îmbrăcată cu 

haine de ţărancă, roşii şi grose, şi trase cu un- 
chiul ei, la nevasta unui ferar care o priimi cu 

prietinie; se duse Ja Badricourt şi” dise cu ton 

hotărit că Dumnedeii o trimite către reze, spre 
wi spune să nu se lupte pân! va veni ajutor 
din partea, lui; să aştepte până în postul cel mare 
şi atunci Dumnedeii se va, milostivi cu era Fran- 
cieă şi o va ajuta, cbci acestă țâră nu este nu- 
mal a regelui, ci e chiar a lui Dumnedeii. 

Căpitanul se miră mult şi, temându-se să nu 
fie vre o ispită a diavolului, se sfătui cu preo- 
tul, carele povăţui pe I6na să se întâreă la, pă: 
rinţii ei. Dar poporul nu se mai înduofa despre 
sânțenia fecidrei ; el alerga din tote părțile ca, 
s'o vâdă. Un cavaler întrebă dâca Englezii vorit 
fi goniţi din ţeră; ea respunse că, „trebuie să 
mergă către rege înaintea, Pascilor "chiar de i sari toci pe -drum picădrele până la, genuchi 
că nimeni pe lume nu va putea să cotropescă 
țera ei“. Atunci toţă orăşanii din Vaucouleurs



IONA DARC 11 

  

deteră bani spre a i se face o îmbrăcăminte de! 
răsboiu, şi I6na plecă către Chillion. 

Calea era grea şi primejdi6să; (ra, era plină, 
de tilhari; nu mai eraii nică drumuri nică poduri, 

Şi a călători astfel cu vre o cinci sâi şâse ostași 

numai, era primejdios pentru o fată. Ea ânsă nu 
se splimentă ; pr6 era curată ca să se temă de 

ceva, şi, cu tâte că era şi tânără şi frumâsă, în 
prejuru'i se revărsa, ca un cere luminos şi reli- 

gios, care împunea respect celor ce o înconjura. 

Trecu dar cu o iiniște vitejescă, printr'acea (eră, 

pustiită şi plină de hoţii; iar când tovarăşii ei 
descuragiaţi voiaii să o părăsâscă, ea, le dicea: 

„Nu vă temeţi de nimic; Dumnedeii îmi pregă- 

tesce calea. De acela m'am născut!“ 
Când ajunse în Chillion, era împotriva ei o 

aşa mare opunere, încât a trebuit ca sfatul să 

se- adune spre a discuta dâca se cuvine sâii nu 
ca ea să vâdă pe rege. În sfârşit regele o priimi 

cu cel mal mare alaiu. Era s6ra; cincideci de fă- 

clil luminaii sala, unde staii îmbolăiţi peste trei 

sute de cavaleri, nerăbdători să vâdă p'acea, fer- 

mecătore, ce făcuse atâta sgomot. 
- Fermecătârea era o bistă fată de opt-spre- 

dece ani, frumâsă, înaltă şi bine făcută. Ea in- 
tră simplă ca, o păstoriţă, ceru să vâdă pe rege,” 

căruia, sărutându'i genuchii, îl dise : „Dâmne, eii 

sunt I6na Feci6ra, şi vii din partea lui Dumne- 

deii, ca să scap țâra şi pe tine însuţi!“
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Dupe Dumnedeii, Francia era totul pentru 
dinsa, s6ii, şi mai bine, ea amesteca aceste duoă 
Xubiri întruna şi același. „A duce răsbolu împo- 
triva sântei ţări a Francici, dicea ea, este a 
r&sboi împotriva Domnului Lisvs&, sa 
„Dar vrăjmaşii ei cercară a dovedi ci ea este 

o vrăjitore, şi numiră un sfat de vre o cinci 
episcopi ca să o cerceteze. I6na răspunse la în- 
trebările acestora cu simplitatea ei obicinuită, şi 
judecătorii, vEdându-o aşa de nevinovată, o de: 
clarară de adevărată trămisă a lui  Dumnedeii. 
Atunci nimeni nu. mai stătu la înduoielă şi re- 

„gele, dându' pe s&ma ei o râtă de ostaşi, ea plecă, 
călare pe un armăsar negru, îmbrăcată cu veş- 
minte bărbătesci şi cu arme albe, ţinând în mână 
o mică secure. şi în -cea-l-altă un paloş străluci- 
tor. Stâgul ei era alb şi semănat cu flori de crin; pe  dînsul eraii scrise sântele cuvinte : „Iisus Şi Maria“, | 

Astfel ajunse I6na în ora, 
cesuri sera, în dioa, de 29 ap 
să înainteze de mulţime; 
cel pugin de calul ej. Orăş 
precum s'arii fi uitat la D 

şul Orleans, la opt 
rilie. - Ea nu putea, 

toți voiau să atingă 
eni se uitau la, dinsa, 

Oraşul Orleans se afla înconjurat, ae multe cetăţui pe care Je stăpâneau Englezii. 
mai 

Fe-
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că6ra, dete ocol zidurilor cetăţii, spre a le visita, 

şi înaintă chiar până către meterezele englezesci. 

Tot poporul, adică bărbaţi, femei şi copii, îmbă- 

taţi. de religiune şi de r&sboiu, păşea fără, temere 

în urma €i. Fa vânea sâra la denie în biserica. 

Sântei Cruci, şi acolo tâtă lumea lăcrima, de bu- 

curie împreună cu dinsa. 
Până aci ea nu fusese nicio dată în bătălie. 

Intro nâpte se scâlă deodată: „Dâmne! strigă 

ea, sângele 6menilor noştri curge ! Daţi'mi curend 

armele şi calul!“ Pe urmă plecă, în g6na mare; 

pe drum, întâlnind răniţi pe cari! aduceaii în 

oraş, ea dice: „Nică o dată n'am vădut curgând 

sânge de Francez, fără ca, să mi se ridice părul | 

de grâză!* , | 

În n6ptea acela Francezii atacase o cetaţule 

engleză, foră să dea, de scire I6nei; dar încerca- 

rea lor nu isbuti; ei se turburară şi fugiră cu 

neorânduială. Însă, cât se ivi chipul măreț al 

Feci6rei pe câmpul de bătaie, fugarii se întorseră, 

inima le veni la loc; peste pugin învinseră cetă- 

ţula şi din Englezi abi6 scăpară, câță-va ascunși 

sub veşminte de călugăr. Acâsta fu cea dântâi 

bătălie şi prin urmare cea Wântâi isbândă a I6- 

nei, şi cu tote acestea, ea plânse mult vădend 

ataţă 6meni, atâţi frați morţi pe câmpul de luptă. 

Mai rămânea Englezilor o cetăţuie însemnată. 

I6na se porni asupră'i, cu 0 mulţime de ostaşi 

şi cetățeni; strejile oraşului nu voiră săi des-
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chiqă: porţile; poporul le sparse şi eși. Sorele 
răsărea pe d'asupra, Loarei când toţi se aruncară 

în luntri ca să trâcă pe cela-l-alt mal unâe se 

afla cetăţula ; ajunseră până la pâlele el şi sim- 

țiră lipsă de artilerie. Englezii se apăraii viteje- 
sce. Fecidra, vădenă că luptătorii începeaii a slăbi, 
se asvârli într'un şanţ, luă o scară, o .puse pe 
Zid, dar, când încercă a se sui, o săgetă i se în- 
fipse în umăr şi ea cădu; durerea o supuse un 
minut; dar pe loc se sculă Jarăş și strigă plină 
de vitejie: „Câna veţi zări stâgul mei sus pe 
zid, atunci să intraţă!“ Cei din: oraş, cari prii- 
veai de pe metereze acestă luptă crâncenă, nu 

„Putură să se mai oprescă; deschiseră porţile şi 
deteră năvală pe pod. Glâta venea ca o mare 
împotriva, Englezilor; aceştia spăimentaţă, fugiră, 

„părăsind cetăţula în mâna biruitorilor. Într'acest 
chip fu scăpată cetatea Orleans. Englezii se re- 
traseră către mi6dă-n6pte, în oraşele Jargeau şi 
Bogency; iar I6na, întorcânâu-se la Carol al VII-I, 
îl rugă să mârgă la Reims, spre a fi încoronat, 
Dar, de vreme ce multe din oraşele ce se aflaii pe calea, Reimsului erai âncd stăpânite de vraj- maş, hotări să curețe mai nainte tâtă calea aceia, de orl ce 6ste duşmană. 

Francezii întelniră. pe Englezi lângă cetatea 

mn său ia, iure nato dea trebuie sea Talbot, fu ori orSie lupta începu ; generalul 
ŞI duoă mil de Englezi acoperiră,
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câmpia cu trupurile lor. Feci6ra plângea vă&dend 

atâțea morţi şi dojenea crudimea cu care ostaşii 

biruitori loveai şi vindeau pe cel robiți. 

Dupe acâstă isbire -însemnată, care smulse 

din mâna Englezilor o mare parte din tărâmurile 

isbândite de dînşii, I6na ceru ca regele să vină 

negreşit la Reims. Mai mulţi curtezani se împo- 

triveaii acestui plan, dar stăruința Fecidrei fu . 

atât de mare încât voinţa i se făcu. Moleşitul 

print, urmând dorinţei poporului întreg, plecă cu 

curtea, sa. Ânsă pe drum el întâmpină împotri:- 

vire din partea oraşului Troyes, care nu voia săi 

lase trecerea slobodă.: Atunci sfatul se adună, şi 

chibzui de n'ar fi mat bine să se întorcă la Chil- 

lion. I6na, plină de inimă, lăsându'i să'şi urdescă, 

planurile sub cort, puse mâna pe arme, începu 

atacul oraşului, îl supuse, deschise porţile regelui 

ŞI, înfruntând tote pedicele, duse pe Carol al 

VII6 până în oraşul Reims. 

Acolo se făcu încoronarea lul cu cea mai 

mare pompă. Francia, dobândind un rege pămen- 

ten, dovedi că mai are într'insa puterea, de a'şi 

susţine neaternarea. I6na, care pregătise cu atâtea, 

trude acestă mare sărbătore ce umplea țera de 

bucurie, simţindu'si. acu misiunea, sferşită, înge- 

nuchie dinaintea lui Carol şi'i dise: „Înalte Dâmne, | 

"et am avut datorie să scap Orleansul, să te ung 

rege şi să'ţi pun pe cap corâna Franciei. Mulţu- 

mesc lui Dumnedeii că m'a ajutat întru tâte
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acestea! Âns& acum dă'mi voie să':mă întorc în 
sat la mine“: 
Nimeni nu voi s'o lase si plece; aşa şi 
dînsa, supunându-se rugămintelor regelui şi po- 
porului, rămase la curtea lui. Carol. 

Prin ajutorul el, Francia își redobendise ade- 
văratu'i rege; dar acestuia, întronat de puţin 
timp, îi lipsea o capitală, căci Parisul era âncd! 
ocupat de vrăjmaşi. Deci tote armele franceze 
se porniră în spre dînsul pentru 41 scăpa. I6na 
începu atacul; dar, dupe ce luă cu asalt un rând 
de metereze, cădu rănită r&ii în pept. De atunci, 
puterea ei începu să scadă; ea simțea schimba: 
rea, ce se făcuse într'insa şi dicea adese ori qu- 
hovnicului ei: „De voi muri peste pucin, să spui 
regelui să zidâscă biserici în care se vorii face 
rugăciuni pentru cei ce ai murit într 
țării“. De mult; ea, disese: „Întrebuințaţi-mă cuci 
n'am să fiu cu voi mai mult de un ană, Toţi o priveaii ca o sântă, dar ea, dinpotrivă le arăta 
că, n'are nici o putere de a face minuni. Astfel o dată, o dSmnă, rugându-o să pună mâna pe ca E ea Ş pe nisee moni, spre a le sânţi, 

* „tune și dumniata mâna, Şi tot una va fit, SE 
De la Paris, ea, se duse cu Oste 

tergul Compiegne. Aci 
ei cea Tăsboinică, ca s 
visță, de suferinţe ama 

u apărarea 

a ca să scape 
avea, să, se sfârşesci vista 
ă încspă pentru dinsa o re. Eşind o dată din oraş
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cu o câtă, se vădu în mijlocul vrăjmaşilor, pără- 
sită de ostaşii ei, cari “se retrăsese în cetate. 

Apucă şi dinsa înapoi, dar găsi porţile închise şi 

cădu în mânile unui cavaler din Burgonia, numit 

I6n de Ligny,, care o vându Englezilor pe -dece 

mii de francă (aprope 30,000 de lei). Aceștia, pre- 

gătindu-se a o ucide, o închiseră întrun turn, 

de unde ea încercă să scape, sărind pe ferâstră. 

Strejile ce -păzeaii împrejur, o prinseră. Inima ei 

era în Compiegne şi, de câte ori îl venea în.gând 

că străinii vorii put lua acea cetate şi vorii intra, 

( Yariş în miedul Franciei, plângea cu desnădăjduire 

ȘI =f cădea în genuchi, rugând pe Dumnedeii șă 0 

strămute într'o clipă în tabăra franceză. - - 

3 Închizitorii ef, băgânâ de s6mă, dupe mai 

multe ale ei încercări, că va putea să fugă din 

%- turnul unde era închisă, o duseră în oraşul Rouen, 

(ca să i se facă acolo şi judecata. 

Omul însărcinat cu acest proces era un epis- 

cop numit Cauchon, vândut Englezilor şi duşman: 

învierşunat. al I6nei. EI, cu tovaraşii lui, încercă, 

prin itâte mijlâcele;, a dovedi că I6na, este eretică 

şi vrăjitore; dar credinci6sa copilă răspunse cu: 

atâta simplitate şi cu. atâta hotărire, încât, udese: 

înmărmurea pe iscusiţii el judecători. La ori ce. 

întrebări i se făceaii asupra legii şi a bisericei, 

ea răspundea cu acea credință, ferbinte a unei 

inime curate şi fără de pată; iar când îi diceai 

că nu e creştină şi: că: trebuie arsă pe piaţă, ea 

1. 25,682. _ 2 
s7 o lOTECA SS 

Centrală Unnersttră ti 
/ 

tt i 0   
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le răspundea, arătându-le cerul: „Aduceţi-vă a- 
minte că este colo sus un jude şi pentru vol!“ 
Şi judecătorii turburaţi, se răsipeait lăsând pe 
aduoa qi judecata; astfel se petrecu un timp des: 

tul de lung. Englezii eraii fârte supăraţi de ac6- 

“stă întârdiere; eX cereaii ca I6na Să fie arsă pe 
loc. În zadar se sileai bieţii cărturari să le do- 
vedâscă cum că trebuie ca, acestă faptă să albă 
cel pugin un văl, o umbră de dreptate; neputând 
a mai răbda nică un fel de prelungire a judecății, 
porunciră lui Cauchon să grăibâscă cu cât se va 
putea mai mult sfârşitul acestei grozave istorii, 
ameninţându!'l câ!1 vori spendura pe dînsul însuşi, 
decă, nu le va asculta straşnica poruncă. 

În timpul acesta, IGna suferea chinuri grele 
în temniţa ei; expusă la batjocura unor soldaţi 
mojici, cari dormeaii chiar în: chilia e, legată cu 
fere întrun colţ pe un minunchiu de paie, fără 
să se pâtă mişca, ea nu avea altă apărare de- cât hainele ei bărbătesel. Nâptea şi 
ghia deşteptă spre a'şi păstra c 
mai mult paznicilor prin putere 
Gişării ei. Intracâstă tristă, posi 
s&rmana, sărbătorile Pascilor. 
mai adâncă pentru dînsa, 
drăgălaşele mângâieri ale 
de a petrece aceste sărbă 
suferă, şi se bucură, Îmyp 
sită în fundul unei închi 

dioa ea ve- 

instea, împunând 
a morală a înfă- 
țiune petrecu ea, 

Ce durere putea fi 
care era, învățată cu 

mumei sale, decât acela 
tori, în care toţi 6menik 
reună, singură Şi pără: 
sori întunecâse ? Pazni-
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cii ei fură aşa de crunţă încât nici voie nui de- 
teră să mergă la biserică. Porta ce se deschide 

pentru toţi în n6ptea Învierii, rămase închisă 
pentru dînsa ! Su | 

„ Dupe sărbători judecata începu larăş. Cu t6tă 

slăbiciunea în care căquse, ea, rosti aceste cu- 

vinte pline de tărie: „Tot ceia ce am făcut, bine 

„am făcut. Sciii că, Englezii mă vorii ucide, crednd 
că dupe mârtea mea vorii dobândi ţera Franciei ; 

dar chiar de arii fi dînşii de o sută de mii deori 
mai mulţi de cum sunt acuma, nu.vorii pută do- 
bândi acestă ţâră !“ Judecătorii, întăritaţi şi mai 

mult împotriva ei prin aceste cuvinte, de altă 

parte speriați de amenințările Englezilor gi des- 
nădăjduiţi de a, găsi în apărarea, din graju a 16-. 

ne, vre un cuvânt prin care ar fi putut s'o în- 

vinovăţâscă de eresie, începură, a'i găsi vină în 
îmbrăcămintea, ei. O întrebară de ce stâgul ei fu- 

sese cel d'ânt6i la încoronarea regelui; ea r&s- 

“punse: „De oră ce a fost cel d'ântâi la muncă, 
" trebuia să fie şi cel d'ântei la cinste“. Pe urmă, 

o învinovăţiră că a purtat veşminte bărbătesci, 
cela ce nu se cuvenea, sexului ei. Atunci ea nu 

sciu negreşit, cum să se apere; o ruşine fecio- 

rescă o oprea -să spună care fusese adevărata 

pricină a acestui port. Judecătorii nu lăsară să 

le scape acestă întemplare, şi, numindu-o în ob- 

şte vrăjitâre şi facătâre de farmece, hotâriră să 
o ardă, 

. > - o
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Pe acea, vreme, Carol al VIII nici nu se gân- 

dea la I6na; acea, fecidră cel scosese din ticăl6sa 
şi moleşita - lui viţă, spre al aşeda pe tronul 

unei naţiuni care numai prin puterea el devenise 

biruitre, acea, simplă şi eroică fată de la câmp, 

era cu totul uitată de dînsul; nici chiar un sim- 

țiment de. recunoscință nuw'l: împinse a cerca să 

o răpescă din mânele ghidilor ei. Curtezanii lui, 

Gmeni corupți şi plini. de ură şi de pizmă împo- 
triva I6nei, se sileaii mai mult săi o ştârgă de 
deplin din aducerea, aminte a slabului rege. 

De şi ea ar fi avut drept a se plânge de a- 
cestă uitare, ânsă I6na nu rosti un cuvânt îm- 
potriva lui Carol; ea vedea într'însul era în- 
trâgă, unsul lui Dumnedeii ; ar fi credut că face 
un păcat mare, dgca ar fi învinovăţit. o fiinţă ce 
i se părea vrednică, de cel mai cuvios respect. 

Dar minutul hotăritor sosi. I6na, le 
o căruță desvelită, fu adusă în m 
lui pe piaţa mare din Rouen. Ac 
preoți, venduţi Englezilor, declamară cuvinte prin care înfioraii pe sărmana fată, v sa: chiar în acel | d estindu'i mârtea, 

el loc, şi dovedind poporul 
este nelegluită, şi eretică. poporului că ea, 

sată pe 
ijlocul poporu- 

olo, may: mulţă 

Locul de mârte era, pregătit : , 
. gătit; o mu soldață engleză încon > lțime de ng juraii piaţa, bătenâu'si joc de biâta, fecior. Popii, voind săi prelungeseai sute. rinţele, începură a"! face deosebit 

Ş 
e întrebări despre „legea şi faptele sale; dar ostaşii nerăbaatori o
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smulseră de dinaintea lor şi o legară pe rugul 

unde era să, fie arsă. V&dându'şi atunci mârtea 
de aprâpe, ea ceru o cruce; un cavaler englez 

făcu cu duoă surcele o cruciuliţă, şi “i o dete, 

ridend. Ea o sărută cuvios şi o puse pe sin. 

Preoţii o afurisiră în numele bisericii. Ghidele 

puse foc lemnelor de la rug. I6na îl vădu de sus 

şi nu putu să oprâscă un strigăt, plin de fiori. 

La urmă călugărul ce era lângă dinsa, se cobori 

jos, şi flacăra începu a se încinge... . 
În minutul când o atinse, nenorocita fată, 

tresări şi ceru alazmă ; dar îndată capul îl cădu 

pe sîn, şi mai strigă o dată: „lisuse!...“ VOl- 

“v6rea, de flacări o înconjură de tâte părţile. 

Două mii de 6meni plângeau la acestă tristă 

privelişte; unii Englezi numai se sileaii a rînji; 

“dar dupe ce vădură trupul I6nei schimbat în : 

scrum şi cenuşă, ei fură pătrunşi de o mustrare 

de cuget adâncă şi alergară în tote părţile cu un 

fel de spaimă gr6znică, strigând în gura mare : 

„Am omorit o sântă !“ 

Aceste cuvinte, eşite din gura unui vrăjmaş, 

erai fârte adevărate; ele vorii rămân, şi viitori- 

mea, le va, crede; întradevăr sântă a fost I6na 

Dare, Feci6ra din Orleans, în privința religiei şi 

a iubirei către: ţ6ra, sa. 

Paris, 1SŞI. Din Calendarul popular pentru anul 

1552, publicat in Bucuresci de C. A. 

Rosetti și Winterhalter. 
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MUNCITORUL ROMÂN 

Lată e câmpia ce sentinde la pâlele munţilor 

Carpaţi; faca ei netedă şi destinsă se. perde în 
depărtare pe malul măreţei Dunări; câte va, riîură 

__spumegâse şi răpedi, altele line şi largi, scobo- 
rându-se din naltele piscuri de către miedă-n6pte, 

şerpuesci printrînsa, desfăşurând undele lor azu- 
„rii sub radele căldurâse ale sorelui. 

Ochi! se perdii ades6 asupra acelei câmpii; şi 

cu t6te că se vădii, ici, ceva holde de grâne sei 

“vre un câmp semănat cu porumb, colo, o livede 

de pomi sâit o vălcea acoperită cu viţă, urma 

omului nu se zăresce nicăieri; singurătatea, pusti- 

iul domnescii chiar în locurile unde remâni semne 

de vi6ţă şi de muncă ale omului. Abi6 dâca se-" 

aude din timp în'timp, câte un glas dulos, cân- 

tând o doină tristă şi melancolică; abi6 deca,
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sera, când insectele şuieră printre frundele Yerbi, 
se ivesce pe câmpia întinsă câte un foc depir- 
tat şi împrejuru'i chipurile obosite a vre O câtor 
va plugari, ce'şi pregitescii cina, prin care vorii 
sferşi trudnica lor di de muncă. | 

Dar în acele chipuri se vede ceva mai mult 
decât, ofilire (abatere) şi ostenâlă ; sub fruntea lor 
sbârcită, scintelază ânco nisce ochi cari cată a 
vede un viitor ma! fericit; acele trăsuri aşa de 
regulate, aşa, de bine lămurite, conţinii într'insele 
o putere, o energic, o stăruinţă, care negreșit ai 
a purta mari şi minunate roduri. Lungă suferințe 
aii adăogit acestor nalte simţimente, o expresie de moleciune melancolică, care s'a respândit în cânturi, în obiceiuri şi a pătruns în tot: spiritul naţional... .. | 

Dar a sosit timpul ca. România să formeze totă, o singură, şi puternică nație, care se va destinde pe amândous. p6lele munţilor Carpaţi, din Dunăre până în Nistru, din Marea Neâgră penă în Tisa! — Să umplem dar ale nostre suflete de O vi6ţă nouă, plină de virtute! Să gonim din- tr'însele acea moliciune ce întreţine desbinarea, și neunirea, în inimele n6stre, Şi prăvilesce nobila, nOstră naţionalitate! 
Laucrul numai, dar 

tocmit, va, put6 să stâr 
nin6să, din sufletul 
Tului român, 

lucrul drept şi bine în- pâscă acea, buruian 4 ve. mendru şi b] ând al muncito-
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Negreşit, -muncitorul' e stlpul României! De 
la . dînsul să învăţiim a ne iubi patria! Fiind 
în raport necontenit cu pământul țării n6stre, el 

scie a'l iubi şi a”! cinsti! Pământul acela în care 

zace. cenuşa părinţilor s&i,. care suge pe totă dioa 

sudârea ce'i pică de pe'frunte, din care r&săre 
spicul de grâi ce'i va da hrana lui. şi a: copiilor, 

acel pământ e pentru dînsul un obiect sfânt; de 
adoraţie; şi cu tote acestea, acel pământ nu e al 
lui !:Este al ciocoiului care îl dă şi i] lea, după 

voinţă. :At6rnare grâznică, ce pune la, disposiţia 

stăpânului, nu numai ondrea şi vița ţăranului 

şi a familiei sale, ci chiar inima, şi consciinţa sa! 
Tată trista sârtă a muncitorului român în 

dioa de astădi. Ea nu pâte să ţină mult într'a- 
cest chip, căci Românii mai sunt âncă o nație 

plină de visţă, de junie şi de viitor! Ei vori sci 

a răsipi aceste nelegiuiri, căci ei onorâză pre 
mult pământul lor de nascere, spre al lăsa să 

fie prâda şi jaful străinilor şi a unor 6meni pu- 

tredi de păcate! Peste pugin pământul va fi îna- 

poit muncitorului prin iubirea, şi îngrijirile căruia. 

pustilele se vorii schimba, în holde *nalte şi bogate, 
în livedi roditâre, în păşuni verdi şi fragede, pe 

care vori pasce frumâsele vite ale României ; 

bordeiele, unde abis pătrundă radele s6relui vorii 

deveni case lumin6se, îmbilşugate şi fericite; în 

sferşit România va deveni o ţâră vrednică de 

geniul şi de marea, inimă a Românilor.
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„Noi, juni cari studiem, seci în tri străine sâii 
în patria n6stră, să ne aţintim privirea asupra 
adevtratuluă Român, şi să ne silim a înapoia . 
hrana ce- el ne dă pe tâtă dioa, printr'o hrană 
intelectuală, morală, pe care sciinţa singură o 
pote da şi care va ridica lesne pe ţăran din 
adânca ofilire (abatere) în care pare al fi afundat . 
suferin țele lui. 

Paris, 1831. 

Din Junimea Română, dar al stu- 
denţilor români din Paris, No. 1, alu 
1851. 

 



  

  

  

  

ODĂ ROMÂNIEI 

O! ţâra mea iubită! o! mândră Românie! 
Pământ cu rîuri dW'aur sub boltă azurie ! 
Tu, mumă iubitâre a fii nesimţitori 

Ce-adânca ta durere nu pâte să renvie! 

Trecut'aii fericirea'ți şatale sărbători, 
Cum trecii la'l tâmnei crivăţ plăpânde d'albe flori! 

Cână fii tăi s'adapă cu laptele'ță cel dulce, 

Şi când cosescii ei spicul ce sinul t&ii aduce, 

Se mai gândescii ei 6re la sântul legământ; 

Ce'ţi aii jurat o dată, în timpuri mai ferice : 

„Să apere cu bragul străbunul lor pământ, 

„Până şi cel din urmă va zace în mormânt păzi



. 

98 i ODĂ ROMÂNIEI 

  

Nu,... a patriei iubire a stins a sa făclie! 

De vechi făgăduinţe nu va nimeni să scie; 
Deâc'a jurat strămoşul, nepotul a uitat. 

Nu,... nu mai e Românul acel ce ?n bătălie 
Uita, că copilaşii, sărmanii! zacii în sat, 
Lipsiţă de hrana, dileă,... când ţâra'i de scăpat! 

Era vrem p'atunc6 de mavea ps sătenul 
Când cete mii şi sute, când Ungurul Ş'Osmanul 
Zdrobeaii a' lui altare şi pustiaii cumplit ! 
Când se sculai Românii, pe loc perea, duşmanul ! 
Vai! Dunărea spumută Ş, Ardlul îngrozit 
Ai fost ades6 marturi Pal lor măcelărit! 

Românii d'acum ânsă, trăiescii cu umilinţa ! 
Aci lanţuri d'aramă înjugă consciinţa, - 
Colo pulbere d'aur ascunde putregaiu. 
Străina uneltire revârsă nesciinţa, 
Şa țării neăternare e numai ca un paiu, 
Luptându-se în viscol cu criveţe de plaiu, 

Dar țâra'i tot acela, frumâsă, roditâre ; 
Tot limpede e cerul, câmpia zimbitâre, 
Şi munţii cu pârafe, cu piscuri, cu zăpedi ; 
Şi nopţile de.veră tot sunt încântătore. 
Cu faga'ți argintie, tu, lună! scînteieză .. 
Şi -prin desiș, în crânguri, ca flacări văpâăiezi |
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E mută ânsă firea, când omul n'o învie, | 

Când el nu vârsă "ntr'însa suflarea lui cea, vie, 

Când duhul libertăţii e ştins şi nimicit. 
Ah! vai de acea, ţâră, — cât de bogată fie, — 

Ai cării fii duci jugul cu cuget umilit... 
D'asupra ei ruşinea *ntinde-un văl cumplit! 

S'a stins, la noi, s'a stins virtutea, strămoşescă; 
'Precut'aii vremi de trudă, de luptă vitejescă, 

De aspră voinicie pe câmpuri de omor. 
În sînul României acum va să *nflorâscă 
O fire care versă miros încântător, 

A păcii dulce fl6re, al artelor isvor. 

Să vină cântăreţul al gloriei trecute, 

Să, verse focul vieţei în strofele'i plăcute, 
Sărbând şi veştedi lauri, şi dafini viitori, 

Şatunci vori suna larăş acordurile mute; 
În vinele române vorii fulgera fiori 

„Şi orizonul ţării nu va mai fi cu nori! 

Sosi-vei, timp ferice, când trista Românie, 

SŞtergând a sa plânsâre, cu mândră bucurie, 

Își va, ved6 feciorii slăviţi între popâre, 
Nălţând semeţi o frunte ce *n Grba lor mânie 

Vrăjmaşii ţării n6stre cătuii să o dobore, 
Dar care-o vori încinge cununi isbânditâre!



30 ” ODĂ ROMÂNIEI 
  

Atunc6 vorii renasce virtuțile străbune ; 
Românul va, fi âncă vestit prin fapte bune. 
Dar geniul pe dînsul atunci îl va mâna 

Şi vorba'i mai puternic atunci o să r&sune. 
Acela este ţălul ! Acolo vei căta, 

O! patrie română, o! scumpă era mea! 

Să furi ca Prometeii, scînteia ce nu pere, 
S'apuci glori6sa, cale spre lumin6se sfere 
Şi, despicână tăria în sboru'ți prelungit, 
Să cânți cu glas d'aramă mărâţa'ţi renviere, 
Şi limpedea/ţi cătare, în vecinicul zenit, 
La, stâoa nemuririi S'aţinte neclintit ! 

Paris, 1852. 

Din România Literară, /uie perio 
dică sub direcția a-lul Y. Alecsandri 
Iaşi, 1855.



  

SATIRA LATINĂ 

STUDIU ISTORIC, CRITIC ŞI LITERAR 

l. 

Printre deoşebitele feluri de compuneri lite- 

rare, satira şi comedia, sunt cele care mai cu 
deosebire dai pe facă slăbiciunile unei naţiuni 
s6ii unei epoce; rolul lor este d'a lua în ris relele - 
năravuri ale omenirei şi, arătându-le publicului 

sub o formă atrăgttâre şi iscusită, să le biciu- 
“iască rîdend, şi astfel să le îndrepteze pe cât se 

pote. În Francia, în secolul lui Ludovic al XIV16, 
Moliere şi Boileau aii luat asupră-le, unul prin 

comedie, iar cel-l-alt prin satiră, aceste vesele 

dar nu puţin primejdi6se îndatoriri şi amânduoi 
le ai îndeplinit cu spiritul cel mai p&trundetor 

şi cel mai fin, cu cea mai glori6să perfecţiune.
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încă şi mica n6stră literatură, chiar de la înce: 
put a simţit cât de folositor este de a imbolâi 
pârţile şovăinde ale societăţii n6stre cu ghimpii 

comediei şi al satirei, şi, cu t6te că străinătatea 

ne-a răpit pe satiricul ce de demult ar fi putut 
să ne aducă glorie, pe Antioch Cantemir, ânsă 
chiar foră de a/l avâ în frunte, literatori români, 

Gmeni de spirit şi de gust, ai făcut încercări 
spre a ne pune pe o cale bună. Acum va numai 

să păşim înainte, cătând a perfecționa, din ce în 
ce mai mult ceia ce s'a, făcut până în qioa, de adi. 

Satira ânsă, astfel cum o vedem în scrierile 
lui Boileau, lui Antioch Cantemir şi despre care 
avem acum şi în limba, românscă câteva probe 
destul de recomandabile, adică acea critică în 
versuri a năravurilor, scrisă cu un stil uşor, a- 
des familiar, şi urdicând pe cei demni. de ris 
şi de reprobaţiune, spre a ţine parte virtuţii şi 
bunului gust, felul acela de compunere 'are o 
origină fârte 'vechie, pe care dorim a o ce 
în acest articol. . aaa 

Ea a, trecut în literaturile moderne, de la Ro-i 
mani, cari aii fost adevărații ei inventori. Întra- 
devăr Quintilian 1), vorbind despre deosebitele fe- 
luri din care se alcătuiesce literatura, latină, mai 
totă, imitată dupe cea elenă, ne dice” curat că 
satira, este cu totul romană, „satira tota nostra 

rceta, 

— 

') Institutio oratoria. lib. X, cap. 1..
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est“. Cu tâte acestea, în vechime, ca şi în timpii 
moderni, mulţi critică s'ai înşelat credând că 
chiar şi satira a fost luati de la Greci. O astfel 

de amăgire provine dintr'o asemânare adevărat 

minunată, dar ânst cu totul întâmplătâre, a cu- 

ventului latin satiră sâi mai bine satura, cu 

numele unui fel de comedie grâcă cu totul deo- 
sebită, ce se chiăma dramă satirică, doăua '0a- 
Tugiz0v s6i numai odruoa. 

lată pe scurt ce era acâstă dramă), dupe 

câte putem afla din cărţile vechilor şi mai ales 

din Arta poetică a lui Oraţiu *): în Atena, la 

marele representaţiuni teatrale ce se dai de ducă 

ori pe an, în vremea sărbătorilor lui Bacchus, 

numite Dion ysiace, se juca pe fieşce di trei tra- 

gedii şi o mică, comedie 'în care persânele eraii 

alese printre semideii şi printre eroii mitologică, 
“iar chorul era tot dauna compus de Satyri, tova- 

răşi ai lui Bacchus. Aceste bucăţi teatrale, care 
erai în tot dauna forte vesele, jucându-se la 

sfârşitul representaţiunii, mai descreţeaii frunţile 
înorate de grâznicele catastrofe ce se petrecuse 

1) Asupra dramei satyrice la Greci vedi ma! ales 

Barthelemy, Yoy. Anacharsis, ch. 69; Welcker, Nach- 

trag zu der Schrift siber die Aeschy „jlische Tyilogie, p. 185; 

” Patin, Etudes sur les tragiques grecs, vol. III, p. 442; Got. 

Hermann, De dramate comicosatyrico. Opuscul. I p. 4£. ete. 

3) Vers. 220 şi următore. 

1. 25,682. | 3
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mai nainte, tot pe aceiaşi scenă. Acesta eri ro: 

lul dramei satyrice. Lexicograful Suidas ne spune 

că poporul, supărat d'a nu mal vede, ca în ve- 

chime, împrejurul ultarului deesc, nici pe Diony- 

sii împodobit cu viţă, nică pe burtosul şi şovă- 

indul Sylen, nici pe comicii şi rînjiții Satyrl, ci 

de a tot veds, în locul acestui chor glumeţ şi 
sgomotos, jalnice şi înfiorătâre întâmplări, s'a- 

pucă să strige: „Apoi. aci nui nimic pentru 

Dionysiii ! 0sdv zro0s dvucov!* Atunci un ce- 
tăţen din Fliunta, anume Pratinas, pe la vre o 

500 înainte de Christos, închipui de a pune pe 

scenă faptele comice ale eroilor, dându-le drept 

chor o câtă de Satyri, cari cântaii strofele lor lirice 

pe musica săltăreţă a modului frigian şi dănţu- 
iaii gesticulânăd desfr&natul lor joc sicilian numit 
Sicinmis. Cheerilos şi Frynicos păşiră pe urmele 
lui, şi chiar marele Eschil însoi uriaşele sale 
trilogii tragice cu câte o dramă satyrică, unde 
înfăgişa, s6ii pe Prometeii aducând într”o trestie 
focul cerului de care îşi perleaii degetele Satyrii, 
sei pe Circea prefăcând în rimatori pe nenoro- 
ciţii tovarăşi ai lui Odiseu, sâii alte subiecte co- 
mice de felul acesta. Nică Sofoclu nu rămase mal 
înapoi, căci se făcuse, cum am spus, obiceju da 

sutgreă. Aceite patra Dati pene 0 Aramă . ucăți teatrale, jucate în - 
aceiaşi di, constituiati tetralogia consacrată a, săr- bătorilor dionysiace. Din multele: drame satyrice
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ale scriitorilor greci, abi6 ne ai rămas câte-va 
fragmente neînsemnătâre î) şi o dramă întrâgă, 

adică Cyclopul lui Euripid, unde putem veds 

cum face iscusitul Odiseii de perlesce ochiul 
uriașului Siciliei, dupe ce mai 'ântâi la îmbă- 

tat cu vin. 
Acâstă bucată ne pâte da o probă exactă, 

de ce era drama satyrică la Eleni şi, lăsând la 
o parte atât frumuseţile lirice cât şi expresiunile 
pugin cuviincise ce.se poti afla 'într'însa, nu 

găsim în ea, când o comparăm cu satirele lui 

Oraţiii şi lui Juvenal, altă asemănare cu ele de- 
cât numai o tendenţă comică dintro .parte ca şi 

din cea-l-altă. Cu tâte acestea, am mai spus'o, 
critici vechi şi moderni s'aii amăgit şi, din ase: 
muirea, numirilor, ai tras închiăiere că şi lucrurile 
eşeaii dintr'acelaş isvor. Printre cei noul, vom 
numi pe cel ma! vestit, pe filologul francez Ca- 

saubon ; dintre cei vechi, vom transcrie aici ceva 

din gramaticul Diomede, carele trăia prin secolul 

al IV15 sâi al V15 dupe Christos. Vorbind des- 

pre satira, el dice aşa : „Satira este numită sa- 

tura, s6ii dupe Satyriă, find că, întracest tel de 

poesie, se dicii lucruri de ris şi ruşinose, precum 

Satyrii au obiceiu a dice şi a face...... &. Dar el 

îndată, ajunge la proveninţa cea, mai de credut 

  

1) Fragmenta Grocorum Satyrographorum, ediă. 

Friebel et Larsow. Berlin, 1837. 
g*
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a, cuvântului latin, şi urmeză: „s6ii de la satura 

lan, care e o tavă purtând felurită pergă, ce 

se pune pe altar în sărbătorile deiţei Ceres....“. 

Însfârşit tot el cere ajutor de la un derivat spre 

a explica chiar rădăcina cuvântului şi dice: „sâii 
de la grămada şi (ca să dicem şi noi ca latinul) 

„de la, săturarea lucrurilor ce se afiă într'insa“ !). 
Aşa dar vedem că, la Latini, vorba satira vine 

de la vechiul cuvânt satura, ce însemna ori ce 

fel de amestecătură. În limba, preoțescă, tava pe 
care se puneau cele d'ântei roduri ale pimântu- 

lui, spre a le aduce drept odor deiței Ceres, purta 

numele de. satura lanz; vedem într'adevăr că 

acest obiceiu era forte vechiu în Italia, ca şi în 
Palestina. Anticele popâre italice jertfeaui deilor 

tote cele ântâi născute dobitâce ale anului, şi ai 
fost chiar timpuri, când mari urgil apăsaii preste 
ele, de ai sacrificat chiar şi toți pruncii născuţi 

într'o primăvâră. Aceia se chiima 12 dinşii Ver 
sacrum adică, Primăvcra sântă 2). Mai târdii şi 
"n vremi mai -ferice, deii se mulţumeaii cu o 
satura lan, adică, cu o tavă încărcată, cu de tâte. 

Lesne se înţelege că vorba saturitas a, eşșit 
N 

  

| 1) Casaubon,. De salyrica. Greecorum poesi et Roma- 
norum salyra, Paris, 1605, şi Halle 1774. — Diomedis 
bil. ILI. p. 483, edit, Gramatie. latin. edit. Putsch. 

| ) Vegi Niebuhr, Roemische Geschichte ; Michelet , Histoire Romaine; Micali, Storia degli antichi popoli italiani.
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de aci şi nol âncă şi adi dicem: „Sunt sătul şi 
mam săturat,“ fără de a, ne fi 'atins.vre o dată 

de tava sânţită a Ceresei.: Însferşit, spre a av 
o prenumerare exactă şi deplină a deosebitelor 

înţelesuri ale vorbei satura, în limba latină, vom 
traduce din gramaticul Festu cuvintele următore: | 

"„Satura este şi un fel de bucate gătit cu deose- 
bite merinde, şi o lege alcătuită, de mai multe legi, 
şi un fel de poesie unde se vorbesce de mal multe 

lucruri“ 1). Aşa dar satura era la Latini un ter- 

men general care însemna tot felul de ameste- 
cături şi se întrebuința atât în graiul preoţilor 

şi al legiutorilor, cât şi într'al bucătarilor şi al . 
literaţilor. Ia Ma 

La Greci, nu avea de loc acelaş înţeleș dicerea 
Xdrvgos, care însemna drama satyrică. Acestă, 

numire venea negreşit din natura, chorului ce fi- 
gura în acele bucăți glumeţe, şi care chor era 

compus de deităţile sălbatice şi sglobii, tovarăşi 

al lui Bacchus, personificând 6re cum tâte aple- 

cările rele şi necuviinci6se ale firei omenesci. Cho- 

rul de Satyri dase numele sti acestui fel de 

comedie, în care uflarea lui era de neapărată 

trebuință, precum multe tragedii grecesci erai 

denumite dupe natura chorului ce lua parte în- 

trînsele, spre exemplu: Raugătorele, Tatri0es, lui 

Eschil, Zrachiniele, Toazivect, lul Sofoclu, Bachan- 

1) Festus, citat în gramaticul Paul Diaconul.
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tele, Bâzgcu, lui Euripid şi multe altele. Iar pe 

acei Satyri, semidei închipuiţi de Greci cu copita 

de ap şi cu corniţa pe frunte, nu trebuie de loc 

să”! asemuim cu Faunii, acel d'ântâi poeţi al La- 
țiului și cântăreţă de versuri latine 1), acele blânde 

„deităţi câmpene care ocroteaii, în Italia, lucrările 

câmpului, pe care Virgil le chiamă întru ajutor, 
la începutul Georgicelor sale: 

Et vos agrestum presentia Numina, Fauni 
Ferte simul Fauni pedem, Dryadesque puellae 
Munera vestra cano 3), ” 

şi cărora Oraţiu se făgăduiesce a le jertfi un ied, | 
d6ca,. vori binevoi a priveghea păşunele şi tur- 
mele sale 3). 

Satyril Grecilor mai astfel ae atribuţiuni ; 
plini de viclenie şi de isteciune, ei caută neînce- 
tat prilejul de aşi „mulţumi urîci6sele lor aple- 
cări, cu paguba muritorilor. Furtişagul, beţia 
lăcomia, desfrenarea sunt jocuri pentru ei; tri. 
COŞĂ la primejdie, lăudăroşi când sunt la sigur, 
dar în veci trândavi şi răsipiţi, astfel ni! arată 
vechia, literatură satyrică a Grecilor, şi, dâca n'ar îl avut vioiciunea spiritului şi Gre care graţie în 

s 

PI II . 
*) Ennius, întrun fragment din t „i nnalelor, 

ea a Vi a *) Lib. 1, v. i, 
3) Ode, lib. III, 18,
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strâmbările lor, care să răscumpere puţin atât6 
rele porniri, atunci "1 am pute priivi ca pe nisce 
idoli asemănaţă cu diavolii iadului creştinesc, Cu 
tâte acestea, artele Şi literile Elenilor "1! a învă- 
luit în 6re-care 'poesie; ici, îi vedi, înferbântaţă 
de vin, urmărind sgomotosul şi bogatul cortegiu 
al lui Bachus şi făcând să r&sune crotalelei) şi 
tamburele, îi audi cum isbescii ţărâna, jucând des- 

frenata lor Sicinnis; colo, îi zăresci strecurân- 
-du-se pe furiș într”o. dumbravă ca s'apuce foră 
veste vre o Nimfă a pădurilor adormită. 

Multe scene de acestea, r&mase până la noi 

pe păreţii zugrăviți ai Pompei, ne îndâmnă forte 

a da credământ scoliastului lui Teocrit, la idila, 
sa a IV, când voiesce să derive cuventul pXdzv- 

905 cirrv Tis odins“ 2); 

Putem dar închieia, mai nainte de tâte că a a- 

semuirea cuvintelor Satura şi Xdrugos e cu to- 

tul întemplătâre şi că aceste două diceri nu de. 
rivă de loc din aceiaş rădăcina. Ne. vom încre- 
dința, ânsă şi mai bine de originalitatea satirei 
latine, cercetând urmele ei în istoria literară a 

Romei. 

:) Un fel de castaniete pe care le plesneai în palme. 
3) Lăsâm curioşilor grija de a cerceta în Lexice în- 

semnarea cuvântului 049 şi de a constata, în picturile 
lubrice ale museului secret din Neapole, dâca derivaţiu- . 

nea ce o dâm aci nu se înfăciş6ză ca cea mal probabilă.
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II. 

Titu Liviu 9 ne spune că la anul 391 de la 

clădirea Romei, consuli fiind C. Sulpiciu Peticu şi 

Q. Luciniu Stolo, se aduseră din Etruria nisce 

histrioni cară, prin jocurile lor, trebuiau să îm- 

blândâscă mânia deilor şi să alunge din Roma groz- 
nica peire ce apăsa pe cetate. Acesta era o cre- 

dință în mult-cuvi6sa Etrurie, de unde veneaii în 

Roma augurii, acei preoți cari citeai viitorul în 

fulgerile cerului şi în sborul paserilor. Histrionii 
aceia, întocmiră ale lor jocuri fără de a cânta şi 

foră, chiar de a face ceva schime care să, vădescă, 

înfăgişarea. teatrală a vre. unui fapt; ei numai 
dânţuiaii din picidre şi făceaii întorsături acroba- 
tice; iar gura le era mută. Tinerii romani, găsind 
aceste jocuri pe placul lor, se apucară a le imita; 
dar ei mai adăogiră pe lângă danţ, ca un chip 
de mică acţiune teatrală, şi un fel de dialog în 
versuri fescenine 2), adică, o întreschimbare de glume 
mal mult sii maj puţin grosolane şi necuviin- 
ci6se, care făceaii să, ridă pe publicul de atunci, 

„ Ancd necultivat. Dar acesta nu fu cel din urmă 

pp 

1) Lib. VII, cap. 2. 
*) Niebubr, în Istoria Romană, trage acestă numire „de la oraşul Fescennia, aşegat în 'Etruria unde s'arii f in- ventat aceste versuri pline de murdării.
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pas al geniului dramatic la Latini; în loc de ast- 

fel de jocuri neorânduite şi nemăiestrite, se ivi 
un soiu de mică comedie, pe care o jucară cetă- 

țenii din Roma, luând titlul de fistrionă, dupe di- 
cerea, etruscă însemnând pe actori, şi care fu nu- 

mită Satira, negreşit fiindcă într'insa era vorba, 
de tot felul de lucruri, dar mai cu s6mă, soco- 

tesc, ceva, critică şi urdicări la adresa Gmenilor 
însemnați din acea vreme 3), 

"Ceiu ce mă face a presupune acâsta, e toc- 
mai gustul ce a avut în tot dauna poporul ro- 

man de a lua în rîs pe bărbaţii săi cei mai ves- 
tiţi, gust care se vădesce mai ales în obiceiul 

strămoșesc ce ierta pe ostaşi să cânte, urmând 

carul de triumf al isbenditorului, versuri comice 

în care nu'i cruța nici cea mal mică vină. Astfel 

soldaţii lui Cesar. strigaii, intrând pe ulițele Ro- 

mei cu gloriosul lor general în cap: 

Urbani, servate uxores, mechum calvum adducimus'! 

adică : „Cetăţeni, păziţi-vă nevestele ; căci aducem 

pe birbantul cel pleşuv !“ 2 

:) Asupra Satirel latine vedă cineva: Casaubon, car- 

tea sus numită; Bohr, Geschichte der lateinischen Lile- 

ralur ; Ruperti de Satira Romanorun, în edit. lui Juve- 

nal din 1801; etc. etc. 

*) Bernstein, Versus ludicri în Romanorum Ocesares 

priores, p. 10, 

d
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încă o dovadă de spiritul de critică al ple- 
beilor împotriva celor mai mari lor, este acest 

vestit vers al poetului .Neviu : 

Fato Metelli Rome fiunt consules, 

adică „numai întemplarea, şi nu meritul, a făcut 
pe Metelii să fie consuli în Roma“, la care Metelil 
respunseră cu fapta şi cu vorba: 

Malum dabunt Metelli Nzvio pote. 

s6i „R&U va păţi poetul Neviu de la Meteli“. 
Şi *ntr'adevăr bietul poet plebeii, scăpând din 
fundul bolților 'Tuliane, îşi sferşi viţa pe țăr- 
murile pribegiei 1). 

Deci fie-ne iertat a crede că, precum ai fă 
cut soldaţii triumfătorilor şi poetul. Nevie, ase- 
men făceaii şi autorii sii actorii acelor satire 
teatrale despre care am vorbit. Acele mică come- 
dii, care n'aveaii altă, scenă, decât cetatea, Romei, 
nică alte îmbrăcăminte decât haina romană, se 
schimbară forte pugin când, sub înriurirea literi- 
lor elinesci, se iviră, comediile lui Plautu, 'Teren- țiii şi Ceciliă, lucrate după tiparul grecesc. Ele 
se păstrară âncă multă vreme într'o treptă mai josnică, sub numele de Fabule tabernarice adică 
comedii de cârciumă. 

„Junimea, patriciană se lepeaă de aceste. jo- 

1) Clussman, Cu. AV eu vita et ca? mina 7 Q 
V 

eli ț 

, 

. 2 1%, 

N
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curi poporane şi ea împrumută de la națiunea 

oscă, comedia numită Afellana, în care i6te per- 

sonagiele îşi aveaii rolul şi caracterul, ba şi chiar 

costumul lor, cunoscute de mai nainte, şi în care 

aşa dar nu rămânea de inventat decât numai 
intriga, - a 

Astfel de comeaii, născute în mica, cetate 
Atella din ţinutul Campaniei, şi jucate cât-va, 

timp la Roma în limba oscă, iar pe urmă în cea 
latină 1), poti fi privite ca vechiul trunchiu din 

„care aii eşit comediile poporane ce se j6că âncă 

şi adi în Italia, mai ales la Roma pe piața Na- 

vona, sub nume de Comedie dell” Arte, şi ale că- 

ror pers6ne sunt neschimbate. Pulcinella, Brighella, 

Pantaleone, Avlechino. sunt adevărații strănepoţi 

ai lui Alaccus, Bacco, Dossenus, Manduicus - din 

atellanele latine 2). Ca modernul Pulcinela, ase: 

meni şi vechiul Jaccus, pârtă o cocâşă în spate 

şi alta în pept, şi un nas mare şi cocârjat; deo- 

sebirea e că unul era îmbrăcat cu togă, Yar cel: 

lalt cu peptar pestriţ, şi crestat, ca gentilomii şi 

cavalerii din timpul Renascerii. 

însă aceste măsci s6ii personagie pocite şi 

  

1) Munck, De fabulis Atellanis ; Schober, Ueber die 

Atellamische Schauspiele der Roemer. L. Pomponius şi No- 

vius fură cel mai vestiți scriitori de Atellane la Romani. 

3 XV, A. Schlegel, Geschichte der dramatische Li- 

teratur.
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vidicule ale Italienilor n'aveai negreşit nimic a 
face cu persnele dramei satyrice elinesci, care 
erai alese printre semideil şi eroii poemelor ci- 
clice, arătate sub o facă, glumâţă; astfel, nici o 
rudenie nu putea să fie între un Ercul lacom, 
un Odisei viclân, un Polifem bst, cu un Maccus 
de duoă ori ghebos, cu un Manducus cu -gura 
căscată, până la urechi şi cu dinţii rânjiță, cu un 
nătărăi ca Bucco cel din orăşelul Atella. Mal 
ales că punctul de căpetenie al dramei satyrice, 
adică chorul de Satyri lipsea cu totul în Atellane, 
Şi, dâca ne vom sui chiar până la origină, lesne 
ne vom încredința, că, comedia, oscă, acea petre- 
cere întâmplătâre a, junilor patrici şi a Gmenilor 
foră trâbă, nu putea să aibă nici o legătură din 
nascere cu drama satyrică, jucată solemn în săr- 
bătorile dionysiace şi cerută cu tot dinadinsul 
de poporul atenian care se plângea că ai ultat pe Bacchus în .folosul tragediei. | . ISbutirăm până aci, cred, a arăta că atat Vechia satiră teatrală, a, Romanilor, cât şi atel- lana de origină, oscă, sati născut chiar în Italia şi nai fost turnate dupe tipar grecesc. Dar acest, punct capital este cu ataţ mai lesne de înteme- iat, cu cât, pe vremile despre care vorbirăm până acum, înriurirea, Elenilor nu: se simţea âncă în Laţii; Roma era âncă mânată numai de însuşi geniul său, sii. cel pucin n'avea, alţi ctitonx de-
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cât naţiunile ce o împrejmuiaii pe pămentul Ita- 
liei, adică pe Etrusci şi pe Osci. 

1. 
Cu tite aceste, greutatea nu va fi mai mare 

spre a dovedi că, chiar şi in epocele când tâte 
cele-l-alte feluri de compuneri literare, poema 

epică, tragedia, comedia, poesia lirică, erai sub 

asuprirea, literilor elinescă, că chiar gatunc6, dic, 

satira sciu să'şi păstreze o mare originalitate în 
deosebitele căi pe care ea le apucă. Dar mai 

nainte de a expune pe scurt ucâstă istorie, tre- 

buie să ne aducem aminte-că satira, la Latini, 

este o dicere colectivă care pâte însemna tot de 
odată 'mai multe feluri, şi că fie-care autor avea 
voie a numi într'astfel amestecătura de scrieri 

felurite ce el compusese. Poetul Enniu, părintele 

poeţilor latini, şi dupe densul tragicul Pacuviu, 
deteră, acest titlu la deosebite mici scrieri în ver- 

suri iambice, în care se vede că ei desbăteau 

despre filosofie, despre morală şi însferşit despre 

politică ; se pote ca ei să fi amestecat într'aceste 

desbateri, ceva, loviri cu ascutiş împotriva relelor 

năravuri ale societăţii şi împotriva unor pers6ne 

cu nume r&ă în Roma; Ansă nimic nu se pste 

hotărî despre acestea şi ne vom mulțumi tran- 

scriind aci. mărturia lui Diomede: „Satira este 

acum la Romani o poemă defăimătâre şi lucrată,
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în chipul vechei comedie, spre a îndrepta relele ; 

astfel ai seriso Lucilii, Oraţiii şi Persiu. Dar 
odinidră o poemă compusă de felurite poesii, se 

numea satira ; astfel aii scris Pacuviu și Enniu€. 

Deci, iată ânco două feluri de satiră la Ro- 

mani: de o parte, numai o adunare de scrieri 

felurite în versuri, şi acest fel a perit cu cei duoi 

scriitori însemnați de Diomede; iar de cea-l-altă 

parte, o poemă cu o formă determinată, cu un 

caracter particular şi cu mari nume ca s'o facă 

pentru tot d'auna strălucită. Dar cui suntem 6re 

datori o astfel de invenţiune? Să întrebăm pe 
Quintilian, carele ne va respunde astfel: „Satira. 

e cu totul a n6stră; într'însa Luciliu mai ântei 

a. dobândit laude însemnate“. Iar Pliniii cel b&- 
trân se întinde şi mai departe dicend: „Poesia 
satirică a fost aflată mai ânt€i de Luciliă“ 1). 

Întradevăr Luciliii întemeie felul curat lite- 
rar ce pârtă acest nume şi care, de la cel vechi, 
trecu la. moderni în mânele lui Regnier, lui Boi- 
leau şi altora. 

Luciliui, născut din clasa patricilor cu 148 
de ani înainte de. Christos, la Sussa, în ra A- 
runcilor, şi mort la Neapoli în 103, liber fina 
prin înalta sa posiţiune de a censura, şi GOmenii 
şi faptele, şi de a ofli mârşevia, plin âncă de 

DO 

1) în prefața Istoriei Naturale.
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cucernicie pentru vechile virtuţi ale Romei, vărsă 
fără preget al săii geniii ferbinte şi puternic în- 

tr'o mulţime de lungi bucăți exametre, unde bi- 
ciuia, şi dărâma tot ce i sepărea vrednic de câr- 

t6lă şi de dojană în religia, în politica, în insti- 
tuţiunile şi în năravurile ţărei sale. Dar pe lângă 
acâstă, censură, a relelor, el da măreţe şi sân&- 

t6se învățături. Deca, pe de o parte, cu versul 
s&ii aspru dar vârtos, ruşina sgârcenia şi desfre- 

narea, de cea-l-altă, el făcea o: neasemuiti, laudă 

a virtuţei smerite şi solide : 

Virtutea, Albine, e d'a sci să preţuim dupe adevă- 
ratul lor preţ, treburile în care ne amestecăm şi în mij- 

locul cărora trăim ; virtutea e pentru om de a cun6sce 

ceia ce este în sineşi fiesce lucru; virtutea pentru om 

e de a deosebi ce e drept, folositor, ceia ce e onest, care 

lucruri sunt bune, care sunt rele, ceia ce e netrebuincios, 

ruşinos, necinstit ; virtutea e de a pune o margine şi un 

sfârşit dorinţei de a dobândi; virtutea e d'a cântări cu 
balanţă arâptă preţul avuţiilor; virtutea e de a face on6- 

rea, cuvenită la ceia ce este onest, de a fi protivnicul şi 

vrăjmaşul relelor năravuri .şi r&ilor 6meni, de a îi, din: 
contra, apărătorul. bunelor năravuri şi al 6menilor buni; 

de a mări pe aceştia, de a Je voi binele, de a trăi prie- 

tin cu dinşil; de a se socoti mai ântei la binele patriei, 

pe urmă la al părinţilor, şi tocmal într'ai treilea râna şi 

la sferşit, la al nostru“ 1). 

3) Lucilii Saturarum reliquie, ed. Gerlach. Fragm. 

p. 79; Ch. Labitte, Les Satires de Lucie.
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Cel ce urmă lui Lucilii, Varron din Atace, 
nu pr6 lăsă urme despre talentul s&ii satiric. 
Quintilian ne dice că el ma avut mult merit. Dar 
dupe dinsul veni ilustrul Oraţiii, scriitor plin de 

» spirit şi de graţie;. el apucă în mâna, sa măics- 
tră, armele lui Luciliii, înâreptă, şi alungă ceia 
ce era pr6 aspru şi pre gloduros în limbu şi în 
exametrul părintelui satirei şi, luându'şi şi el a- 
supra, de a critica, relele generale ale societăței, 
sciu. să pună, în locul amărâciunei şi mâniei lui 
Lucilii, o ironie glumâţă, şi delicată. Cu o' minte 
veselă, cu o formă, modestă dar isteţă, cu o limbă, 
mlădi6să şi dulce, el glumi asupra, poeţilor fără 
talent, asupra bădăranilor boieriţă, asupra para- 
siţilor nesăturață, asupra răsipitorilor şi asupra 
Sgârciţilor ; dar fârte rar se ridică satira lui penă 
la o puternică r&scâlă în contra mârşăviei şi a 
desfr6nării. E şi adevărat că el trăia într'o vreme 
când multe trebuiau cruțate; el însuși nu prâ 
era om care să voiască a'şi jertfi liniştea, pentru 
ori ce preţ; era numai un poet plin de gust Şi de vioiciune. Cana citesce cineva satirele lui, i se pare că aude o conversaţiune plină de graţii şi de spirit. Ele ne at rămas ca un eco din acele . ospeţe ale lui Mecena, unde cântai Şi rideaii, lungiţi în tricliniele bogatei ville de pe Escuilin, 1) Virgil, Oraţii, Varru şi amicii lor, 

1) Satir, 1. 8.
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Mult mai silite şi mai pugin curgătore sunt 

cele şse satire lăsate de Persii ; dorinţa acestui 

autor de a intra mereii în desbateri filosofice şi 
gustul s&ii pentru stilul strîns, faci ca ale sale 

punii totă, iscusinţa spre a le descurca. . 
Ansă satira nu se cufundă cu Persiii în 

întuneric; un noi luciu o aştepta, sub puternica 
până a lui Juvenal. Cât de :mare ar fi fost gloria 

acestui poet de n'ar fi une ori pătată | Cat foc 
e întrînsul! Ce bogăţie în imaginaţiune! Ce pu: 

tere în expresiuni! Dar epoca de degradare în 

care el a trăit s'a, resfrânt asupra acestui frumos 

geniii. Înfuriat de desfrânările şi de ticăloşiile ce 
vedea împrejuru”y, cu un cinism învierşunat, el se 

apucă a le descrie, blestemându-le. Limba lui în- 

veninată, înfruntând ori ce desgust, spuse curat 

cele mai scârbse adevăruri şi, aprindendu-se în 

„acea, beţie de desfrânări, ea se prostitui în tabelurile 

cele mai respingătâre. Astfel sunt; scrise satirele 

lui Juvenal, împreunare minunată. de descrieri 

ruşin6se şi de nobile inspiraţiuni. o 

Aşa, purtată din mâni în mâni de trei. mari 

geniuri, Lucilii, Oraţii şi J uvenal,. satira pote 

să, dea drept resumare a scopului şi a îndatori- 

„rilor sale, aceste versuri ale poetului din urmă: . 

Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, 

Gaudia, discursus nostri est farrago libelli. . 

1. 25,682.
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„Ori ce mişcă, pe Gmeni, urări, temeri, ma: i j ii, str rii il ames- nie, dorințe, bucurii, strădări vori fi materii 
tecate în cărticica nâstrăt, Şi spre a explica mal 
pre larg acestă definiţiune, dicem că satira ajun: 
sese a fi, în Roma, un fel de poesie al cărui scop 
era d'a trece sub censură defectele comune ale 
societăţii, culegend ici Şi col6 exemple personale, 
şi de a presenta tot de o dată învăţăturile unei 

- morale tari şi sănătâse. Acest fel de poesie sa 
născut chiar în Roma; întrinsul nu se ivesce 
nică un semn de imitaţiune da dreptul de la Greci; ănsă dâca ar voi cineva, sWl semuiască 
negreşit cu ceva din literatura, elenă, atunci ar put găsi, în cele dupe urmă, că Iammbele şi Sylliă ai 6re care analogie cu critica, relelor, şi Gnomele, cu învăţăturile de morală, cari amânduo& întru. | nite compunii genul satiric latin, 

Ânsă syllă1) luţ Timon âin Fliunta, filosof sceptic carele tră 
precum şi îambele luj Archiloch?), poet liri Paros, între 714 şi 679, nu aveaii acel caracter de generalitate al satirelor romane. Acesta din urmă, cu versu'i iuţe şi arțăgos, cu limba” muş- cătâre şi înveninată, ÎŞI vărsă fără cumpăt ve- 
ian o NI 

!) Woelke, De Gracorum Sy Sylliis. : 
*) Liebel, Archilochi veli, que; K.Ot. Miller, Geschichte der griechischen Literatur, IL. 

dis; Paul, Disputatio de
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ninul asupra nenorocitului Licamb, care nu voia 

să/l tea, de ginere. Cel-l-alt, de şi se servi cu ver- 

sul exametru şi întrebuinţă, în ducă trei cărţi 

ale sale, forma, dialogului, care se găsesce câte o 
“dată şi în satira Latinilor, ânsă criticele lui se 

atingeaii numai şi numai de filosofi, atât r&po- 
sați, cât şi vieţuitori, şi de ale lor sisteme, pe 

care le lua în ris. - | 
Aşa dar.nu putem dice: că Lucilii, Oraţiii 

şi Juvenal ai: luat drept model nici pe Timon, : 

nică pe Archiloch; mai pugin âncd putem dice 

că ei s'aii adăpat în gnomele Grecilor. Într'ade- 

văr aceste versuri, culese sub numele celor ş6pte 

înţelepţi al Greciei 1), sub al lui Solon, lui 'Peo- 

gnis şi altora, sunt nisce scurte maxime şi în- 

vățături de morală, de politică, de economie, 

precum se găsescii pe ici pe col6 în satirele La- 

tinilor; dar ele mai ades€ sunt scrise înţrunu 

-s6u două versuri şi le lipsesce cu totul acel ca- 

dru care dă satirei romane, caracterul său de 

originalitate. 
Deci să nu mai căutăm în zadar imitaţiune 

acolvu unde totul e original roman, şi să priimim 

numai că satiricii latini ai putut negreşit să se 

folosâscă de unele idei, de unele expresiuni glu- 

meţe şi iscusite, pe care le culesese în scriitorii 

+ 

2) Orelli, Opuscula Grecorum sententiosa et moralia. 

. 
4*
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eleni şi pe care aii nimerit la urmă a le întrupa 

în compunerile lor. 

IV. 

Pe de altă parte, de vom arunca cătarea 

asupra fragmentelor rămase din adunarea de sa- 
tire ale lui Terenţiu Varro 1), născut la anul 216 
înainte de Christos, nu trebuie să ne amiăgâscă, 

„titlul lor, care pârtă numele filosofului Menip. 
Învăţatul amic al lui Cicerone compusese, în c6su- 
rile'i de răgaz, când întrerupea, adâncile Şi se- 
ridsele sale studie, o mulţime de bucățele despăr- 
țite, în prosă şi în versuri de deosebite măsuri, 
în care el critica mai. cu s6mă feluritele sisteme 
ale sc6lelor filosofice, astfel precum făcuse mai 
nainte filosoful cinic Şi ozrovdoyeloiov (iubitor de 
ris) -Menip, discipol al lui Diogen. Deci, între serie- 
rile lui Varro şi ale lui Menip nu era decât o a- 
sem&nare de subiect, far nu de formă. Satirele 
Menipee, de şi purtati un nume de jumătate gre- 
cesc, de şi erai pline de cuvinte elinesci şi ne- 
greşit de o mulţime de nume proprii de ale filo- 
sofilor greci, cu tâte acestea ele eraii numai o a- 
dunătură, de felurite lucrări, precum fusese sati- 
rele lui Eaniu- şi ale lui Pacuviu. Tot atâta deo- 

  

| 1) Oehler, Terenti Varrronis Saturorum Denippearum veliguie. — Ch. Labitte, Parron ct ses Menippees.
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sebire va fi fost între scrierile lui Menip şi sati- - 

rele lui Varron, cât între acestea şi La Satyre 
Jenippee a Framcezilor, scrisă de Rapin, Passerat 

şi alţii, în timpul r&sboielor -de religiune din se: 

colul al XVI16, împotriva Ligei “catolice. 

De ia Varron încâce, — af6ră numai dâca vom 

număra şi pe împăratul Iulian, autorul unei poeme 

grecescă, numită J/ecozoyăv, satiră, încontra bărbi 

cetăţenilor din Antiochia, — nu maiavem cunoscinţă, 

multă vreme, despre nică un autor care să fi scris 

satire de felul acesta. Ânsă la mârtea împ&ratu- 

lui Claudiu, filosoful Seneca, părtaş lesnicios şi 

linguşitor slugarnic al crimei săvârşite de Agri- 

pina, prenoui vechia, satiră şi compuse, în ver- | 

suri şi în prosă, o povestire” giumâţă şi batjo- 

coritâre a morţii şi a apoteosei nenorocitului 

împărat. Apokolokyntosea pare a fi una din urmele 

cele mai târdil.ale satirei: romane sub vechia ei 

formă. 'Trebuie ânsă să :mărturisim că,. de la 

Enniu până la Varron, se făcuse mari: schimbări 

întracel fel de compuneri; negreşit că de la 

Varron până la Seneca, schimbările nu fură mai 

pugin însemnate. Însferşit, în epocele ce urmară, 

închipuirile caprici6se înmulţiră în tot chipul 

aceste lucrări de fantasie, ce nu eraii strîmtorate 

de nică o lege, de nici o regulă; printre cele mai 

de însemnat vom numi scrierea Satyricon a lui 

Petronii, care ne descrie visţa unui sibarit din 

vreimile imperiului şi pe care, mai mult titlul de-
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cât cuprinderea, ne face a o prenumera printre 

scrierile satirice. 

Aşa dar, afară de saţira în versuri exametre, 

inaugurată de Luciliii, Romanii avură tot dauna 

o satiră lipsită de regule şi născută, ca şi cea- 

l-altă, în societatea romană. Nu trebuie dar să 

tăgăduim cuvântul lui .Quintilian, „Satira tota no- 

stra est.“ El avea drept a."l dice şi mândria cu 

care îl rostesce, se vede că o câştigase chiar în 
analele literare ale Romei. Acolo. putea să se 
încredinţeze că satira s'a născut şi s'a desvoltat 

în cetatea nemuritore. Precum am vă&dut, ea 

trecu prin trei fece deosebite; mai ântâi fu o 

mică comedie poporană; la urmă, o scriere unde 

se. amestecau tot felul de spuse mai mult sii mai 
pucin glumeţe; însfârşit, o poesie cu regule sta- 
tornice, cu forme măiestrite, cu măreţe îndatoriri. 

Sub acestă din urmă înfăgişare, a trecut ea 
în literaturele moderne; mai tâte naţiunile . civi- 
lisate ale Europei ai cultivat, cu mai mult sâit 
mai pugin succes, acâstă ramură a poesiei. La 
noi, Românii, avem bune începuturi Şi speranțe 
d'a merge mai departe. Nepoţii învaţă lesne me- 
seria străbunilor! 

Paris, 1853. Din România Literară, fie: perio- 
dică sub redactarea D-lul Y. Alcesan- 
dri. Iaşi, 1855. — Reprodusă în Revista 
Română pentru Sciinţe, Litere şi Arie. Vol. 1, 1861, Bucuresci. ” 
.——— 

 



  

    

  

  

ÎNTORCEREA ÎN ȚERA 
PE DUNĂRE 

Septembre 7855 

  

Ce nu 'mi dă Dumnedei mie 
Un glastare, sunător, 
Ca să, cânt, o, Românie, 

Al tău falnic viitor! 

Ce nu 'mi-dă, printr'o suflare, 

Versuri pline de dulceță, 

Ca s'arăt într'o cânţare, 

Ale tale frumuseți! 

Cu ce dulce mulțumire 

M'aş cerca a, le descri! 

în ce farmec, ce uimire 

Aș sci pâte-a lenveli!
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Aş culege flori şi stele 
P'al tăi cer, pe ai tăi munță, 

Şi aş împleti cu ele 

Cununi pentr” a" tale nunți. 

Vi6ţa mea cu bucurie 

"MI aş sdrobio'n fala ta, 

„apoi mortea las” să vie! 

Nemurirea'r fi a ta. 

Te-aş urca, mânâră şi tare, 
Pe un. tron scînteietor; 

«Te aş face ei mai mare; 
Asta”i singurul mei dor! 

Căci, o spun plin de mândrie, 
Te lubesc, țerm părintesc, 
Cu o dragoste mai vie 
Decât tâte ce fubesc. 

Te iubesc fără de preget 
Cu acel nestins amor 
Ce unesce-al nostru suflet - 
De pământul trecător.
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* 'Te fubese numai pe tine 
P'acest larg, întins pământ, 

Şi nici cerul pentru mine - 
Nu se pare-a fi mai sânt. 

Deca toţi câţi nascii în tine 

Aşa dragoste-ar simţi, 

P6te-ai fi şi tu mai bine, . 
P6te-atât n'ai suferi. 

Ânsă, val! mulţi te apasă, 
Mulţi din sângele'ți trăiescii 

Şi de doru "ţă nu le pasă, 
Căci chiar si te asuprescii. ! 

. Î. . . . . . . . e. 

Dar fugiţă, gândiri nor6se, 
Ce fericea'mi ofiliţi ! 
Când văd malurile'mi frumâse,. 

Măcar un minut fugiţi!
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În a Dunării talazuri 
"Ce s'afunaă în senin, 

Voi s'arunc ori-ce necazuri, 

Voi să 'nnec ori-ce suspin. 

Sunt ferice că 'mi văd țera, 
V&d curgend Dunărea lin;.: 
Sub cer neted văd cum sera, 
Malul e de taine plin. 

Sus în d6l, peste câmpie, - 
În pustiiul Bărăgan 
Este. scumpa mea; moşie 
Cu movila'i de Roman.; 

Acolo, în nepăsare a 
Treceaii veseli juni'mi ani. 
Ai trecut! şi mă *ntreb: „Ore 
Cei ce vinii fi-voriti duşmani?“ 

Ansă inima:mi tresare 
Când gândesc a, reveds 
Pe pământ, câmpia mare 
Şi pe ceruri, a mea stea,
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St6oa ceia favorită 

Ce gendu'mi copilăresc . 
O închipuia unită | 
De pământul românesc. - 

Printr'o cârdă aurită 
Una dalta le legam, 

Jar la ţera mea iubită, 

- Privind cerul, îi şopteam : 

„Precum acea, stea, lucesce . 

„Printre stelele ceresci, -! 
„Aşa inima'mi doresce . a 
Printre ţări, tu să domnesci! 

„Precum vecinie ea, colindă 

„Prin eterul luminos, E 
„Tot asemeni, triumfândă, 
„Voi sapuci un drum glorios!“ 

Deci, prin tainică-armonie, 

Fii legată d'acea stea, 

Căcă a mea copilărie 

Vedea, fericirea, 'n ea.
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Ori ce vis de norocire, 

Ale slavei măguliri, 

'Mi aruncaii câte-o zimbire 
Prin gingaşe licuriri. 

Acea stea atât iubită 

Îmi vădea un ratu ceresc; 
Iar când rada'i aurită 
Scălda ţermul părintesc, 

E vedeam S6rta'i dul6să 
Năluciti'n viitor, 
Ra mea inimă voi6să 
Sălta, vesel şi uşor!. 

Pe Dunăre, 1855, Din Romania Literarii, fdie perio- 
" dică sub direcția d-lui V. Alecsanâri, 
Iaşi 1855, 
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MĂNESCI, 

I. 

„Să nalbi milă 

Ca la două câsuri cale'n jos de Ploiesci curge 

apa Cricovului, care, cu mii de pâriie ce se res- 

firă şi se 'mpreună, împestriţeză matca sa răs- 

lăţată şi năsipâsă; d'a stînga, câmpia şâţă se 

lungesce până în pâlele munţilor; d'a drepta, 

malul se *nalţă rîpos şi acoperit cu păduri vechi 

şi stufese. Pe o culme mai semâţă a acelei coste 

sta, pe la l6tul 1508, cetăţuia, lui Drac6 Armaşul. 

Gin Mănesci; din zidurile ei înegrite, vederea, co- 

prindea, t6tă lunca, cu bordeiele şi coşarele tără-
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nesci răsipite prin tufişe şi bălării; mai departe 
- turnurile bisericei din 'T6rşor, pe care o zidise, 

cu vre-o câţi-va ani mai "nainte, Vladislav Vodă, 
ce chiar într'însa, dice Cronica!), „ai perit de 
sabie“; şi în fund de tot, plaiurile aburâse ale 
Campinei şi ale Brezei. 

Intr'o di norâsă de primăvâră, pugin în urma 
Pascilor, crivățul sufla, iute şi 'nghiăcat din fun- 
dul văilor, iar jalnicele sale gemete 'aduceaii de 
departe, împreună cu frâmă&tul bătrânilor stejari, 
chiotele de vânăt6re ale bătăiaşilor şi lătrătura, 
chelălăită a copoilor; căci departe, tocmai în 
valea Comanacului, Mihns, fiul Armaşului, se 
desfăta vânând ferele sălbatice, dupe obicelul bo- 
ieresc de pe atunci, când stăpânul, pentru a sa 
mulţumire, rădică de prin sate toţă vecinii?) cu 
gl6ta, de rămâneaii ț6rinele nearate şi ogorele 
pustii 8). | 

Un glas de bucium s'audi d'odată sunâna 
tare din cetăţuie, şi. vânătorii, deşteptaţi din 
sgomotâsa şi sălbatica, lor beţie, printr'acea grea 
şi pacinică chiămare, se întârseră cu larmă spre 
casă, unii purtând pe umeri dobit6cele ucise, 
aternate pe bârne, alţii ducând cânii. de sgarde şi curuil în lănţuşe. În fruntea lor mergeaii călări, 

    

1) Constandin Căpitanul. 
*) Asa se chiămaii săteni robt pe vechime, .: *) Vedgi în Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir. 
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„cu fr6ul legat de oblânc, Mihn6 şi .feciorul săi, 

Mire6 Ciobanul; tatăl, om matur şi vârtos, avea, 
scrise pe faca, sa păr6să şi posomorită şin ochii 

săi ardoi şi "ncruntaţi, străşnicia caracterului 

săii: băistul, abi6 eşit din copilărie, vădea o fire 
şi mai s&lbatică, carei şi meritase porecla de 

„ Cioban“, 
Amânduoi purtaii ciobâtă de pele grâsă până 

la genunchi, poturi de dimie albă, un. cojoc scurti 

de 6ie nâgră cu glugă la spate, şi chimir cu o- 

cele; la gât aveati grumăjer rotund: de zale de 
fer şi *n cap 0 ţurcă floc6să, adusă la o parte; 

la brâi, satir şi jungher. "Unii din vănătorii pe- 

deştri purtaii săneţe!), ceilalţi, arcuri şi săgeți. 
Ast-fel păşea câta înainte şi înoptase bine când 

ajuns în curtea cetății, 
—  „Descalică mai în grabă şi sui-te ned ;* 

— strigă lui Mihn6, din capul scărei şi cu glasul 

năbuşit de lacrîmi, o fermele cam trupeşă ce nu “ă 

puteai dice nici tenără, nici frumosă, — „boierul 

„socru, biet, trage ca să ? ŞI dea sufletul şi merei 

„cere de domnia-ta“. ...: 

— „lată-mă'nâată ...... «şi, Mihn6 descă- 

licase, urcase ângusta şi dir6pta scară de pstră, 

şi, prin tinde întunec6se, mergea la odaia tată- 

lui săi. 

1) Puscile vechi; căci pusce se chiămai mai nainte 

tunurile. A 

I. 25,682. 5
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- Când deschise mica uşă de brad, el zări pe i 

bătrânul Armaş uscat şi: galbin, cu fruntea, ple- 

guvă, cu barba albă, zăcând lungit pe spate pe 
„o velinţă albă, în căpătâiul unui pat ce ţinea 
do parte t6tă întinderea, odăi. Alături ardea o 
făclie de ceră, galbină,. şi un biet; călugăr bogo: 
nisea pe slovenesce, dar cu glas slab, rugele ago i; 
nici; în părete o mică candelă lumina o vechie 
troiță de lemn. şi mai încolo pe ziduri stai ron: 

"“duite, peste un zăbl&ii vărgat, arme de tot felul, 

coifuri, zale de fer, tuiuri, iatagane trunchiete 

şi dispuieri luate de pe la duşmanii: învinşi. O sin 

gură armă, 0 ghi6gă!). de fer ţintuită, mare şi 
grea, buzduganul însuşit slujbei de armaş-mare, 

sta, aşedată pe velinţa, flocâsă d'a drâpta. bolna- 
vului şi mâna os6să dar slăbită, printr'o miş 
care spasmodică a nervilor, căta ancă so rădice. 
„Când Mihn6 întră în odaie, ochii unchiaşului, 
afundaţi sub cercul albit al sprincenelor, clipiră 
ca o candelă ce m6re şi buzelei vineţite şoptiră 
tremurând aceste cuvinte: ._ : . . 

— mFătul mei... fă inimă viteză! ... nu! 
pte lăsa!...... fil.-stâlp tSpân casii n6stre -şi nu 
'mngădui să, cadă bistă, moşie?). părintâscă, pe 
„mâna, Oltenilor, p'a, Basarabescilor — (trăsni “i-ar 
„Domnul din senin!) — Caşa avem noi lăsat cu! 

*) Măclucă, de fer cu ţinte, franc. massue. *) "Tera, patria. i
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„blăstem de la moşi strămoşi: pace şi răgaz să 
„avem cu n6mul lor cel urgisit.... De “ţi va 
„da Domnul Dumnedeii putere şi tărie, să nu 
„cruţi, să n'aibi milă, că nici de tine nimeni nu 
„va av6 milă, când te vorii ved6 înfrânt şi ti- 

„căit ...., Mâna mea sa muiat, .... nu mai 
„pâte rădica, buzduganul ăsta, vechiul mei tova- 
„rbş, bunul mei prietin; ... ial acuma tu. în 
„mânele tale şi prâşcă să facă, când.vei isbi. cu 

Glasul i se curmă; ca un fior i se strecură 
prin tot trupul şi rămase încleştat.... Atunci, în 

- mijlocul acelei tăceri de spaimă, prin care trecea 

suflarea morţii, în loc de sunetul cuvios al clo- 

potelor, se audi o zăngăietură înfundată de că- 

“tuşe şi de lanţuri. Eraii bieţii vecini robiţi şi puşi 

în fâre de răposatul armaş, cari zăceaii aruncaţi 

în fundul pivniţelor cetăţuii. sale şi acum, în mij- 

locul nopţii, îşi scuturaii durerâsele lor lanţuri. 

Apoi totul intră în tăcere; prin odăi abi6 se 

audea ceva suspinuri de femei şi p'afară văieta- 

rea, viforâsă a crivăţului. Intunericul domnea, 

preste tot.. .. -- : . 

“Deodată ânsă începură a se deosebi tropote 

de cai şi curând dupe acela câţi-va călăreţi bă- 

teaiă tare cu paloşele în pârtă. Stoica, om vechiu 

al casii, deschise oblonul, sc6se capul pe o ân- 

gustă ferestruie şi întrebă :. — „Cine e?“ 

— „Omeni buni?“ — respunseră d'afară. 
za 
o
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— „Ce cătaţă aşa înoptat pe la casele creş- 
ptinilor 2% . . 

1 .—. „Sântem de la Domnie, noi, boieri al 
»ţării şi venim să ne închinăm noului Domn ales 
„de obşte, lui Mihn6-Vodă.* — La aceste cuvinte 
neaşteptate, Stoica, deschise pârta şi boierii des- 
“călicând, merseră, până la Mihn6, îi sărutară, mâna 
“cu smerenie, iar cel mai bătrân dintre dinşii grăi 
într'astfel : 
ati — Ani mulţi. întru noroe şi fericire urâm 
„Mării Tale! aflatu-vei din svonul şi jalea, obștii 
că S'aii pristăvit fericitul Domn şi bun creştin 
„Radu-Voâă, iar norodul, cerând cu o glăsuire ca 
„Să “i fii Măria Ta sprijin şi părinte, boierii ţări 
„te aii ales ca să urmezi răposatului. în Domnie, 

-„Şi pe noi, supusele Mării 'Tale slugi, ne ai trămis 
“Ca să te rusăm din partea tutulor în de obşte, 
'„Să priimesci volnie Şi bucuros acâstă sarcină, — 
„Deci fie-ţă, Dâmne, milă ae moşie şi nu o lăsa: '„în prada hrăpitorilor cari de tote părţile poh- -„tescii la dinsa, ca, să, o strice şi să o jăfui6scă. „La Măria Ta al6rgă toți cu nădejdea, ca, puii la „Cloşcă. Nu lepăda,; indură-te, Dâmne, de pă- »mentenii Mării 'Tale şi le deschide aripă de a- „Părare lt Se 

Mihn6 stăpâni în sine'și bucuria, mulţumi cu "sânge rece boierilor şi îndată porunci să i se gă- t6scă] cai de plecare.: 
La revărsatul dorilor, Mihn6 cu fiul săi şi 
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cu Stoica, boierii trămişi în solie şi coţă-va călă- 
raşi se porniră pe drumul Curţii: de Argeş. 

Buna jupaniţă Smaranda, acum Dmnă a 
țării Românesci, rămase cu slujitorii şi femeile 

sale ca să “'ngr6pe a doua-di pe bătrânul Drac6, 
armaşul din Mănescă, la mănăstirea, Târşorul.
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CURTEA DE ARGEŞ 

———— 

II. 

„Nu aşa c'avuţiile 
“Să amăgitâre?, .. 

Să aflăm acuma Prin care împrejurări, acestă, cinste nevisată se dete lui Mihn6. 
Radu-Vodă, cădând sub grea afurisanie şi 

tele lui, Vlăduţă, era, Ancă pr6 tenăr ca să, fea corma ţării; boierii de i6te părţile umbla cu zavistii care de care s'apuce domnia; Basarabii, cari mal erai şi bani moşteni ai Cralovii, votaii 
nesc; dar ci eraii -Oltenţ Şi boierilor ae dincâce nu le plăcea a fi mai; prejos, Ânsă sila d'a ţine
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ţera în vrăjbi îndelungate şi mai ales temerea, 

da ved6 viind Domn de la Vladislav, Craiul Un- 

gariei, care, prin solul săii Emeric de Joborg, fă- 

găduia, neîncetat boierilor că le va trămite pe 

Danciul, fiiul lui Tepeş-Vodă, carele trăia în Un- 

garia, la, graful Zapolia,. şi care negreşit ar fi în- 

chinat ţera protectorului stă, .în sfârşit şi frica 

Turcilor ce ameninţai necontenit; Wa, năvăli preste 

Români, făcură pe boferi ca s'al6gă dintre dinşii 

pe cel care, prin firea sa mai. semâţă, se părea, 

că va, fi cel mai vitez apărător al'țării: acesta 

fu boierul Mihn6, fiiul Dracii armașului din Mă-. 

nesci. 1) - 

Iată dar pricina pentru care "| vom găsi 

câte-va qile dupe. mârtea tatălui săi, în curtea, 

domnâscă de la Argeș; ânsă nu va mai fi aci as- 

prul vânător cu cojoc de die. Adi Mihn6 a *m- 

brăcat chepen6g de catif6 roşie cu câprazuri şi 

cu bumbi de aur,- căbrecă albi tiviţi cu găitane 

de fir, cisme cu pinteni poleiță gun gugiuman de 

samur cu surguciu de petre scumpe. Astfel se. 

cobori el cu alalu din curţile domnesci, pân&n 

vale la, biserica, pe care. Radu -Negru Vodă o lu- 

" „crase cu mare meşteşug, împestriţând cărămidile . 

şi scobind flori în petră. | 

La uşa bisericei îl întempină mitropolitul Ma. 

xim cu mai. mulţi archierei, purtând Crucea, şi 

*) Constantin Căpitanul, Fotino, Şincai, Engel.
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Evangelia pe care Domnul le sărută cu multă 
cucerie ; la.urmă merse de 'ngenuchie drept la 
uşa din mijloc a, altarului, îşi rezimă, capul, gol 
de sântul "prestol, iar mitropolitul, puindu'% Gino: 
forul pe cap, îl citi cu glas măreț rugăciunile de încoronare ale împăraţilor bizantini şi”! unse frun- tea cu. sântul mir. 

Sculându-se, Mihn6 sărută prâstolul şi icâna Adormirei Maicei.. Domnului ce sta pe iconostasul din drâpta, ca hram al mănăstirik Şi, viind în mij- locul bisericii, mitropolitul îi puse pe cap corâna Voivodilor şii dete ?n mână spata şi buzduga- nul domnesc, ce le ducea pe o perină roşie, ma- rele spătar. Atunci Pr6-sântul părinte, împreună cu marele postelnie îl duseră de subţiori penă la strana poleită ce se “'nălţa pe trei trepte la drâpta, în biserică, purtână pajerea, ţărei săpată în lemn. Când se urcă noul Domn p'acel Scaun bogat, cântăreții glăsuiră rugăciunea :.,'Tebe Boga, hva- lim 1...) şi stea ae afară slobodi puscile şi săneţele cu chiote de bucurie Şi începură a suna din tobe, din pace, din trombițe şi din surle. Toţi boterii sta, TOnduiţi şi ascultati liturgia. - Când se sferşi dumneqessca, slujbă, Mihng eşi din - biserică, îmbrăcă în tindă caftanul alb cu guler de samur, încinse paloşul şi încălecă pe un ar- măsar cu harşă de fir Şi cu zăbale suflate cu aur. n 

1) 'Te deum landamus..., 
SA dineu „i mia LN 
= “iei cls ho d, 

ţ



MIANE-VODĂ 73 

Atunci se porni alaiul îndărăt la curţile dom- 

nesci. 

In cap mergeaii, ca. să deschidă drumul, Do- 

Tobanţii cu girbace şi Vânătorii de plaiu şi de 
Olt cu lungi săneţe; în urma lor veniaii Roşio- 
rii şi Verdişorii călări, despărțiți în căpităniă, fie- 

care cu stâgul ej, purtând mintene roșii şi verdi; 
apoi caii domnesci, acoperiţă cu grele harşale de 
fir şi de mătăsuri; îndată dupe aceştia, Mihn6 
însogit de patru viteji. Ferentari cu lăncile po- 

leite ?n vârf şi la mânere, şi urmat de boferii 
de taină, cu Vătaşii, Aprodii, Armăşeii şi: Lipca- 
nii lor. Apoi urmat Copii din casă, toţi feciori 
de boieri, îmbrăcaţi cu şavanele şi cu cabanițe 
de felurite stofe scumpe, având mari pod6be şi 

fotaze la cal 1); ei şi cu Aprodil purtaii sângecul - 

s6i stâgul cel mare şi două tuiuri turcesci „date 
de la Impărăţie. Dupe dînşii veniaii Lefegii cu 
haine galbene, Simenii şi Scutelnicii pedeştrii ; a- 

poi gl6ta. boierilor mazili şi boiernaşilor, iar la, 

sfârşitul tutulor cetelor, o grămădire amestecati, N 

de slugi boleresci, de orăşeni, de negucători şi de 

săteni. - 
Alaiul se opri în curţile domnesci; -Mihne 

_ descălică, trecu printre boierii rnduiţi în înduoit 

şir6g, intră în sala mare a spătăriei şi se urcă, pe 

tronul domnesc, scoțând corâna din cap, drept 

semn de jale pentru tătână-săi ce murise. 

:) Aliron Costin.
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Marele postelnic sta în picidre la arâpta lui. 
Mai ântâi veni mitropolitul Maxim ca săi 

sărute mâna şi'i rosti câte-va cuvinte de urare 
în limba, s€rbescă. Călugărul Maxim fusese tră- 
mis de Craiul Ungariei ca, să, împăcku6scă pe Radu- 
Vodă cu Bogdan, Domnul Moldovii, şi de atunci, 
deşi era sârb de nm, rămăsese ca mitropolit în 
ţeră 1). Mihns răspunse pe scurt căi pare răi 
unde nu se poti înțelege d'a dreptul, şi părin- 
tele, întorcându-se spre norod, îi dete obicinuita, 
bine-cuvEntare. | 

Dupe dinsul înaintă un boler bătrân ; postel- . 
nicul, vorbind către Domn, îi spuse: 

— „Sluga Mării Tale, Pârvu vornicul Basa: 
rab sărută p6la Mării Tale.« 

— „Te afli zăravăn, jupan Pârvule? — în- 
trebă Mihn6 cu un Zimbet .de bunătate prefăcut, 
şi amăgitor. E 

= nSlavă Domnului, Măria, Ta; ne ţinem şi „Noi cum putem“, 
— „Dar neica, Barbu, cum trăiesce? :Nu'] „Văd p'aici“, | 
— E şedător la, dregătoriă, Măria, Ta, în - „Craiova. 

„_— „Bine face. Ei, 
ptră“, — qise el arune 
tei, — „să fie în ţsra, 

1) Şincai, 
covici. 

măre boieri domnia-v6s- 
ându'şi ochii asupra gl6- 
Românescă mulţi bărbaţi 

Engel. Acest mitropolit era din nemul Bran-
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„de trebă şi cu temei, precum sunt aceştia. 

(vrend să însemneze pe Basarăbesci), în frica, 

„lui Dumnedeii vă die car fi blagoslovenie ce- 

„T6S0Ă l,ac... — Spune'mi, jupan Pârvule, pare- 

„mi-se aveai mai mulţi prunci?“ 
— „Cu adevăr, am trei feciori, Măria Ta, 

„ai crescut; flăcăi mari“ 
— „Apoi să 'le facem de căpătâi; săi în- 

„sură. Ce nu'i arăţi şi no ca, săi cun6scem ?*% 
„Nu scii cum să dovedesc Mării Tale 

„mulțenăită pentru atâta, milă, şi cinste ce dai 

„case mele“. , 

„La boieri vrednici tâte se cadi, jupan 

„Yornice! ra 

Atunci trei tineri, - între 15 şi 25 de ani, cu 

mândre şi driigiilaşe chipuri veniră să sărute 

mâna domnâscă. 

— „Acesta e fiiul mei lie, pe care am so- 

„cotit peste pucin să'l căsătoresc,“ — dise b&- 

trânul boier, în ochiă căruia se citea, bucuria, unui 

părinte. 

„Să fie comis mare în  dilele mele şi volu 

„Săi a nun& 

„Acestă-l-alt — adaose Pârvu, — e fiiul 

„meă Neu care a învățat multă, carte de la:fe- 

„ricitul patriarh Nifon“. 

— „S%'mi fie mie logofăt de aprâpe“. 

Tânărul, închinându-se adânc la Mihn6, îl 

rugă, drept har, sii lase vătăşia de Venători.
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— „Mam deprins cu dinşii şi ei cu mine, 
„ca trup cu suflet, Măria Tai, — dise el cu glas 
neted şi hotăriţ. 

— „Fieţi pe plac“, — răspunse Mihn6 în 
nemărginita, sa milostivire.. . 

— mâcesta e cel mai mic al meii fecior, 
» Dragomir“. 

- — „Voli chiar de adi săl număr printre 
„Copii mei din casă, 

„ Tatăl şi toți trei feciorii senchinară, luj Vodă 
şi pcstelnicul începu a numi pe cel-l-alţi boieri. 

Ceremonia se sferşi şi t6tă boterimea, rămase încântată de noul stăpânitor; fie-căruia îi dase “s6ă îi făgăduise un os de ros, 
„= „Dumnedeii săi dea ani mulţi de vi6ţă „Şi de Domnie!“ — dicea fie-care eşind din pra- gul domnesc. 

Nu trecu mult timp şi sosi vremea să se facă, nunta, lui Ilie, feciorul vornicului Pârvu Basarab cu Ilinca, fiica luj Radu spătarul din Albesci. 
' 

ca de 9 serbătore, şi 'ntr'adevăr vrednici erai a- menduoi logodnicii de asemen podâbă, Amenduoi tineri, frumoşi şi bogaţi, se păreau meniți pentru o desăvârşită, norocire. Când tânăra fecidră se arătă cu conciul sem&nat cu diamanturi, cu abu-
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rosul zovon de filalii, cu auritul văl de betâlă 

răsfirat pe un biniş de suvaiit alb, cu grumazul: 
acoperit cu şiruri de mărgăritare şi cu cununia 
de flori pe frunte, ar fi dis ori cine că vede icâna 
cea mai blândă şi cea mai smerită a Pururei- 
Fecidre. | 

Acea frumuseţe pătrunse pe toță, iar mai 
cu semă pe Mihn, în a cărui. inimă deştepti 

patima, cea mai ferosă şi mai 'nerușinată. 

Nunta, se făcu ânsă "cu veselie; covorul pe 

care stai mirii la cununie era semănat cu gal- 

bini venetică; de tâte părţile prin odăi ploaii, 
pentru . boieri, zaharicale, iar în curte, pentru no- 
rod, bani mărunți de argint şi de aramă cu măr- 
cile banului Barbu Basarab şi lui Mihn6-Voevod. 
La masă,.ginerile şedu la drâpta lui Vodă, şi 

purtă în cap gugiuman domnesc; dupe cină bo- 
feri. şi jupaniţe se prinseră în horă, şi când 

veni c6sul de a se sparge cheful, un slujitor de 

sub masă, începu să cânte ca cocoşul ca să ves- 

tescă că se apropie dioa. 

Toţi se'ntârseră pe la, casele lor cu făclii şi 
cu masalale, toţi veseli, mulţumiţi, dar nimeni 

mal mult decât tinerii însuraţi. . 
Ansă abi6 intrase ginerile în odaia, figădu- 

inţii, cumpărând cu cai şi cu arme acestă dorită 

plăcere de la fraţii şi de la rudele miresei, ce 
staii la uşă şi'] opreaii d'a intra, abi6 avuse vreme, - 

în dulcea lor grăbire, să stingă candela, când
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nisce tâlhari, pătrundând pe furiş într'acel cuib 
"de fericire, sugrumară în pat pe Ilie Şi luară cu 
sine trupul mortului, pe mirâsa leşinată şi tote 
sculele ce erai răsipite prin odate. 

A doua-di spaima şi jalea era scrisă pe tâte 
fecele; nimeni nu scia, ce să dică, ce să gendâscă; 
-Mihn€ singur simţea în sine'şi, nu mustrarea, 
unui cuget de om, ci mulţumirea unei inimi de 
feră sălbatică ce 'şi a îndestulat patima urici6să. 

Unii boieri şopteaii întradevăr, dar pe as- 
cuns şi numai acasă la vornicul Pârvu, cum că 
Sar fi zărit într'acea noapte Gmeni ai lui Stoica, 
credinciosul lui Vodă ce acum ajunsese logofăt 
mare, strecurându-se pe sub cump&t în casele 
răposatului Ilie comisul, c'acest omor. nu S'ar fi 
“făcut numai ca să prade bogăţiile lui, în sferşit 
că ar fi găsit a doua-di cămărăşeii bâbe de măr- 
găritar răsipite chiar prin odaia de culcare a lui 
Vodă, de unde un om tiptil. scosese, când se 
-crăpa de dioă, un trup de femete invelit într'o 
Tasă, Ie 

Aceste vorbe ajunseră până la urechile luj Mihn6 şi pugin dupe aceia, el pofti la masă, pre câţi audise carii fi grăit aşa, 
La ospăț, Mihn6 se arătă forte mîhnit pen- tru perderea unui aşa, bun şi tnt Slujbaş. ca lie. Când. cuparul îi aduse potirul de aur. âin cure bea Domnil şi când pihărniceii dreseră pe la toţi prin pahare, Mihn6 se sculă, închină drept



NIHNE-VODĂ m 
79 — 

mulţumită pentru darul şi mila, dumnedeescă şi 
rosti cu glas întristat, un cuvânt în care arătă 
cum că „t6te sânt trecătore pe pământ: tinereţe, 
„pricops6lă, sănătate, frumuseţe, Şi slavă, -tâte 
„daruri ale Pronii; cum că se scutură ca, frun- 

„ „dele tâte bunurile câte ni le dăruiesce pentru o : 
„di, Milostivirea ceresci; dar mai vârtos cum 
„'orii să fie zadarnice şi amăgitre, averile şi bo- 
„Săţiile care le agonisim noi muritorii Şi care ne 
„Vinii de la zadarnica omenire ?* 

Audind aceste înțelepte şi tângul6se cuge- 
tări, bătrânul Pervu lăcrima, iar cel-l-alţi boteri 
stai pe gânduri, obidiţă şi câte-odată diceaii, dând 

din cap: „Adevărat c'aşa este!“ 
Acestă tăcere fu întreruptă de medelnicerii 

ce aduseră pe masă, în sahane de argint, un 
morman de pilaf alb şi fumegos. 

—  „Poftiţă, luaţă boieri!“ — le dise Domnul 
şi fie-care pe rond turnă cu lingura din sahan; 
ânsă abi6 apucaseră să iea în gură şi s'amestece 
când toți, strâmbându-se ca, de durere de măsele, 
aduseră mâna la gură şi "şi scuipară pe tipsil 
dinţii lor împreună cu b6be de mărgăritar. Unii 

de durere umblau să se scâle de la masă. 
— „Staţii pe la locuri, boieri!“ — strigă 

atunci Mihn6 cu glas tare. — „Ci, nu vă zătic- 
„Diţă din gustare! Fie-vă acesta numai pildă la 
„disele mele de adineori ce le-aţi încuviinţat cu 

„&6ndul şi cu graiul; fie-vă drept învăţătură, ca



80 ” MIHNE-VODĂ 
  

„nu d6re cum-va să pohtiţă la bogății ca la vre 

„un bine mare. Ispitele lumii sunt multe şi de 
„tot felul, dar nu sunt spre folosul omului; ave- 
„rea adimenesce pe om, şapol îl scârbesce; aşa 

„Şi Dobul de mărgăritar e mai mare şi mai cu 

- „preţ decât bobul de orez, dar sparge dinţii. 

„Ast-fel cuget ei în mine şi drept aceia am vrut 

„Să albă şi boierii mei dovadă plăsmuită, ca nu 

„d6re cum-va: vre-odată, să spună vre un bârfi- 

„tor, — lumea e plină de 6meni răi! —că am 

„pohtit ei la dobândi sseaese. Fi! spuneţi acuma, 

„boieri domnia-vâstră, nw'i aşa că avuţiile “su : 
„amăgitâre?% 

Şi la aceste din urmă cuvinte un zîmbet 
batjocoritor i se juca pe buze, iar logofătul 
Stoica, rid6nd înghesuit de strâmbările bieţilor 
Ştirbiţă, se mira în gura mare cum de nui s'a 
întemplat şi lui să dea peste un bob de mărgă- 
Titar în pilaf, şi cu o slugarnică viclenie. făcea 
“mare haz de gluma înrăutăţită a, stăpânului 
stu 1). " | 

Cu atâta se sfârşi ospăţul, dar Mihn6 pri- 
cepu .că sfila intrase în inimele boierilor şi că 
prepusurile se schimbase în siguranţe, la, ochii 

_ Pervulescilor! Deci, înainte chiar d'a fi ochit, el 
trebuia să dea lovirea cea, grea. Hotărirea o luase, 

  

1) Gluma cu mărgăritarii în pilaf e o tradiţiune păs- 
trată prin gralu, despre un bolor. lacom la avuţii.
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dar îi lipsea mijlocele ; Basarabii erai împrăşti- 

ați prin totă era ; ei îl înconjuraii penă şi'n 

palat; de aceia, în casa sa, se temea tiranul de 

a cere sfat chiar de la credinciosul săi Stoica, 
ca nu cumva, audindu-se vorbele lor, să preves- - 
tâscă, cine-va, pe Banoveţi. Îi trebuia ânsă nea- 

părat un om ca să. întindă laţurile şi să pună 
cursele în lucrare. ic „TD ! 

- 

Într'o di, stând cu logofătul în odaie, de 
odată el chiimă un fustaş de la perd;: 

— „Să csră Dâmnei“, — îi qise, — „chiăile 
„de 1a pivniţă şi să'mi deschidă“. 

„.. Pustaşul plecă să *mplin6scă porunca, ' şi 

Domnul cu Stoica se coboriră în beciurile boltite 
ale palatului. | | 

Dupe ce intră, Mihn6 porunci pivnicerilor să 
6să şi s%1 lase singur cu logofătul; ânsă din 
întâmplare Dragomir, filul P6rvului, ce de curând 

intrase printre Copii din casă ai curţii şi de cu- 

riositate copilărescă se coborise cu chiălarii în 

pivniţă, fiindu'i temă de dojana lui Vodă, se as- 

cunse încet şi pe furiş în fundul unei buţi g6le, 

şi de acolo, tremurând de gr6ză, el putu deosebi 

următrea, vorbire!): - 

i) Cronicarul anonim! în Alagazinul * îstoric pentru 

Dacia, tom. IV. 

1, 25.682. ! 6
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— „Scil, Stolco, de ce te am adus aicl?% 
— „Ascult, Măria Ta. 

„— „Pe sus în case nu'ţi dă nimeni pas să 

„vorbesci cevaşi în taină ; pare-că stai păreţii şi 
„tragi cu urechia&. . i 

— „Aşa, Măria Ta; mă mir cine a putut 
„bănui adevărul despre mârtea lul Ilie şi despre 
„cele ce s'aii petrecut aici cu -mirâsa lui, care — 
„Dumnedeii s'o ierte !—a şi murit acum pe mâ- 
„nele maicilor.“ 

— „Păcat de dînsa, că era gingaşă şi vol- 
„nică muiere; ca o balaurâică mi se sumeţia îm- 
„Potrivă...... e Aa 

— El! vegi, Dâmne, tâte acelea, le spune 
„acuma lumea întocmai precum s'ati petrecut ; 
„dWaceia bine facă să te feresa.e  .. 

— „Apoi d6ră că nu o fi-blăstem ca, şi d'a- 
pic6 de sub pământ, să 6să svon de ceia ce vom 
„chibzui. Ascultă-mă tu bine; vedi că nu mai e 
„de dus mult cu Craiovenil ; ai prins de veste 
„de tâte, şi ca, copoii, adulmecă; ori-ce mişcare a 
„domniei. EX! penă aci! am obosit tot înghiţin- 
„du'mi amarul; stint sătul de atata, făcărie !. Voi „în Sferşit simi r&dic pâtra, aupe inimă, să mă 
„mântui cu totul de dinşik.« 

— „Măria 'Ta eşti Domn şi ai tâtă puterea; 
poruncesce, ce să facem 2% 

— Să găsim, Stoico, un mijloc d: 
| 

al pune „Pe toți d'odată la mână: şi atunci nică pruncul 
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„din mumă să nu scape!... Aoleii, nem blăste- 
„mat de Basarabi! căci nu te ivesci acum col6 
„Sub palma, mea, ca să te strivesc ca p'acâstă ji- 

„Sanie 1“ — şi mâna lui turti cu furie pe fundul 
unui butoiu un păisjen ce 'şi. urdia în ticnă iţele 

sale, | n 

— „Banul Barbu n'a mai venit la curte ;* — 
adaose Stoica dus pe gânduri, — „se vede că se 

„teme de ceva.... Nâgu a trecut cu Vânătorii săi 

„peste Olt; nică asta nu e semn bun. — Scil ce... 
„Măria 'Ta să le serii pohtindu'i cu politică la 
„scaunul Domniei, iar cărţile să le dăm în mâni 

„de 6meni sdraveni cari să nu'i slăbâscă din ve- 

„dere. D'orii veni de bună-voie, îi prindem cu tot 

„nemetul lor aici; iar dâcă, vorii simţi ceva gorii 

- NT6 să, pribegâscă, atunci mesiţii Mării Tale îi vorii 

„aduce ferecață. Cât despre Pervu şi copilul sei, 

„îi avem mal aprâpe şi se poti! lesne priveghia“. 

„. — „Bine le ai gândit tu; mâne să'mi facă 

„carte către Barbu şi poruncă de învârtejire Ne- 

„Sului; să ronduiesci 6meni'ca să nu scape din 

„ochi pe Pârvu. Tâte să fie puse până mâne la 

„cale şi Dâmne ajută! Când m'oi ved6 scăpat şi 

“de odrasla asta, de Olteni blăstemaţi, o să mi 

„se mal vesel6scă inima, în mine. Acum chiamă 

„pe pivniceri şi să le bem aldămaşul..... Noroc 

„bun, măre bădiţă, !“ . 

— „Săţi fie de bine, Mării Tale !“ . 

Pivnicerii şi butarii se coboriră sub boltă.
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— „EX! feţii mel.“ — le dise Mihn6, — să tă 
„iţi! bună trebă mi aţă lucrat vol aic6; tâte “si 

„trainice şi curate; păreţii spoiţi; pe jos e aş- 
„ternut năsip neted şi mărunt; buţile staii bine 
„înţepenite pe chezaşii lor; tocitorile sânt aş. . 
„date frumos pe căpătâie. Acum să vă vedem şi 
„vinurile! Ia trageți'mi încoa câte o cindecă de 
„la cepă. a 

Şi Mihn6 mergea şi gusta din bute în bute, 
" vinurile de la Dâlul-Mare, de la Drăgăşani, de la 
Săcuieni, de la Grâca, pelinurile stifse şi profire, 
țuica, de prune şi de drojdii, rachiurile de sacaz 
şi de anason, din Chipru şi din Anadol. Cand a- 
junse spre fundul întunecos al bolţii, întrebă : 

— „Dar colo ?n fund ce e? 
— „la! sânt nisce buți gâle, să trălesci Mă- 

nria, Ta! dar iaca mai încâce un butoiaş de vin de 
„Drăgăşani, tocmai de când cu Laloti. Basarab. 
„Ce mai vin! să trâiesci Măria, Ta; parcă bei . „miere şi ţi s'aprinde. foc la, inimă, 

— „Adon c6ce; pune p6lnia mare şi: târnă „cu Vedrița, ca să, bem norocul lui. Laiotă gal „h&mului săii de Basarabi 1« şi asverlind pe gât un pahar de vin chihlibariii, rînji ca cânele cână vede că i se gătesce prada. 
Logofătul Stotea, nu apucase âncă să târne pe chârtie ieroglificele sale pisanii, câna „copilul . Dragomir, Spăimentat de cele ce audise din fun- dul buţii, alergi la casa tătâne-s&u Şi Gestăinui
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planurile tiranului. Până 'nserat Pârvu îşi rădi- 
case casa ca să pribegescă şi duoi lipcani de olac 
se trămiseră cu acâstă veste banului şi vătafu- 
lui Neâgu. “Tot n6âmul Basarabilor, până să nu 
prindă Domnul de veste, trecuse Dunărea şi du- 
cea, jăluirile sale la Pârta Sultanului. | 

“Mihn6, v&dână că acei boieri ai întâmpinat 

xăsbunarea sa, îşi înmuie turbarea în fel de fel 

de crudimi; porunci să se prade, să se ardă şi 

să, se sfărâme până la pământ tâte casele şi t6te 

bisericile lor, pre unde se vori fi aflând, în Cur- 

tea de Argeş, în Târgovişte, în Craiova, în Brân- 

coveni; pe slujitorii şi pe preoţii lor îi căzni şi 

la urmă, închidendu'i pe toţi în mănăstirea Bis- 

triţii ce era clădită chiar de banul Barbu Basa. 

rab, îi dete foc de arseră toţi într'însa. 

___De atunci înainte tiranul, lepădând or ce văl 

de făcărie, începu a face răutăţile pe facă. Pe 

boieri îi. omora; avuţiile le lua; sogiile şi fiicele 

le necinstea; dăjâii multe punea asupra ţării. Pe 

mitropolitul Maxim ce sta împotrivă, la nelegiui- 

vile sale, necutezând a ucide, îl Gepărtă, dându'i 

solie la. curtea, lui Vladislav, Craiul Ungariei 2)- 

In urma plecării mitropolitului, el silui o ne- 

pâtă a lui, şi fratele aceştia, un sârb a-nume 

Dumitru Iacşăg, îşi scăpă dilele fugind în Ardl, 

unde aşteptă câsul răsbunării. 2) 

1) Constantin Căpitanul, Chronicaru! anonim. 

3) Engel.
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Se vede dar că Mihn6 urma, vi6ţa, sa de des- 

frănare atât cu jupaniţele boierilor curteni, cât 

şi cu femeile dupe afară, şi tote aceste se petre- 

ceaii sub ochii Dâmnei Smarande, care, stăruind 

tâtă, dioa la furcă şi la r&sboiu, la cămară, şi la 

jioniță, păzind praznicele şi posturile, spovedin- 

du-se și făcend mereii la m&tanii, trecea tote cu 
vederea şi trăia o. vi6ţă de găzd6ie harnică şi de 
„bună creştină. 

In anii domniei lui Mihnâ-Vodă se căsători 

Şi fiul săi Mirc6 şi luă de sogie pe fata lui 
Rareş Vodă de la Moldova, anume Domnița Chiajna. 

Ast-fel trăia la culmea, puterii şi a măririi, 
familia r&posatului Drac6 armaşul şi nu prevedea 
gropa ce sta căscată, dinainte”; astfel şi lupul, 

cu puii sei pustieză codrii fără d'a bănui laţul 

ce'i va înstruna înt1”o di pe toți. | 

 



MIANE-VODĂ 87 | 

  

“COTMENA 

II 

„Fuga e ruşin6să.. . 
„dar e sănâtâsă ... „i 

Un an şi jumătate trecuse de când Mihn6 

ţinea corma (ării şi boierii pribegi, — Basarabii 

Şi alţii câță putuse să scape din mânile tiranului, 

— “dupe multe şi anevoi6se rugăminte, doben- 

dise însfârşit ajutor de la, Împărăţia turcâscă. 

Sultanul Baiazit dase poruncă paşii de la Dunăre 

ca, să intre cu oştire în era Românescă şi să 

aşede în scaunul Domniei pe Vlad cel tânăr s6u 

Vlăduţă, fratele răposatului Radu-Vodă. 

Deci, în tâmna anului 1509, trei pâlcuri de 

ste tureâscă sta gata să trecă Dunărea, din 

care unul, sub poruncile lui N6goe Basarab, răsbi 

mai "nainte de cele-l-alte în Oltenia şi acolo se
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adaose cu Pandurii şi cu Vă&nătorii ce veneait cu 

bucurie să se închine la vechia lor căpetenie. 

T6te acestea se audise, dar nu lămurite, la 

curtea lui Mihn6 şi Domnul socoti de folos a tră- 

mite în cercetare preste Olt pe fiul s&ii Mirc6, 

cu vre o câţi-va Aproqi credincioşi, dându'i şi pe 

„logofătul Stoica_ca să'i însogescă, 
Mirc6, temendu-se a merge d'a dreptul în 

Romnicul Vâlcei şi ne voind a trage nici chiar 
tiptil la gazdă în oraş, mai "nainte de a fi aflat 
ce se petrece pe acolo, se opri la mica mănăstire 
Cotmâna, puţin mai în jos de frumâsa vale a Lu- 
minilor, pe Topolog. Sfinţise sorele din dosul pis- 
curilor Cozii, când el poposi în pacinica vălcea 
unde stă pitită mânăstirea, ca un cuib între 
munţi. La pârtă era un turn ce acum s'a Gări- 
mat; ograda, încinsă cu ziduri, înfăgişa, pe din 
întru patru şiruri de chilire cu tinde lungi şi 
arcuite; în mijloc se afla o bisericuţă, 1) 

Aprodii aşedară vr'o două trey corturi în 
curte; iar feciorul de Domn şi credinciosul Stoica, 
dupe o. cină de sehastru mai mult decât cum- 
pătată, merseră să se odihnâscă în chilia stari- 
ţului ce slujea, de arhontărie. 

— „Părinte, când .va toca de n6pte, să trecă 
„cu t6ca pe la uşa nostră, ca să mergem şi noi 

  

*) Acâstă mănăstire, ce ţine de Cozia, a fost zidită de AMirc6 cel bătrân şi dresă de Alexandru Tpsilant.
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„la biserică; — qise Mirc6 călugărului ce'i înso- 

qise cu felinarul de la trapezărie până la săla- 
şul lor. Sa 

CAlugărul se gătea să se ducă: — „Blagos- 

„lovesce, părinte“ —îi spuseră călătorii. — „Dom- 
„nul să vă blagoslovâscă, feţii mei!“ —şi trăgend 
uşa chilii, o.închise cu clanţa. 

Abi6 apucase ânsă să'i fure somnul, când 
d'o. dată o sumedenie de călugări cu rasele nen- 

cinse, cu pletele şi bărbile sbârlite, deteră năvală 
în chilie şii deşteptară cu aceste vorbe spuse pe 

_sărite: 
— „Fugi, Măria Ta, scapt'ţă dilele.... Ne aii 

„călcat hoţii!... sânt la portă o miie şi mai bine 

„de haramini levinţi, cu săneţele gata de foc şi 
„cu paloşele g6le.... Dici că sânt ai lui Nâgoe 

„Basarab şi ceri să te dăm pe Măria Ta.... Fă-ţi 

„pomană cu noi; fă ce'i face şi eşși de aici, căe 

„vai şi jale de Măria, Ta, şi de bietă mănăstire!“ 

Aceste cuvinte spuse pe ner&suflate şi de 

mai mulță d'odată, făceaii o larmă, care sperie şi 

ameţi pe ticniţii şi somnoroşii călători. 

— „Ce diceţi? cum? ce e?“ — întrebaii ei 

uluiță. 

Dar pricina era netedă; Negoe afiând - în 

Râmnic că Mirce, fiiul lui Vodă, ar fi mas de 

conac n6ptea, pe ascuns la, schit la Cotmena, se 

” răpedise cu vânătorii săi şi năpădise pe la me- 

qul nopţii, cerând săi deschidă porţile; călugării
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S'aii temut să nu la facă vre-o stricăciune do va 
găsi pe vrăjmaş în zidurile lor; de aceia, plin 
de spaimă, îndemnaii pe Mirc6 să fugă. & 

— :„Dar. pe: unde? .— întreba acesta, — 
„Vreme ce diceţi că lotrii. stai la portă . | 

- — „lată, p'acâstă ferâstrăt — ij respunseri, 
arătându'i o crăpătură ângustă ce da în partea 
ădurel. - | SE | 

e —:„Fuga e ruşin6să,|...% — cugetă, princul, 
zăticnindu-se la idea de a fugi foră de împo: 
trivire. A Die | 

— „Dar e sănătâsă!t — adaose înțeleptul 
Stoica... . Da e 

În minutul acesta, strigătul: „Foc! dăm foc „la mănăstire!,..& repetat de mai multe sute de 
glasuri, făcu pe. călugări Să'Şi pârdă cu totul min- 
țile; el impinseră pe. bietul  Mirc6 desculţ, fară căciulă, numai în cămașă şi cu: brâul terăind') p6nă la ferestră Şi îmbrânciră jos. Stotca, sări dupe dînsul. i | 

Şamenduoi, în întunerecul nopţii, . o luară d'a fuga prin păduri, o | 
Călugării, mantuiţi de primejdioşii lor 6speți, deschiseră porţile Panâurilor înviergunaţi. În furia intrării, uniy dintr'aceştia apucase pe nevinovaţii 

călugări de barbă, dar Negoe se Tăpedi încruntat 
— 

') Cronica anonimă în Magaz. istor. pentru Dacia, tom. IV, o -
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ca paloşul la dinşii: — „Si nu stricaţi pe ni- 
„meni!“ — strigă el, în gura mare şi curtea se 

umplu de 6ste. 
Aprogqii lui Mirce, vădenău- se impresuraţi 

datâta glotă, unii se predară de bunăvoie, alţii 

cădură sub numerbsele loviri ale duşmanului. 
Negu. puse. să cerceteze prin chilii, prin piv- 

nițe, şi neaflând pe nimeni, credu ca fost amă- 

git. Venătorii lui aprinseră focuri în curtea, mă- 

năstirii şi p'afară, şi, dupe. vecinicul obiceiu:de 
popas al Românilor, puseră căldarea de fertură 

în crăcan şi "ncepură să povestescă basme şi 

dicători glumeţe. 
Când tocă de otârnie la schit, Nâgoe întră 

în biserică, se închină cu smerenia unui -F&t de 

Domn cuvios şi, la eşire, vărsă în mâna stariţu- 
lui un pumn de bani de aur, ca să “i fie -spre 
pomenire: — „Să “ţi dea Domnul slavă şi:mă- 

rire!& — dise călugărul cu faca “luminată de o 

cucernică lăcomie, şi cei-l-alță şoptiră: „Amin !* 

Dinqi de dimin6ţă, Basarabul tă rădică . tar 

băra şi se întârse în ROmnic. 
Pe când la Cotmena, se petreceati acestea, 

Mirc6 şi Stoica urmaii prin păduri calea lor cea 

rătăcită; plini de groză şi temându-se âncă să "i 

fi urmărit, ei fugeaii înainte speriindu- -se de ori-ce 

sgomot, de orl-ce şâptă, de frundele ce fâşiau pe 

cracă, de vântul dimineţii ce mătura uscăturile, 

de brâsca, ce sălta, în. mlaştină, de v&tuiul ce
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sbughia, din ârbă. La fieşce sunet ei se ascun- 

deaii în tufe şgapoi frigul umed al nopţii de tâmnă 
îi făcea să pornâscă de isnâvă, desculți Şi despu- 
iaţi. Multă vreme ei rătăciră pe poteci şi pe 
cărări perdute până ce deteră într'un drum mare. 
„. Atunci, de mai multe ori se întâlniră cu cete 

de ostaşi ce mergeait.:şuerând din frunqă câtre 
Olt; dar frica, îl facea să se pitâsci, între bolo- 
vanii drumului şi să 'ŞI oprâscă suflarea până 
vedeaii depărtapr- 

Ast-fel petrecură tâtă n6ptea, ânsă mâna 
dumnedescă îi puse pe calea dorită; când se 
revărsa de dori, drumeţii pricepură că sânt; aprâpe 
de Curtea de Argeş. 

Se răsipise picla dimineţii, şi sârele se înăl- 
ţase vesel ca d'un stat de om pe cer; -când ti- 
căiţii călători ajunseră în cetate, doboriţă cu to- 
tul de ostenslă şi de feluritele încercări ale aces- 
tei grâznice nopți. 

| Sosirea lor şi vestea, ce aduceai pricinuiră 
o nouă jale în palatul domnesc. De cu n6pte în- cepuse de prin tote părţile să vină sciri cum că Turcii arii î trecut Dunărea, la Giurgiu, şi la urmă, că Basarabil arii fi intrat cu 6ste şi cu domn noii de la Impărăţie în Bucuresci; în sferşit că un nor de Turci înainta, cu mers grabnic ca, lăcustele Spre curţile Domnesci. 

Audind tâte s j i 
în grab oferit dn Sate da în se SĂ adune | at ; pe unde se duceau 
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Aprodil să “i chiime, venea înderăt cu răspuns, 

care că pribegise peste n6pte, care că de cu seră 

plecase să întempine pe Turci la, Bucurescă. Tră- 

mise atunci să stringă în curtea palatului pugină, 

oştire ce se afla şedătâre la Argeş; dar totă se 

răsipise s6i apucase să trecă peste Olt la Negu 

Basarab. 

Copii din casă se respândise fie-care pe la 

părinţii săi, ast-fel încât Mihn6 se vădu de odată, 

năpustit de tâtă curţea şi de totă oștirea sa, 

singur cu ai săi şi cu câte-va bătrâne slugi pă- 

rintesci. a 

Atunci sângele ce aprinse întrinsul şi tur- 

barea îi coprinse sufletul, în minutul acela, când 

ori care altul s'ar fi desnădăjduit. In zadar se o- 

țerea împotriva. răstriştii şi căta în capul s&il 

înferbântat un mijloc de împotrivire. Tâte erai 

mute la al săi glas, tâte în prâjmă "i staii măr- 

murite şi reci ca ghiaca; nici o fiinţă nu se a- 

prindea, la focul ce ardea, într'însul. În zadar umbla 

cu pas răpede prin odăi, ştergându'şi sudorea de 

pe frunte şi isbea cu pumnul în păreţi, răenind : 

[— „Nu; nu se pâte să caqă întrastfel Mihn6! 

„Săriţi la mine, copii!“ Dar nimeni nu venea, şi 

numai bolțile respundeaii cu urlet la răguşita sa 

chiimare.: o 

Mirc6 şi Stoica, âncd nu eşise din a lor a- 

morţslă; spaima şi obosirea sleise cu totul sân- 

gele într'iînşii. Ei şedeaiui încremeniță pe laviţe,
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cu capetele pe mână, cu: ochii turburi şi holbaţi; 
semânai a fi perdut ori-ce simţire. 

Domnița Chiajna, care peste vre-o câți-va ani 
avea să fie eroina de la Şerbănesci, sta lângă, dinşii cercând a "i îmbărbăta, şi "i suduia cu aspre cu: 
vinte, arătându-le că datoria lor este să alerge prin cetate, să adune de pre unde vorii pute lup- tători şi să vEndă cu al lor sânge, cinstea tro- nului şi a n6mului lor, e 

Zadarnice poveţe! când erai părăsiță de tâtă boierimea, de ttă 6stea, Şi de tot norodul, unde „erai ei să maj găsescă apărători ? 
„În împrejurări ca acestea, Românul e mai în- ţelept;; el nu “şi primejăulesce dilele penă cână nu vede câtuşi de pugină, nădejde ' de isbândă ; atunci, mai bine se trage înapoi, ca la urmă să POtă sări mai departe. 

Aşa, dar, potolindu-se şi vEd6nd în sferşit, că nu e prin putinţă a sta, cu armele împotriva co- tropitorilor, Minn6 porunci să se gătâscă de ple- care. Atunci ai f Vedut pe toţi, slugi şi stăpâni, cu fecile Pălite, cu ochii sticliți, alergâna prin odăi, rădicana avuţiile domneşei în lădi Şi în boc- cele ca să le încarce, îmbrâncindu-se, împedecân- __du-se şi mai ret, într'acea, pripă desnăd&jăuiţă. Când se Sferşiră pregătirile, d6mna Smaranda şi domniţa Chiajna se urcară jalnice în rădvan, aha umiliti ca un voinic ce sar ved6 silit să fugă dinainte vrăjmaşului, fără a'a se lupta,;. cea-
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l-altă oftând dupe casa ei aşa, frumos direticată, 

dupe cămara”i plină cu merinde, dupe trombele 

de borangie neţesute şi dupe bogatele cusături 

rămase pe gherghefuri. 
Mihn, tânărul Mirc6, Stoica şi câţă-va cre- 

dincăoşi slujitori umblaii călări pe delaturile: răd- 

vanului, triştă şi ofiliță ca osândiţii ce ai apucat, 

calea ocni. In urmă-le venea un chervan mare 

mocănese plin până în coviltir de sipeturi, care 

ducea, pe drumul biăjeneriei bogăţiile lui Mihn6- 

Vodă. | 

Ei apucară spre munţi şi trecură granița 

în Ard6l.
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„SIBIIU 

IV. 

„Să scie tot omul că 
„am omorit pe Mihn& 

nVodă :* 

Cat ajunse în Ardsl, — într”acea, ț6ră unde atât nâmuri răsboinice, Unguri, Saşi, Români şi Să&cui, staii înghesuite Şi în veci gata pe vrajbă, — gândul cel Vântâi a] Domnului mazilit fu să stringă o adunătură de Smeni cu simbrii, în ca: pul cărora să meârgă să'şi iea Domnia înapoi. Planul s&ă nu isbuti; oştirile luk Vlăduţ îi răsipira simbriaşiă, Şi el atunci se duse să se a- şede cu tâtă familia, în Sibiiu; dar inima lut încă nu era înfrântă Şi capul lui se muncea, me- „Yeui cu idea, da redobânai tronul. De aceia, tră- mMise pe Stoica, cu bogate daruri, în Vişegrad, la Craiul Vladislav al Ungariei, ca, săy arate plân-
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gerile sale împotriva boierilor ţării şi săi ceră 

tot d'odată ajutor şi ocrotire... . . 
Vladislav, linguşit da ved6 atâta supunere 

din partea unui Domn român, îi răspunse prin- 

tr'o carte măgulitâre, în care îl numia „bunul 

săi frate“ şii făgădula că ?] va sprijini cu 6ste 
în primăvâra, viitâre, îndatorindu'l ânsă să prii- 

mâscă legea catolică şi să i închine ţâra, Româ- 

nâscă, unind'o prin lege şi tractaturi de supunere 

cu crăia Ungariei. Zimbit6rea nădejde a puterii 

făcu pe Mihn6 să priimâscă tâte aceste învoieli 

umilitâre. Lege, familie, avuţie! ce n'ar fi jertfit 

el 6re acum pentru o sângerâsă r&sbunare ? 

Ah | ce sălbatică veselie îi umplea sufletul, 

când, printre visele viitOrei sale măriri, zărea ca- 

petele Basarabilor înşirate în ţepe la, porţile “i 

domnesci! - | | A 

Vremea d'acum ânsă cerea ca sascundă as- 

prele aplecări ale inimei sale şi să stea cu zim- 

betul mulţumirii în veci .gata pe buze, pentru 

ori ce semn de compătimire sii de cinste, pen- 

tru ori ce făgăduinţă de ajutor. 

Craiul Vladislav, scrise tot de odată orăşeni- 

lor din Sibiiu poruncindu-le ca pe „Mihns-YVoevoă, 

„pe ai săi, şi tâtă casa şi n6mul lor, nebântuiţi, . 

„siguri şi fără împedicare, săi ţină acolo în mij- 

„locul lor, şi în cinste săi aibă; preste acestea pe 

„toţi săi apere şi săi ajute şi să fie datori în 

1. 25,682. ?
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„tot timpul a le prinde parte, nici să cuteze alt- 

„mintrel6 a .lucra.“ 1) 

Acâstă crăiescăscarte fusese citită în mijlo- 
cul piecei mari de către magistrul oraşului şi toți 

„înţelepţii, luători de s6mă,. şi credincioşi ai cra- 

ului iubiţi“ Sibieni se făgăduise să împlinescă 

cu credinţă, luare de s6mă şi înţelepciune porun- 

cile iubitului lor Craiu. 
„De atunci înainte Mihn6, pus sub credința 

de obşte şi botezat; în legea catolică cu mare 
pompă, dinaint6 Sibienilor papistaşi, fu privit ca 
cea mai însemnată pers6nă din cetate. Norodul 
îl cinstea, îl iubea, şi se închina, la, Gînsul; adevăr 
e că nimeni nu putea fi mai milostiv decât Dom- 
nul român. In tâte qilele, magistrul oraşului, I0n 
Agota şi judegii şi juraţii veneaii să cerceteze de 
trebuinţele Princului. In casa lui, comitele de Te- 
mişora, oja de Şom, trămis acum: în părţile Ber- 
sei, nobilul I6n Horvat de Vingart şi toţă erofil 
ŞI nemeşii din Sibiu şi. de prin prejur alcătuiau 

__0 curte care: se bucura. de bilşugul şi de traiul 

„ cultători se. miraii, 

domnesc al Voevodului mazil. La: mese şi sâră 
în adunări, Mihn6 le povestea, jafurile şi prădările 
bojerilor, duşmanii lui Şi lesne-credătorii săi as- 

“în simplitatea lor săsâscă. ce oră țeri e acela ce se dă în mâna unor astfel e tâlhari şi Spădă, un "Domn, care, străin şi pri- 

1) Sincai, . 
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beg, în câte-va luni numai, umpluse Sibilul de 
bunătăţile sale. 

Un biet poet latin, I6n Salius, e se bucura 

şi el de cinstea, de a fi printre numeroşii 6speţi | 
al Princului, începuse a pune pe versuri laudele 

sale, arătând vechia slavă „a n6mului săi dom- 

pnesc, întinsa, lui stăpânire, drepta "1! străşnicie 
„împotriva prădătorilor şa furilor, rivna lui d'a, 

„uni creştinătatea, subt o singură cruce, dorința“ 
„da scăpa Bizanțul de. păgâni, uriciosa viclenie 
„ce *i răpise tronul, tocmai când era în mijlocul 
"ptăriei ga, grămedilor de aur“1). Ănsă atunci 
când era poetul să'şi pornâscă Pegazul pe căile 

zimbitore şi înflorate ale viitorului, când eră să 

cânte  glori6sa, redobândire a tronului ce se apro- 
pia şi să'şi iea plata cuvenită inspiratelor sale . 

. strădanii, o împrejurare cruntă curmă de odată 

strălucitârele nădejdi ale Domnul lui şi ale Aingu- 
şitorilor săi. 

Şederea, lui Mihns în Sibiiu strînsese acolo 
mai mulţi 6meni ce purtaii' cu dînşii câte o vechie 

răsbunare şi cari, plini de jalnica aducere aminte 

a trecutului, urmăreaiă ca „pieza, rea, pe îmblân- 

itul tiran.: 

Nemilostiva ursită s6ii pronia r&splătitâre 

făcuse ca acești: Gmeni 'să se: întilnescă, să'şi 

» Veqi Epitaful latin al lut Mihn6, în Engel. 
Ţ*
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destăinui6scă unul altuia aceiaşi ură şi împreună 

să chibzuiescă a lor răsbunare. 

| În casa lui Danciu Ţepeluș stai adunaţi 
într'o s6ră trei Gmeni. Unul de vârstă medie, 

purtând îmbrăcăminte unguresci, are un obraz 

pe care se citesce o prostatică rîvnire la mărimi; 

acesta e stăpânul casei, fecior de Domn şi neîm- 
păcat duşman al lui Mihn6, carele se suise pe 

tronul -hotărit lui de Vladislav şi acum Ancă îl 

răpise sprijinul ocrotitorului săi. Al duoile e un 
boier bătrân de ţâra Românâscă, cu barba albă 

şi cu fruntea înorată de o vechile mihnire; acela 

e Radul, spătarul din Albesci, a cărui fiică “Ilinca 
„fusese jertfită cu atata crudime de către fostul 
“Domn, chiar în n6ptea el de cununie. 

În sfârşit un tânăr purtână zeghia serbescă 
ține mâna pe hangerul de la brâu, pare c'ar fi 
gata să, spele în sângele tiranului necinstea unei 

„Surori siluită de dînsul; îl chiamă Dumitru Iacşăs 
şi e nepotul mitropolitului Maxim. ” 

EX se parii a fi dupe o lungă sfătuire; iar 
b&trenul boier, întinqend cu încetul mâna, întrun 
vas de aur ce sta pe masă, scâse dintr'însul o 
hârtie înduoită şi citi cuvântul: „Hangerul !% 

Iacşăg săltă de bucurie, strigând: — „E al 
mei |“ — Cei-l-alţi 'duoi respunseră: — „Dum- 
nedeii să te ajute!“
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Radul posomorit aruncă în foc'o altă fâşie 
pe care scria „Strângul“ şi Danciul rupse cu 
necaz, una care dicea: „Otrava!“ 

Fără de a mai spune o vorbă, ei se despăr- 
dir, . , 

A doua qi era 12 martie 1510 şi praznic 
mare al sântului Papă Grigore. Toti obştea cu- 
vi6să, muleri şi bărbaţi, asculta cântările lati: 

nesci ale bratului şi răsunetul măreț, al orga. 

nului. Pe piaqa, mare, dinaintea bisericei nu e ni- 

meni; d'o parte se vede numai un zid boltit ; 

de cea-l-altă un tufiş de pomi îndesaţi. 

Acuma slujba s'a sfârşit; creştinii îmbrăcaţi 

ca, de serbătâre, esi de tâte părţile, făcându'şi 

cu aiasmă semnul crucii pe frunte şi se respân- 

desc pe la casele lor. Mai în urmă de toţi şi 

umblând cu pas greii, se coboră treptele de petră 

ale catedralei, Mihn6-Vodă însogit de nedeslipitul 

săi Stoica, şi de I6n Horvat de Vingart!); con-: 

toşul Domnului, sur şi lung, cu câprazuri de fir, 

e deschis la pept şi lasă să se v6dă o scumpă: 

blană de samur, la fel cu căciula de pe cap. Ni- 

meni dintrinşii nu pârtă arme într'o di mare ca 

aceia, a 

__— „Frumâsă şi măreţă slujbă !“ — dise Dom 

nul către Horvat, . i 

— în curând se vorti bucura de dinsa şi 

:) Nicolae "Oahul.
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„pământenii Mării Tale, când cuviosa'ți rivna ii 
„va adăpa la isvorul adevăratei credinţe.“ 

— „Aşa el: negreşit. Sciii bine că vot înt&m- 
„pina 6reşi-care anevoinţe, pedici şi zavistii; dar 

„ „lăsaţi-vă pe mine;“ — dise el zîmbind în silă,. 
„— Voi purta crucea în mână de fer. În zadar 
„Vorii încerca boierii şi mai ales blăstemaţii de 
„ Basarabesci, . , .& | 

Atunci, sărind ca un trăsnet din tufiş, un 
om se răpedi: la el cu hangerul în mână şi în 
luţela isbirei il pironi cu ferul drept în petrele 
bolți de pe piacă. -Abi6 avu vreme Mihn6 săi 
dică cu o mirare plină de dispreţ: — „Tu cine 
eşti 24 Şi perdând ori ce simţire, cădu mort pe 
brânci. Hangerul isbindu-se de lespedi, îi pătrunse 
cOstele şi eşi sângerat prin spate. | 

Tovarăşii lui Mihn6 r&maseră încremeniţi de 
spaimă şi ucigaşul se făcu nevedut; dar peste 
câte-va minute un om striga în gura mare din 
clopolniţa, bisericei : „Să scie tot omul că am 0- „Morit pe Mihn6-Vodă 1)“. Acela, era, Iacsăg,. 

La acea semâţă şi grâznică,. strigare ce se răspândise ca o furtună, prin tot oraşul, norodul întreg se turbură ; începură a trage clopotile şi: cetăţenii prin case, îmbrăcaii oa, de sîrmă Şi coiful de fer Şi se înarmat ca la o mare primejdie. Adunați toţi davalma, şi cu sgomot pe piaqa mare, PI 

*) Constantin Căpitanul, 
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ei priveaii cu jale la strălucitul r&posat, când stri- 

gările turbate ale lui lacşăg şi vaietele familiei 

domnescă ce sosise în grab pe locul de omor, în: 

tăritară mânia norodului. Un cetăţân mai aprins 

şi mai îndrăzneţ dibui pe ucigaș în turnul cel 

înalt şi cu o împuşcătură, îl lovi drept în cap). 

Trupul lui lacşăg cădu sfărimat pe petre. 

Acesta fu semnul isbucnirii: — „Săriță pe 

„ucigași !.... sbieraii din tote părţile. E 

— „Danciu şi Albescu ai fost înțeleşi cu 

„tâlharul acesta“ — strigă Stoica după treptele 

bisericei, presupuind acum tainica lor înfrățire. 

— „Pe dinşii copii!...... Fă ai ucis pe bunul: 

„Domn! pe milostivul Mihn6!...... pe tatăl săr- 

„anilor !!... pe fala Sibiiului! !1.. Pe dinşii, copii! 

_pdaţă, daţi, năvală!.....„.& — Aceste strigăte, repe- 

țite de mii de glasuri, porniră glota cu volbură, 

dupe piacă şi toţi se răpediră la ldcaşele bănui- 

ților omorîtori. 

Acolo se petrecură gr6znice măcelării 2); pe. 

toţi din casă, stăpâni şi slugi, îi sfâşie norodul, 

învierşunat, şi trupurile lor trunchiate şi terite 

prin ţ&rina uliţii, le asvârli, ca stârvuri, afară, 

din cetate. Astfel une-ori sorta în6că în acelaş 

„potop pe vinovat şi pe răsbunători ! 

Abi6 nâptea aduse ceva linişte în oraş, dar 

  

*) Constantin Căpitanul. 

2) Şincai.
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cetăţenii r&maseră, armaţi ca să ducă a doua-di 

cu cinste trupul lui Mihn6-Vodi penă la cel din 

urmă al săi sălaş, în biserica Sântei Cruci de 

la Dominecani!). 

Sibiiul amăgit plânse multă vreme pe cru- 

dul tiran căruia dincolo de Carpaţi îi dicea „Mihn€ 

cel răi“. Judicătorii. curţii crăiesci făcură cerce- 

tare asupra. acestor nenorocite împrejurări şi fa. 

milia Domnului rămase cinstită şi apărată, în 

Sibiiu penă câna s6rta, armelor, iarăşi protivnică, 

„0 sili să trâcă la Garigrad. 
Mirc6 Ciobanul a fost Domn al ţării multă 

ani dupe acestea, şi mai 'mulţă Domni din n6mul 
Dracii armaşului din Minesci ai stat, la deose-. 

bite vremuri, pe tronul gărilor n6sţre. 

Bucuresct 1857. . 

* Tipărit îu foiţa diarului Românul 
din 1857; apoi în volum, la 1560, în 
Bucuresci şi la 1886, în Craiova. . 

îi 
*) Sig'er.
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MORMENTUL 

I. 

Clopotele bisericei domnesc din tergulețul. 

Bucurescilor băteati cu glas jalnic şi treptat; iar 

de sus, de pe colnicea dâlului de'mpotrivă le răs- 

" pundea cu răsunet tânguios şi depărtat, mica 

“turlă rătunjită a bisericuţei lui Bucur. 

Era pe la sfârşitul lui fevruarie, anul 1560, 

şi de curând se adusese în oraş, trupul Mireii 

Vodă, cel poreclit Ciobanul, care, la 25 ale lunei, 

murise pe drum, când se întorcea din Ard6),") 

1) Constantin Căpitanul, Cronicarul anonim și Engel.
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ori că boierii pribegiță acolo pe cari el se'ncer- 
case cu făgăduieli mincin6se şi cu viclene jură 
minte a'i înapoia în țeră, i urdiseră cu otrăvuri 
peirea, ori că Dumnedeul: inilostiv se'ndurase în 
sferşit de nevoile bieţilor creştini împi:aţi de 
acest crunt stăpânitor şi hotărise acum câsul 
asprei sale judecăţi. 

De patru ori!) Mirc6 fusese aşedat domn cu 
sila în ţeră de Porta turceâscă, Şi numai hulă şi - 
ură, îşi ridicase asupră-şi prin năpăstuirile sale; 
iar mai ales pe boieri “i bântuia şii muncea cu 
r&utate, ca oră să le plătescă cu amar Şi cu 
chinuri, omorul tătâne-săi Mihn6 Voevodul, Şi 
lunga, isgonire a nâmului să şi pizma, lor cea 
nemblânqită. Drept . r&sbunare, mulţă dintr'înşii 
căduseră sub sabia Beşliilor, mulți iar, fugăriţi în Ard6l, aşteptau acolo să le vină şi lor rondul . pe rota schimbătâre a sârtej românesci. 

Se'nţelege dar că (cu mârtea, Domnului, tre- Duiaii acum să le renască nădejdiile şi să se asmută ale lor nalte rivniri. a 
Ânsă Mire6 îşi dase obştescul ' sfârşit pe Scaunul domniei, în mijlocul tăriei sale; deci tâtă mărâţa pompă a unei domnesci înmormântări umplu tergul, la a sa pristăvire, de o jale adâncă şi'ngrijată. 

_ | Noua curte domnâscă din Bucuresci, clădită 

  

1) Engel.
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printre sălciile. de pe mailul stîng al Dâmboviţei 

şi 'nconjurată de țepene ziduri cu creste *nalte 
şi cu ânguste ferestrui de meterez, era plină de 

-o glâtă posomorită pe care abi6 o. ţinea în 
strună un şirâg îndesat de Dorobanţi şi de A- 

proâi. Sus în casele domnesci, al căror lat aco- 

periş de şindrilă se'ntindea jur . împrejur cu 

ștreşine largi şi revărsate, stai adunaţi, cu o cu- 

cernică smerenie, împrejurul trupului împodobit 

al răposatului, tâte căpeteniile ţării... E 

Preoţii se coboriră mal ântâl pe scară şi în: 

cepură cu obicinuitul viers a lene, cântecele de 

îngropăciune; de două lature se întindea 6stea 

pedestră cu prapurele plecate, cu săneţile în jos.: 

In mijlocul ei mergeai cerniţi, boierii de taină, 

unii purtând p'ai lor umeri sicriul luminatului 

„mort, alţii ţinând pe mâni pliâpa pe care sta în-: 

crucişate sabia, şi busduganul domnesc; îndată. 

apoi, călcând cu pas sigur şi apăsat, venea vă- 

duva r&posatului, Dâmna Chiajna, pe al cărui 

chip în veci încruntat, nimeni nu putea dovedi: 

p&surile inimei sale : părul ei .începuse a cărunţi,. 

dar trupul săi era "nalt, portul ei drept şi falnic, 

ochirea'i straşnică şi hotărită ; capu” căta mân-. 

dru în sus, fără grijă şi fără sfislă. Pentru . cea 

din urmă 6ră ea îmbrăcase albele podâbe şi v&- 

Jul de betelă ale miresei ca să ducă pe socul ei 

la, vecinicu” lăcaș, căci dupe dioa acela văduva 

-
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nu mai scotea veşmintele cernite. Aşa era obi- 
_ceiul vechimei: 

La drâpta, ei umblaii doi coconi tineri, ca, de 
14 şi 15 ani, cu haine negre şi cu fege obidite. 
Aceştia eraii moştenitorii, acum s&rmani, al lui 
Mirc6. Cel“mai mare de ani, Pătru, betâg şi mă- 
runţel la boiu, înainta cu grei sprijinindu-se în 
tr'o cârjă; fratele săi Alexandru îl însocea; şi 
amândoui, plânşi şi tăcuţi, semănaii duşi pe jal- 
nice gânduri. sa | 

Wa stînga Chiajnei, două copile, ceva, pâte 
mai în vârstă decât fraţii lor, dar îmbrobodite 
în marame negre, ce le ascundea cu totul obra- 
zele, dovedeai numai prin suspine şi prin plân- 
sori năbuşite, adânca lor durere. | i 

Dupe tângui6sa familie, alaiul se prelungea 
cu toți Gmenii casei, amestecând cu sunetul jal- 
nic şi slăbănogit al tobelor, văietările lor, — cu Că- 
lăraşii domnesci ce' se îngrijiseră a face la cail 
lor, lăcrimarea ochilor cu praf de puşcă, 1), — şi în 
sferşit cu tot norodul Oraşului ce umbla, cu ca- 
petile g6le pentru jălire. pa 

Alaful colindă, ulițele povârnite ale micului 
orăşel ce abi6 atunci incepuse, numai pe malul 
sting al gârlei 2), a, se împlini ici cu gardul unei. 

5 Cantemir, Descrierea Moldovii. . - 3) Constantin Căpitanul, vorbind despre clădirea mă- năstirii „Radu-Vodă, de către Alexandru-Vodă, fiul Mir- cil, dice: „din jos ae Bucuresci“ - adică afară din oraş“,
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colibe de vecin, mai colo cu ulucele unei căscidre 
de brăslaş ori de scutelnic, mai dincolo cu zidu- 

rile unei case de boler 's6i de bolernaş ajuns; 

trecu şi prin piaca mare unde şetrele precupeţi- - 

lor, scaunele măcelarilor şi tarabele gelepilor 1) 
turcă, armeni sâii greci, eruii închise în dioa acela, . 

şi se întârse iarăşi în curtea domnâscă, unde r&-: 

suna clopotile bisericel, pe care o zidise chiar 
Mirc6 Vodă Ciobanul 2) şi în care, dintre toţi Dom: 

ni, el mai ânt€i s'a îngropat. 
Toţi pe rând intrară în sântul lăcaş; năst- 

lia fu aşedată jos chiar lângă strana domnescă ; 
se dise prohodul şi slujba se urmă t6tă dupe ron- 
duiala sa; dar când pe la sfârşit începură 'arhie- 

reil, apoi slujbaşii cei mari şi cei mici să se a- 

propie de mort şi să! sărute mâna drâptă şi cru- 
cea dintrînsa, câți-va boieri, mal mult tineri. şi 

noi poposiţă în .biserică, ai căror cai şi arme se 
augise tropotând şi 'zornăind p'afară în vremea, 

slujbei, înaintară cu semeţie şi, puindu-se drept 

în faca sicriului, începură să strige în gura mare 

către obştea spăimântată din biserică. 

— „Fie-vă.ruşine, măt fraţilor, să vă spur- 

„caţi buzele pe aşa mâni pângărite ! Scârbă să vă 

„île a pleod- capul la trupul unul om care a fost 

5 Negugătorii străini. 
*) Engel numesce acâstă biserică Ghiced, cela co în- 

semnâză, mi se pare, pe turcesce: Sentinelă.
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) - 
„urgia Omenilor şi biciul Satanit! — Ore nu vă e 

„destul că, precât afost tâlharul acesta cu dile, el 

„a hălăduit în domnie atâţia mari de an!; ba âncd 

„nWaţă colăcit, ca târitorele, la pâlele lut și "i aţi lins 

»” „laba cea mohorită, pe care nu cutezaţi a o muşca? 

„— Acum, încalle, prindeţă la inimă! lepădaţi-vă 

"„jositârea slugărie ! Vedeţi că ochii i sai stins; 
„cordele puteri! sale s'aii rupt; acum cel pucin 
„îndrăzniță şi vol a face ca mine, Bad6 cluciarul, 

„Şi ca tovarășii mel, toţi boleri al ţării, pe cari! 

" „năprasnica, silnicie a Ciobanului ne a ţinut alun- 

„saţi pe la străini. Veniţi şi E plecaţi cruce mân: 
„tuitâre ce cu drept o smulg din mânile nelegiui- 
„tului; iar stervul lul scuipaţi'] ca mine şi asver- 

„liţi cu petre întinsul!“ 
La, aceste vorbe îndrăznețe, însoţite cu fapta, 

toți r&maseră încremeniţi de ciudă. Chiajna sin- . 
gură se răpedi către cutezătorii tineri şi cu ochi- 
rea'i fulgerătâre îi opri în loc: 

— „In latură, mârşavilor!“ -— strigă. ea cu 
glas puternic. —- „Asta vă e, biet, vitejia, neru- 
„Şinați păgâni! ce necinstiţi un mormânt? Spuneţi, 
„ce sciți mai mult a face, mişeilor, uneltitori de 
„Tele, iscoditori de desbinări, ce priviţi de subt 

„Oblală, “păsul ț&rii şi alergaţi, ca dulăii, la pra- 
„da? — Ce! 6re socotit'aţi voi că, unde a răposat 

- „Ciobanul, o să rămână turma în ghiarele vâstre 
„ca Să o jăfuiţi dupe cum vă place? Hey! măre : 
„băieţi, mai va până atunci! Mirc6 s'a dus, dar 
O
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„fiul săi a rămas şi Chiajna îi e mumă şi va 

„sci sl apere de voi“. a 

Ochii pribegilor sentârseră către Pătru pe 

care Dâmna îl arăta cu degetul, qicând acestea; 

dar când vădură trupul mic şi gârbovit al tân&- 

rului, un zimbet de dispreţ.le înflori pe facă şi 

Bads cluciarul adăogi ridând: „ 

_ „Aolăă! 'vai de biâtă moşie deco fi săi 

„mârgă t6tă sâma, şoldiş, ca Făt-frumos ăl ghe- 

„bos! Dar tacăţi gura, nu vorbi de pomană, ju- 

„paniţă, că dor nu vom. remân6,. sărac de noi, 

„rîsul lumei că, adică nu sa mai aflat dintre noi 

„altul mai vrednic de Domnie, decât ăst pitic slut 

„Şi şchiop!“ ME | 

Riseri boierii cu hohote; dar Chiajna, tur- 

bată de mânie, smulse co mână ' virt6să de pe 

„pli6pa sicriului buzduganul şi sabia domnâscă 

şi dându-le în mânile fiiu-săi: — „De e şchiop şi 

„mărunt, — dise ea, — „iată cârja. cei va spri: 

„jini betegia şi iată paloşul ce'l va înălța cu capul 

„mai pre sus de tote capetele vâstre —::Dar nu 

„ „plătiţi vorba ce o perd cu voi. —Pe ei, copii!“ — 

strigă îndreptându-se către Lefegii şi întorecându- 

se la preoţi: „Sfinţiile vostre, urmaţi-vă datoria“. 

Atunci zăngănitura ostaşilor. ce daii năvală, 

„ larma, glâtei turbate ce se îmbrâncea, cântările 

preoţilor zorind a sfârşi slujba, sunetul clopote: 

lor, isbucnirile tunurilor fâceaii tote la un loc un 

vuet încurcat, un fel de luptă amestecată, din
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care fieși-cine căta să'şi scape dilele, ast-fel încât 
în -pugină vreme se strecurară toţi şi biserica 
rămase deşârtă,. 

În mijlocul liniştei ce urmase acelui sgomot 
neobicinuit, un tânăr la chip mânăru şi plăcut, 
eşi dintr'o strană afundată, unde el se ascunsese 
cu inima pătrunsă de o cucernică jale. Un min- 
t6n negru cu găitane de fir, cădrici la fel, cu pa- 
jeri pe genunchi, o mantie . scurtă pe umeri, 

„cizme *nalte în picidre cu pinteni de argint; la 
cOpsă, un paloş scurt şi drept şi 'n mână o urcă 
de samur cu surguciu: iată îmbrăcămintea, sa. 

> EL umbla să 6să din “biserică când, pe &- 
rîna âncă grămiădită a noului mormânt, zări 0 
femeie zăcend înfăşurată, într'o lungă maramă 
de zăbranic negru; se apropie, pipăi o mână 

„mică şi rece, ridică marama dupe obraz Şi, pen- 
tru ântâia 6ră, inima”! simţi, la vederea. unei ne- 
cunoscute, fiorii ce dă, primejâia, unei fiinţe iubite. 
Nică. odată până atunci el nu vEduse aşa fragede . 
Şi dulci trăsuri, în “luptă, cu suferinţa; nici o 
dată, sufletu'i nu se umpluse de o :mat vie şi 
mai îndoi6să îngrijare pentru o visţă scumpă Şi dorită. Sta îngenuchiat Şi coprins ca de un far- mec dinaint6 acelei dine 'aromite şi vinele'i bă- teaii cu luțeli şi suflarea'i se revărsa din - sînul 
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săi, pare Car fi vrut să împartă cu dinsa vi6ța 

ce în peptu'i se înduoise. .. a 

Cu 'ncetul tânăra copilă își veni ?n simţiri; 

ochil ei albaştrii clipiră sub: lungele"i gene bălaie 

şi — vedi câtă e puterea tainică şi neprevădută 

a fubirei! — tânăra domniţă 'ce.căduse leşinată 

la vederea cumplitelor fapte ale pribegilor,. nu se 

spăimântă zărind acum dinainte'i un om ce în- 

vederat trebuia să fie de' s6ma lor; dar pe chipul 

acestuia domnea, într'acel minut, atâta senină mă- 

rinimie, atâta, smerită supunere, încât sufletul ei 

"nu presupuse vre un rău, şi puzele”, rumenin- 

du-se uşurel, şoptiră încetişor :— „Îţi mulțumesc 

„Cal fost milos şi m'ai scăpat d'acei 6meni fără 

„de lege!“ — Apoi, pricependu-se singură cu un 

Dărbăt necunoscut, se sculă binişor şi cu pasul 

„Ancd şovăind, se îndreptă către casele domnesci. 

-- Radu (căci aşa îl chiăma pe tânăr) rămase 

uimit în loc; el urmări cu ochii pe blânda, fecidră: 

ce curând se perdu ca o umbră şi, strîngend pe 

peptu'i marama cei rămăsese în mâni, jură că £ 

vi€ţa”l întregă va fi închinată ângerului acestui 

vis încântâtor. Din minutul acela, el ce se hră- 

nise cu laptele dușmăniei, el ce visase numai 

crunte răsbunări, el care, audind mortea lui Mirce, 

se grăbise, cu câţi-va pribegi, să calce hotarul ţării 

cu ura în inimă, cu disprețul isbândei pe buze, 

cu hotăririle cele mai sângerose, simţi acum în- 

to clipă, tote aceste aspre dorinţe răsipindu-se 

1. 25,682. ! 8
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şi patimile'i, ca şi traiul s&i,: din minutul acela 
se schimbară cu totul. a 

Radu era fiiul vornicului Socol, boier odinidră 
mare şi tare în ţsră,; pe acest Socol îl trămisese 
Pătraşcu Vodă, ca, sol la crăiasa Ungariei, Isabela, 
când acâsta intrase isbenditore în Cluş (22 oc- 
tomvrie 1556)1), şi solul se întorsese cu bogate 
daruri şi cu înalte năzuiri; rîvnitor chiar la dom: 
nie, vornicul otrăvi într'ascuns pe bunul Pătru; 
dar oştile lui Suleiman, ce aduceaii în locu'i pe 
Mirc6, îl goniră din eră şil siliră să'şi caute 
scăparea în Ardsl. Socol încredinţă atunci starea 
şi familia sa grafului Francisc Kendi şi plecă la 
Carigrad ca să'şi câştige favor la Porti; dar Mirce 
îl preîntâm pinase Şi, săpându'i din vreme grâpa, 
nenorocitul peţitor fu aruncat în mare din po- 
runca Sultanului. În zadar mai pe urmă îşi ce- 
ruse nevasta şi pruncii lui, averea de la Kendi; 
ungurul tigădui şi păstră pe sâmăi vistieria, și 
turmele şi stogurile de bucate ale boierului 
român 2).. îi 

Deci acum filvl acestuia venea să'şi redoben- 
dâscă drepturile părintesci; el se unise cu vre o câți-va din boierii pribegiță cari, nerăbâători da 
aşi revede vetrile, sosise călări chiar în dioa po- gribaniei Domnului, cugetând, ca nesocotiţii, să PI 

') Engel, Analele Să 2 2 cuilor, Forgaci, Verantie, Sincai. ) Sigler, Forgaci, 
”
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smulgă cârma ţării din mânile văduvei; ânsă Mir- 

cedia era în stare de a le sta împotrivă; unii 

dar dintwacei cutezători fură prinşi şi ferecați, 

alţii scăpară în învălmăşală şi se pregătiră a veni 

de isnâvă cu 6ste din Ard. o... 
„Oblicind din noii despre sosirea boferilor pri- 

begiţi, cu 6ste, Chiajna, care aşedase acum în 
ticnă, pe fiiul ei Petru Şchiopul pe scaunul. dom: 

niek, nu se turbură pr6: mult cu gândul că înder- 
jiţii boieri voră fi strîns în Ard6l vre un stol de 
adunătură, pe care lesne 1 va. răsipi oştirea ei; 

“trămise dar împotrivă-le pe marele sărdar cu ceva 
călărime. .. Da ei 

Amendouă părţile :se loviră la satul Roma- 
nescii din Dâmboviţă'), dar vitejia pribegilor în- 

franse. pe 6menil domniei, şi biruitorik: alergară 

spre Bucurescă. e 
Tot n&mul domnesc, cu ce boieri mai avea 

pe *mprejuru“, fugi. la Giurgiu şi de acolo, în- 

săşi Dâmna trecu Dunărea ca să csră ajutor 

de la paşa din Rusciuc. Adunându'şi apoi tote 

puterile pământene, şi Roşiorii şi Ferentari Şi 

Lefegii şi tote crucile de pedestraşi, sprijinită pre 

de altă parte de Spahii turcesci, Chiajna, în 

fruntea, oştirei sale, apucă drumul înapoi către 

Bucuresci, răsipind gr6ză înaintei numai prin 

gl6ta, năprasnicei sale orâii. Boierii, prindend de 

% Constantin Căpitanul, Cronicarul anonim. 
s*
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veste despre acestea, se traseră înapoi pe drumul 

Craiovei, aşteptând ajutâre de dincolo de Olt; 
dar 6stea domnâscă îi nimeri pe priporul satului 

Serbănescii 1). - 

Un riuleţ ce şerpuesce sub o câstă, despărţea 
amândouă .taberile. Cluciarul Bade, căpetenia, pri- 

begilor, se vădu strimtorat la pâlele d6lului Și 

fără l6c de scăpare; iar Chiajna, încălecată băr- 

bătesce şi purtând zale de pept . gun hunger în 

mână, străbătea rândurile, îmbărbăta pe Români 
cu vorbe linguşitâre, pe Turci cu bogate făgt- 
duieli şi le insuflla tutulor aspra sa  voinicie. 
Ostaşii, minunaţi şi îmbiaţi de învierşunata, vi- 
tejie a acelei zăravene muieri ce le striga şi le 

“da pildă ca să lovâscă pre vrăşmaşi, deteră nă: 
vală, trecură întro: clipă micul periă, şi, prin- 
tr'o crâncenă măcelărie, sdrobiră cu desăvârşire 
mica 6ste boierâscă. Acolo -periră, luptându-se 
vitejesce, Bad6 cluciarul şi mulţi alţi Gmeni âin- 
tre pribegi?) i 

Întracestă nenorocită bătălie, boierii îşi adu- 
ceaii cu durere aminte de atâţi voinici tovarăşi 
ce se dase d'a gata pradă şi fusese Tobiţă. şi uciși 
în dioa nesocotitei lor. semeţii: în biserica din 
Bucuresci; printre aceia ei socoteati şi pe tân&- 

  

1) Constantin Cdp ! itanul, Cronicarul anonim. 
) Idem.
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rul Radu Socol, în care "şi pusese mari nădejăi; 

şi care acum, nesciut de nimeni, trăia retras şi 

ascuns pe malul Motrului, în dărimăturile cetă- 

țuiel de la Socolesci, muncindu'şi sufletul înduo- 

ios între ură şi iubire.
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NUNTA 
———— 

II. 

Printre Gmenii pe caril firea "1 a lipsit de 
ale trupului desăverşiri sunt. unii cari, preţuind 
ânco din vârsta copilăriei starea lor neasemuită, cu a celor-l-alţi ment şi de toţi, batjocorită, se hrănescii cu o nepregetată ciudă, co adâncă ză caşie care în veci le ţine mintea veghiată şi le pornesce “sufletul la vicleniy şi la, răutăți; alții iar, mai zăbavnici pote în agerimea duhului, sunt de tineri cuprinși d'o tainică melancolie, d'o în- duoi6să Sfilă, care maj ades6 se cumpănescii cu o minte drâptă şi Sănăt6să, cu un suflet compă- timitor, cu o inimă milosă, i 

Din felul acesta, era junele moştenitor al lui Mire, Pătru Şchiopul; anii sti tineri, mintea” îndărătnică cu grei “i ară fi păstrat scaunul dom- niei, de mar fi staţ la mijloc mumă-sa D6mna Chiajna, muiere capeşă, şi dăun6să, care Sciu să
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dobre cu armele împotrivirea Românilor şi să 

"cumpere cu bani bună-voinţa Porţi). întradevăr, 

drept r&spuns la trămiterea unor bogate daruri, 

însoţite cu făgăduinţa pe a mări pent la patru- 

deci de mii galbini, haraciul ţării 1), — care, din 

3,000 de aspri ce fusese Ja început, .subt Mirc6 

Bătrânul (1383), se urcase, sub Laiotă Basarab, 

la 10,000 galbeni?), — Stefan vel portarul imp&: 

răției aduse hatişeriful ce intărea Domn pe fiul | 

ei Puiu %.: | | 

Uneltirile Dâmnei Chiajne isbutise t6te; ea 

era stăpână tare şi mare; în zadar se mai cer- 

cară uni) din boierii pribegi, precum Stanciu 

Benga, Matei Marga, Radu logoiătul, Vâlsan şi 

alţii săi dirapene cu armele domnia: la Boieni 

ei fură învinşi şi răsipiţit). Nu rămăsese altă 

nădejde decât o tăcută supunere; cei nai mulță 

dintre boieri se învârtejiră, p'acâstă înţeleptă cale. 

Printre dînşii veni să se închine statornicitei .-. 

domnii şi tânărul Radu Socol, pe care un interes Ii 

tainic şi mult deosebit de năslirile celor-l-alță, îl . . 

ademenise la curţile domnesci. 

Un vis mult dorit de fericire, învrăjbit cu 

  

*) Raportul ambasadorului Wysz, de la malu 1568, 

citat du Hammer în Istoria împărăției Otomane. 

*) Istoria ţării Românesci, tipărită grecesce de frații 

Tunuzii. Pa - Ă 

2) Cronicarul anonim în Magazinul penlru Dacia, IV. 

+) Constantin Căpitanul şi Cronicarul anonim. |
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mustrările unei consciinţe rănite prin: uciderea 
tatălui. săi, o dragoste! curată, adâncă, ângerescă 

ce] :legase inima de un .n6m urgisit, căința d'a 
fi călcat un legământ de ură şi lupta cu acel 

nestăvilit farmec. ce ?] făcuse să 'şi urască jurata 
r&sbunare şi turburase menirea vieţii sale: iati 

clătirile sufletesci ce sfărimaii sînul Radului. Cu 

ce scop-6re, cu ce hotărire îşi părăsise el pustia 
„casă părintâscă, de la Motru şi venise în Bucu- 

resci? Însuşi el nu putea sci; dar o resăritură a 
inimei îl aventase spre locul. unde ochii săi pu: 
teaii să zărâscă pe dina înflăcăratelor sale visări. 

Cu ce dulce încântare, cu ce uimire cerâscă 
privea el la, ten&ra domniţă când, cu pas. lin şi 
uşor, cu chip blând şi smerit, ea păşea în acea 
biserică unde pentru ântâia 6ră .ea s'arătase pri: 
virel lui! El căta la dinsa ?n tăcere. şi une ori 
ochii lor se 'ntâlneaii, iar ea închina atunci capul 
Şun nor de roşală i se lăsa pe facă. Când apoi 
Radu rămânea singur. în biserică, inima” înmu- 
iată căuta, locul unde mai ântei îşi v&duse visul 
fericirei sale; dar genunchii luj rămânea . încre- 
meniţă dinaint6 mormântului în . care zăcea uci- 
gaşul părintelui săi, şi, îngrozit de mustrare, el se smulgea, din acele dulci curse ale ispitei. 

Acestea se petreceaii prin anii o mite cinci 
sute şei deci şi câţi-va, chiar în mijlocul vâculut 
al ş6ispregecelg. | 

ncepuse dar acea epocă când 'Turcii, - atat
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pentru oblăduirea. ținuturilor . creştine .coprinse 

de dinşii, cât şi pentru înclinările de pace. şi de 
prietinie ce legase Padişahul cu unele puteri apu- 

sane, simţise trebuinţă a se sluji cu 6meni cari 

si vorbâscă limbile europene şi să fie mai de- 
dață decât Osmanliii, cu obiceiele ghiaurilor. Cre- 
ştinii turciți aveai dar ades€, pe vremea, aceia, 

mai bună priimire la P6rtă şi mai lesne înaintai 

„ca cei născuţi şi crescuți în legea lui Mohamst; 

întradevăr. curtea lui Suleiman se: umpluse de 

străini venetici, cari "şi lepădase vechia credință 

şi ajunsese la înalte Greg&toril atât în divan cât 

şi la ordie; marele vizir Mahomet-Socoli era pă- 

mântân din. Bosna ca şi vitâzul apărător al gra- 

nițelor Hozrev-Paşa : alţi viziri, precum Sinan- 

Paşa, Daud-Paşa erai arnăuță şi croaţi; Ali cel 

gros era din Herţegovina; capudanul-paşa Piale 

era, ungur, eunuhul C6far-Paşa, rus, corăbierul 

Ohiali, calabrez ; iar serascherul cel favorit Ibra- 

him, vizirul eunuh Suleiman şi vit6zul corsar 

Hairedin Barbă-roşie, spaima mării Mediterane, 

eraii toţă din viţă grecâscă 9», 

„Se înţelege Ansă că mai ales acest din urmă 

n6m se folosi de asemen6 aplecări ale cotropi- 

torilor săi. Grecil, cari dupe luarea Garigradului, 

se dase afund, fugind, cari prin ţările Apusului, 

cari prin ţinuturi mai depărtate ale Impărăţii, 

-*) BRammer, Cantu.



    

   

“prin “bogății adunate de -prin tote țările vecine în 
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alungaţi, prigoniţi, silniciță pe unde'i nimereait bi- 

muitorii, cu câte pugin. şi treptat prinseră la su- 
flet; cu cât mai mult scădea însemnătatea şi 
puterea :Veneţienilor şi Genovezilor, cărora Sul- 

tanii de mai nainte le dase voie a locui şi a ţine 

“cantâre. în mahalalele. Pera şi Galata, dincolo de 

portul Stambulului ?), cu atât mai mult îndemă- 

natica măiestrie a Grecilor îşi făcea :vânt; 'şi se 
dovedea prin negucătorii isteţe şi bine nimerite, 

hasnaoa Patriarhiei şi ale mânăstirilor grecesc, 

prin slujbe dibace şi folositâre împlinite 'Turcilor 

la vremi priinci6se. Penă într'atât isbutiră ei aşi 
face mână bună la Turci, încât împărăţia le arăta 
a sa bună voinţă şi a sa încredere, dându-le man- 
supuri şi întrebuinţându'i ca slujbași ai bisericel, 
ca soli, ca vameşi, ca dragomani şi chiar une ori. 
ca, cormuitori de ţinuturi. : -. i 

Grecii ai avut purure acel dar d'a fura inima 
şi da cârmui pe nesimţite voinţa stăpânului lor; 

ri firea le este a se strecura pe la cei cu puterea 
i şi ale amăgi minţile printr'un farmec; care ar fi 
o..netăgăauită predomnire. morală, de nar. ave 

i mai ades6 o făgarnică Sslugărie, drept mijloc, şi 
| o maârşavă lăcomie, drept țăl. o 

Astfel, din vechile n6âmuri ale împărăției R&- 
săritului, din Paleologi, din Comneni, din Ral, 

:) Scherer : Istoria. negogului.
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din Cantacuzeni, din Duci, carii de mult.se răsi- 

pise ori trăiau tupilață prin sărăcăciosele înfun- 

dături ale Fanarului, .începură a se ivi lăstari 
scăpătate, care, uitând vechia, fală, a strămoşilor 
şi rivnind, prin slugărie, “la ocrotirea vizirilor, 

câştigară, cu acest chip, ;bogăţii însemnate, do- 

bândiră înriurire. în divanul ;turcesc, şi căpătară 

chiar cinstiri de. la trufaşii lor stăpâni. Prin mij- 

locirea acestor. 6meni puternici, : cu cari se. ame- 

stecase, în favârea, -pugin cumpănită a Turcilor: 

şi mulţi alți Greci mai de “rând, tote jeluirile, 

tâte cererile creştinilor. raiale - sei înclinați . cu 

Osmaniiii, îşi luai: un sfârşit mul răpede, şi, 

de nu mai pugin costător, totuşi mal pugin 

primejdios. DI SIE aa 

Dâmna Chiajna, în prevădătârea'i îngrijire, 

cugetă aşi căpăta rezimul unor mai. puternici 

dintre acei Greci şi, închipuind mijlocul unei în- 

cuscriri, ceru prin „carte “patriarhului Josaf, . că 

să! caute doui juni din Fanar, pe cari săi facă: | 

“ gineră la două ale sale cocâne. Patriarhul era din - 

nâmul Paleologilor şi avea un nepot de frate, 

june plăcut, mândru şi bine învăţat, anume Sta- 

matie. Fără înduoi6li, că lui îi hotări unchiul de 

sogie, pe una, din domniţele românce, iar pentru 

cea-l-altă, ca să "și fucă tot cu acest prilej şi 

mână bună pe lângă primejdiosul Mihail Canţa-
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„Guzenul, patriarhul: alese pe fratele acestula, bă: 
- trânul şi uritul. Andronic). - | ă 
.- Mihail Cantacuzenul, mână drâptă a vizirului 
'Socoli, era vameş mare al sărei şi trăia, în Anhial, 
pe Marea Negră, unde'şi înălţase un palat ce nul 
ţinea mai pugin de dou&-qeci mi! galbini; nimeni 
dintre Greci n'avea, putere ca, dînsul, nimeni nu 
era, mai temut,. ma! dăruit; nu se facea, patriarh, 
nici arhierei în: biserica "Răsarituluj,. care să nu'i 
dea lui, mită; toţi îl cinsteaă cu numele de Ar: 
honta, iar 'Turcij, minunaţi .d'a sa _dibăcie, îl po- 
reclise şi Şaitan-Ogli (fiul dracului), Şi cu tote 
ca el obicinuia să călărâscă' prin oraş pe o mug 
„c6iă s6ii catircă, cu veşminte nu pr6 falnice, opt 
Ciohodari şi Ianiceri împărătesci îl însoqeaii pre- 

" tutindeni 2), | A a 
„Fratele acestui. om însemnat, Andronic Can- 

tacuzenul, care'şi ţinea casa în Pera, şi Stamatie 
Paleologul, nepotul patriarhului din Garigrad, se 
sculară să plece în ţsra Românescă, ca peţitori 

"al fetelor lui Mirce. 
Scirea sosirii lor răspândi o adântă turbu- 

rare în sinul lui Radu Socol. Pe câtă vreme dom- 
niţa Ancuţa, pe care el o lubea cu dragoste tăi- nuită, se arătuse închipuirii sale, singuratică şi 

  

„_1) Henricus 
do Şincaz, , 

*) Şincai, Hammer, N. Bălcescu : tacuzino. 

Hilarius in Orusius + Turco-Graecia, citați 

Postelnicul C. Can-
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impresurată de neintinatul văl al nevinovăţiei, o 

nebiruită sfidli, — pâte şi o urmă de mustrare 

— îl oprise d'a pune un: ţăl hotărit dorințelor 
sale şi d'a destăinui îndelungata sa iubire; dar 

“când i-se infipse “în 'inimă 'tenicrea da ved spul- 

“berate de un necunoscut, visele atâtor nopţi fără 

de odihnă, când pricepu ce dor ferbinte, ce chi- 

nuri adânci ar lăsa în sufletu'i pătimaş, răpirea 

iubitei sale de câtre un altul, el nu.mai stătu 
un minut la înduoislă, ci căută îndată prilejul 
Wa. întâlni pe domniţă, d'a'i vorbi şi da priimi 
din gura, că, sii un cuvânt de mângâiere, o licu- 

rire de nădejde, si osânda vieţii sale viitore. 

Cate-va dile umblă el rătăcind. prin curţile dom- 

nesci, pândind minutul când se nimerâscă sin- 

gură şi fără de marturi, pe domniţa Ancuţa. 

Casele domnesci din Bucuresci se 'nălțaii pe 

- povârnişul malului sting al Dâmboviţei, printre 

bătrâne tulpine de sălcii, închise întrun larg pă 

trat de "'nalte şi ţepene ziduri, care pe de o parte 

se afunda în apă, proptite cu largi căprioreli de 

pstră, iar de cele-l-alte trei părță, înconjurate cu 

şanţuri adânci, își arătaii pe dinafară numai în- 

tinsa lor facă netencuită, şi clădită cu straturi de 

cărtimiqi şi de bolovaui de pâiră; la mijlocul pă- 

retelui din faca casei se afla porta cu gane boltit, 

pe. Wasupra căria se înălța un turn pătrat cu 

ferestrui de meterez; iar .dinaint6 porţii. era o 

podişcăl care, prin mijlocul: unui scripete, se lăsa



196 N DOMNA CHIAJNA ! 
  

"pe d'asupra şanţului şi se ridica la vremi de pri- 

mejdie; alte patru foişâre . cu temelil întărite a- 
părai colţurile întinsei împrejmuiri. Pe din-lă-întru 
curţii, nisce lungi şiruri de clădiri cu tinde ar- 
cuite staii rezimate de acei înalţi păreți şi slu- 
ja de locuinţe sâii odăi, Copiilor din casă, stre-! 
jilor şi slujitorilor domnesci; apoi tot în rona cu 
acestea veneaii grajdurile, ambarele şi şoprele cu 
tâte tacâmurile de drum, subt. îngrijirea Comi- 
şilor şi a Şătrarilor :: mai în laturile caselor dom- 
nesci, în care r&spundeaii printr”o tinda de scân- 
duri, eraii beceriile sat cuiniile şi cuptorele pită- 
riei; în sus, mai pe d6l, din dosul! bisericei, jic- 
Niţa cu tâtă zaharâoa şi "nsferşit d'a lungul 
zidului ce se 'ntindea pe malul girlei, se adăpos- 
teaii salelile cu vite şi zalhanaoa curţii domnesci; 
căci tâte trebuinci6sele vieței cătau a fi prev&dute 
într'acestă cetăţuie, aşedată pe un loc şeţ, ce era 
apropiat de Dunăre. şi de primejdioşi”i mărginaşi 
şi lipsit de ori ce apărare firescă, 

Drept în mijlocul ogrădii, d'a-stinga bisericei 
lui Mirce, se aflat casele domnesci, clădire pă- trată, mare, aridicată, cu ziduri late în pâle şi 
fără tencuială, purtând pe d'asupra lor un covil- tir cu c6rdac nalt şi întins, un adevăraţ munte de şindrilă. Catul de jos al caselor abis. avea. pe ici pe cols cate o crestătură pe unde să intre aerul în beciurile”i boltite; de o parte numai, în fundul unei tinde întunec6se, se vedea gîrliciul
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povârnit al pivniţei cu porţilei de zăbrele; cu 

tâte ucestea, ferestrele catului de sus, mititele, 

lunguieţe şi întărite cu vergele de fer şi cu o- 
blâne ce se trăgeaii în chepeng, erai cu mult 

înălțate de la păment, ast-fel încât păretele ră&- 

mânea gol şi neted mai până sub. straşină. În 

dreptul porţii şi d'asupra câtor-va trepte de pâtră, 

se afla uşa, “cui două canaturi de stejar, căptuşite 

cu tinichele şi legate. cu druguri de fer, acea 

uşă se deschidea pe o scară de pâtră închisă îu- 

tre. duci păreţi şi drâptă, care ducea întrun - 

pridvor, al cărui acoperiş sta rezimat pe stâlpi 

ciopliți din 'bardă şi da lungul câruia se întindea 

o laviţă învelită cu rogojini şi cu zăblaie. Pe 

urmă venea o tindă întunecâsă în care da, de 

t6te părţile, uşile deosebitelor încăperi, din care 

unele, lungi şi ânguste; cu o mică ferestruie în 

fund, lăcaş de odihnă pentru “mâpte, purtai nu- 

mele de chilă, altele mai întinse şi mai. luminate 

erai sălile de adunare, cămările feluritelor dregă- 

torii şi odăile locuite de cămăraşi şi de obştea 

curtenilor. Apoi, dincolo de tindă se deschidea o 

largă sală, al cărui tavan de grindi înegrite se 

sprijinea. pe două şiruri. de stâlpi scobiţi cu gla- 

fură şi cu flori, gal cărui fund eşit mai afară din 

păretele casii, ca un pridvor rătund cu parma- - 

clil, era, cu totul deschis; acestă sală, pardosită 

cu lespedi, loc de ospeţe şi de danţ în dilele căl- 

dur6se. ale verii, se numea horă şi slujea în tot-
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G'a-una.ca loc de adăstare pentru cei ce voiail 

să intre la chiliile nemului domnesc, si în sala 
spătăriei unde era Scaunul lui Vodă, s6i în 
sacnasiul cu gâmlic înaintat pe grindă, care era 

obicinuita, şedere a Domnei şi a femeilor sale, 
T6te aceste încăperi, precum şi deosebitele băscă 

s6u cămări boltite, purtând o culă rotunjită pe 

d'asupra, în care se aflau, d'a-rOndul, paraclisul, 

haznaoa s6ii combra şi patul domnesc, răspundeai: 

tote în horă, prin nisce uşi cu tocuri de pâtră 
nalte şi ânguste, aduse sus în înduoit perghel şi 
d'asupra cărora; se vedea, săpat, într'o firidă, vul- 
turul ţ&rei. Printw'acea, sală se făcea t6tă slujba 
din întru a familiei domnescă; : p'acolo putea 
cine-va, întâlni, trecând dintr'o odaie întralta, pe “ 
Domn s6i pe ori care altul dintr'ai săi. N 

Radu Socol ispitise mai de: demult cum că 
fiicele Chiajnei, în. fiesce diminâţa, eşind din chi- 
lia lor, treceaii printr'acea, horă ca să mergă în 
odaia cu sacnasiii, unde se adunaii la. lucru tâte 
femeile domnei; el se socoti că minutul cel mai 
priincios spre a face Ancuţei destăinuirea sa, va 
fi acela; şi "'ntr'adevăr, întruna, din qilele până 
să nu sosâscă în Bucuresci peţitorii Cărigrădeni, 
el se folosi de singurătatea sălii, prin care se 

- strecura încetişor tânăra fată, şi, ţinâna strînş p'al 
său pept ce svicnea cu înfocare, marama cea n6- 
gră, singurul martur al îndelungatei sale iubiri,
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el păşi dinaint6 domniţei şi cu buzele tremurânde 

îl dise: : | Da 

— „Domniţă! am cutezat într'o di îngrozi- 

„târe sh răpesc de pe capu'ţi acest jalnic văl, De 

„atunci Pam păstrat, nesocotitul de mine, ca un 

„zălog de scumpe, de dulci, de. *neântătâre nă- 

„dejdi! — Acum simţ, vai! că visumi a fost o 

„Dălucă ; rada ce a lucit câţi-va ani asupră' mi 

"„se stinge şi trebuie să intru iarăși în negura 

„vieţi'mi trecute. Primesce dar înapoi acest drag 

„chezaş al amăgirei şi al deşartelor mele do- 

„rinţe“. | 

Cu aceste cuvinte el întinse tinerei fecidre 

marama cea n6gră; iar dinsa, al cărui fraged obraz 

se roşise ca peliţa unei persici dogorite de sore, 

ridică, senini, drăgălaşii ei ochi albastrii muiață 

într”o rouă de lacrimi şi cu glas obidit şi galeş, 

îi răspunse: 

— „Jupan Radule! dâcă cu adevăr îţi este 

„atat de scumpă, de ce vrei 6re s%'mi înapoieză 

„acum o jalnică: pod6bă ce'mi aduce aminte plân- 

„sori trezite şi'mi vestesce 'pâte ră&strişti vi- 

„itâre? — De mii crede, păstra-vei negra'mi ma- 

„ramă până ce vei simţi .că'ţă a perit în inimă 

„ori ce scînteie de nădejde“. ta 

Şi'ndată, pare că sar fi temut d'o nesoco- 

tită mărturisire, ea pripi. pasul spre uşa sacna- 

siului, lăsând pe Radu uimit. de vesele gEndiri, A 

de o fericire lui âncă necunoscută. 
9 

1. 25,682. 
| p
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Apoi domniţa, intrând în cercul jupaniţelor 
adunate, cu anevoie îşi putu ascunde turburarea; 

în zadar se încercă a'şi urma dilnicile'i -lucrănl, 
căci mânile'i reci şi tremurânde pare că perduse 
îndemânatica lor agerime; nici fusul de. sidef nu 

i se mai întorcea, între degete, nici undrelele nu 

maj sciaii s'apuce ițele împletecite, nică firul de 

mătase nu mai nimerea să'nşire mărgăritarele 

vărsate în p6lă'i; ci ochii ei căutaii aturg, la ma- 

lurile înverdite ale Dâmboviţei, 'la, norii flutura: 
tici de pre cer, pare carii fi vrut să încredă ace 

lor mângâioşi şi tăcuţi prietini, taina ce umpluse 
inima, ei de fericiri şi de temeri. 

Muierile :băgară în s6mă acâstă  neobicinuită 
turburare a Ancuţei şi începură să "ŞI dea, cote, 
privind'o cu c6da ochiului, să se cerceteze una 
pe alta, prin semne, de pricina acestui neast6m- 
păr, să'şi şoptâscă la urechte, zîmbină pe tăcute; 
dar o femeie a Domnei Chiajne care veni să pof- 
tescă pe amenduoă domniţele din partea. mumei 
lor, precurmă acele glumeţe şi clevetitâre bă- 
nuieli. e E 

- Ancuţa tresări ca âin visare; apoi îndată 
se sculară amândouă, pline de'ngrijare, şi cu facă 
smerită Şi Supusă, intrară în Vaşca rbtundă cu 
păreţii şi pardosâla de pâtră, unde le aştepta 
ca AA pe un jeţ înalt de stejar săpat, 
cărei invelităre ore Şi alături cu o masă pe â 

aramă, sta aşedată, . printre
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hris6ve pe membrână, şi printre felurite pitace 

domnesci, pecetia, cu care Dâmna, nesciind, ca 

tâte femeile românce de pe atunci, a scrie, în- 

semna numele săi. Tot într'acea odaie era şi 

patul Chiajnei acoperit cu un macat de piei de 

urs, iar într'o sc6bă, în părete, ardea o candelă 

de argint dinainte sântelor ic6ne. 

" Domniţele se plecari în. faga mumei lor şi 

ridicându'şi mâna de la pământ, îi sărutară dr6- 

pta şi o aduseră la frunte, dupe vechiul obiceiu 

al ţării; apoi. se rânduiră dinaint€ ei în piciore 

cu capul .plecat la ascultare. Chiajna rece, poso- 

morită ca în tot-d'auna, le spuse: 

— „Fiicele mele! s'aveţă în scire cam găsit 

„să vă căsătoresc pe amândouă; aştept acum 

„curând să sos6scă ginerii -voştrii din Garigrad, 

„unde voi trebuesce ca în scurtă vreme săi ur- 

„maţă. Nu mă înduoțesc că veţi sci purur6 sâ vă 

„purtaţă către sogii .voştrii ca două domnesci co: 

„c6ne ce sânteţi. Atâta, vă spui!“ 

Sora cea, mare sărută de iznovă cu supunere 

mâna Dâmnei şi se găti să 6să; iar Ancuţă, în 

vinele căria, tot sângele se sleise, se *ncercă mă- 

car să sctă un suspin, dar ochii ei întâlniră 

chutătura straşnică a Chiajnei, în care sta tipă- 

rită, o nestrămutată hotărire şi îi fu şi ei nevoie 

„a se supune în tăcere. însă o jale adâncă îl 

cuprinse. tote simţirile. De ce voise sorta să 

arate, cantr'o fulgerare, 0 vieță fericită, şapoi 
9
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așa groznic s'o amăgâscă? De ce, dintre tote 
mumele, pe dinsa, fiinţă blândă şi drăgăstâsă, să 
o dea ursita pe mânile unei mume neînblândite? 

„Cu aşa mihnici6se cugetări îşi petrecea Ancuţa 
qilele şi nopţile, şi inima! obidită inereii suspina 
şi ochii săi întristaţi se topeaii în lacrimi de foc, 

Sosiră, 'nsferşit. în Bucuresci ginerii. greci. 
Unul, copilandru, tenăr, frumos, sprincenat, cu 
mustaţa mică, şi negră, cu ochi de femeie, cu p&- 
rul încreţit, nalt, spătos Şi tras ca prin inel, ca 
unul din acei palicari moieratică, purtând fusta: 
nelă,. fâlfăindă şi striînsă la mijloc, cămaşă de - 
filaliă largă'n mâneci şi cusută cu bibiluri, colclaci 
şi cepchen de filenăreg -stacojiit numan fir şin 
mărgăritare, fesul la o parte, iminel mici şi roşii, 

„ apoi la brâii două lungi pist6le ghintuite, lucrate 
în' Veneţia numai cu sîrmă de argint şi cu side- furi, şi o pală de Taban “cu apele negre pe tăiș Şi cu mâner de petre scumpe. Acela era Stamatie 
“Paleologul; el intră în „curţile domnesci în săltă- turile Şi în desghinurile unui armăsăruş arăbesc ager şi sglobiii, cu părul venăt rotat Şi cu o Şiră de stele roşcate pe pept şi pe spinare. Alături cu dînsul înainta, pe un cal mai ticnit, dar în- „Cărcat cu grele podâbs, Andronic Cantacuzenul. Trupul acestuia, mărunt, neputincios şi gârbovit pare că d'abis purta capul săii mare, pleşuv şi. cărunt, cu obraji spâni, zmedi şi slabi; dar bu- zele'! subțiri şi încrețite, ochii săi mici, vioi şi 

N
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pătrundătoră, nările'i largi şi neastâmpărate do- 

vediaii acel duh sprinten şi isteţ, acea minte is- 
cusită şi dedată cu intrigile şi cu batjocura, care 

“sunt ca.o însuşire a nsmului grecesc. Veşmintele 

sale ?1 arătaii că este unul din nalţii dregători ai 

bisericei bizantine ?); în cap purta naltul calpac 

de hârşie. fumurie cu fund.de .serasir; pe dinsul 

avea o. hlamidă de .sevaii roşu cusută cu palme 

de fi pe. pâle şi încinsă d'a -curmedișul, pe sub 

" Supţiori, cu un lat brâu sâi omofor, sem&nat cu 

matostaturi în şatrange; -iar d'asupra,: O largă : 

mantie de buhur alb cu ceprazuri de aur şi îm- 

blănită cu jder, căci Gatunci începuse Cazakliii 

st aducă în Garigrad scumpele blăni din Mosc 2). 

Imprejurul lor stai: grămădiți opt-deci de ca- 

lăreţi turci $), Ianiceri, Spahii şi Ciohodari: împ&- 

rătesci, unii cu înalta, cucă din vârful căria, atârnă 

pe șalele calului o lată până verde, alţii cu coif 

poleit şi împodobit cu două 'aripe de curui, „sei 

cu. o câdă învâltă de păun; purtând pe dinşii 

nisce capâte de filendreş, de ghermesuturi. şi de 

felurite stofe, care îmblănite, care cusute cu fir; 

înarmaţi cu sulițe de trestie din Hind, cu arcuri 

încordate, cu tolbe de săgeți venin6se, cu iata- 

gane de Horasan şi cu săneţe frăncesci... E 

3) Ducange. 

*) Hammer: Istoria Impărăţiel Otomane. 

3) Crusius în Sincai. .
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Tot norodul românesc, âncă neînvă&ţat cu fal- 
nicile pod6be ale curţii şi ale ordiei lui Suleiman, 
privea cu mirare acest măreț alaiu. Dar şi mai 
mare fu mirarea, când slujitorii descărcară, de pe 
catiri, bogatele odâre s6ii daruri de nuntă ale 
peţitorilor greci ; ici se vedeai sipeturi de sidef 

” pline cu ghiordane, cu cercei, cu lefturi de sma- 
ragduri, de balaşuri, de rubini, de zamfiri; pline 
cu paftale de aur şi de matostat, -cu colane şi 
cu sponciuri. de mărgân şi de mărgăritare, cu 
Surguciuri de briliant; mai colo boceslicuri 'de 
stofă cu aşternuturi de agabaniii, cu 'primenele 
de borangic şi de filaliu,' cusute cu bibiluri, cu 
-gevrele şi cu brânişâre de betelă, cu feregele Şi 
binişuri de buhur, de cănăv&ţ şi de 'sevaiii, cu 
blănuri de şder, de ris şi de samur,- cu gâruii 
şi. cu taclituri turcesci; mai dincolo IA cu co- 
covore de Ispahan, .cu oglinci de Veneţia, cu 
buhurdaruri pline de scumpe miresme din Hegias, 
cu apărători de pene, cu felegene de smalţ, cu zaruri de sirmă, cu tipsil, lighene, şi -ibrice de argint, cu cohale de cleştar de munte, cu linguni 
de fildeş săpat şi cu felurite alte bogății, care, de prin tâte ţările le aducea Venețienii, Armenii 
şi Ebreii, în Garigrad 5. 

Tâte aceste minunate daruri, precum şi chipul plăcut al lui Stamatie, lesne fermecară “ minţile 
PI 

1) Scherer: Istoria negocului,
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domniţei celei mari; dar Ancuţa, sărmana, sta 
nesimţitâre s6i mai bine vedea cu gr6ză apro- 
piindu-se minutul logodnei sale cu Andronic, ce'i 

însuflase numai ură şi.frică. Cu tote acestea, 

câsul cel gr6znic sosi. În bişerica domnescă se 
gătise, pentru aceiaş di, sărbarea amendoror nun- 

ţile; patru cununii erati aşedate pe sânţita masă, 

şi nuniă, cu patru făclii, înconjurară, do parte 

o păreche veselă şi potrivită, de cea-l-altă, două 

fiinţe ce s&mănai una cu alta cum sâmănă cruntul 

junghietor: cu jertfa”! nevinovată. Slujba se "nce- 

puse şi Ancuţa, galbină şi plinsă, abi6 se ţinea 

_pe pici6re, când din gita adunată în biserică, un 

tânăr, împins ca de furia desnădăjduirii, se răpedi 

în cercul nuntaşilor și, ridicând pe Vasupra unei 

făclii, un văl de zăbranic negru, îi dete foc, stri- 

gând: „Piei, amăgita mea nădejde!“ — O vâlvore 

de foc se'nălță în bolta bisericei gapoi o uşâră 

cenuşă cădu pe masa cununiilor. . 
"“Ancuţa cunoscuse într'acel tânăr pe Radu 

şi, scoţend din peptu'i sfărâmat un strigăt de 

durere, ea cădu jos leşinată. . 
Acestă, împrejurare rămâse de toță neînţelesă,; 

pe Ancuţa, o ridicară, pe brace şi slujba se urmă. 

cu grabă. Amând6u& domniţele erai măritate şi 

mai înainte ca să'şi ridice casele. şi să se por- - 

nâscă, cu socii lor la Garigrad, câte-va dile vese- . 

liile şi sărbătorile se urmară în popor. Turcii îşi 

arăta măiestria lor în jocul geridului, nimerind
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(&lul cu sulița asveriită, din fuga cailor; apol Ro 
mânil îşi încercaii puterile la trântă şi la lupt: 

drâptă, apucânâu-se cu brage virtâse de mijloc, 

opintindu-se, smâncindu-se, înv6rtindu-se şi'n sus 
şin jos, şin drâptaă ' şi'n stinga,: până ce unul 

dovedea şi isbind pe protivnic la păment, îl punea 

în genuchi dinainte"! 1). Pehlivanii arapi şi hindii, 

ce”! adusese din ţâra turcâscă, făcură şi ei feluri 

„de nesdrăvănii şi de jocuri minunate şi nevădute 
locurilor n6stre ; unii săreai în văsduh, cu Cape: - 
tele în jos, peste opt bivoli puşi în rând; alţi 
călcaă cu iuţelă pe o fâşie de tulpan întinsă, fără 
da se cufunda 3), iar unul mai ales schimba, în 
tot chipul. o căciulă, care cânâ.o arunca de pă: 
mânt, pe loc se prefăcea în feluri de căciuli deo- 
sebite. De acolo a şi eşit vorba românescă : Altă 
căckulă! când vrea omul să dică că s'a schimbat 
starea de mai nainte a unui lucru 5), 

Apoi s6ra se aprindeai prin piece focuri mari 
de pale şi dicea merei tubalhanaua, tureâscă de 
juca norodul; şi une ori slujitorii slobodeaii în 
mijlocul glâtei câte o vulpe cu c6da muiată în 
păcură aprinsă, de fugea lumea în cotro putea Şi muierile speriate se îmbranceaii Şi alergaii ţi- 

  

alada lut Mihu Copilu. 
*) Constantin Căpitanul, povestina nunta fiului lui Radu Vodă cu domnița lui Duca Vodă. 
*) Tradiţiuni de la o nuntă sub Constantin Vodă Ipsilant.
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pând; iar bărbaţii, slobodind mereii pistâle Şi 
desfundână la buţi cu vin, chiuiaiti şi benchetuiait 
şi se veseleai cu cântările cimp6ielor şi cobuzelor 
muntenesci şi cu diblele lăutăresci. 

In scurt, ast-fel se petrecură aici la noi cu- 
nuniile cocânelor d&mnei Chiajne cu Stamatie 
Paleologul şi cu Andronic Cantacuzenul, amânâoui 
coconi cărigrădeni.
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III. 

Câte-va, dile dupe nunțile domniţelor lui Mircs. 
Vodă, Stamatie Paleologul purcese în grab la Ga- 

rigrad cu sogia sa; iar noul lui cumnat, Andronic 

Cantacuzenul, fu silit să mai zăbovâscă, căci 

chiar din sera cununiilor, tânăra sa mir6să âncă 

nu'şi venise în simţiri; dar presupunând că vremea 

va potoli necunoscuta ei patimă, mai bine decât 

l6curile vracilor, Grecul bănuitor şi înt&rîtat smulse 
pe biâta Ancuţa din zadarnicile îngrijiri ale jupa- 
niţelor curtence, şi cu tot alaiul, cu tâtă zestrea 
ei, purtată în dece care), el trecu la Rusciuc. 

In sâra, când rămaseră, să mâie într'acea ce- 
tate, domniţa, isbuti ca bărbatul ei săi lase, drept 
locuinţă, un kioşk învecinat cu casele undeel 
conăcise. Acel kioşk de lemnărie, lucrat numai . 

  

) Henricus Hilarius, citat în Crusius, 'Turco-Grrecia.
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în cafasuri şi în săpături de chiparos şi de iaso- 
mii, pardosit cu lespedi de marmoră sângerie şi 

împodobit cu iste trebuinciosele smilțuite cu si- 
defuri, era aşedat pe o costă, surpată, dar nu 

pr6 înaltă a Dunării; prin vergelele încrucişate 
ale ferestrelor vederea, se *ntindea, peste tâtă, lă- 

ţimea, riului. Acolo domniţa, Ancuţa, singură ŞI 

coprinsă de o jale adâncă, cu inima, sfâşistă, cu 
faca ofilită, plângea amar crudimea sortei sale; 

n6ptea era înaintată şi lacrimile! curgeau făr' 

de încetare, căci de mult somnul fugise dintr'ai- 

săi ochi; dar cu încetul fruntea” obosită cădu pe 

a sa pâlă, trupu'! slăbit d'atat6 suferințe, par'că 

se cufundă de sineşi; o pirotâlă a minţii, o 'm- 

păiejenire a ochilor începură a o coprinde, când 

de o dată i se păru că aude, ca întrun vis mân- 

găietor, un glas depărtat ce cânta cu viers tân- “ 

guios aceste dui6se cuvinte: 

_— „Frunda verde, apa! lină, 

S'al mei suflet turburat; 

Luna vârsa sa lumină, 
Dar'mi e gândul înnorat. 

„Unde merg, în orl ce parte, 

N'am nimica de dorit; 

Visele'mi ari fost deşăite; 

Ce-am iubit m'a amăgit!“ 

„Ancuţa, se trezi din aromslă; glasul părea 

că, se apropie; ea sări la ferâstră. Printre ză-
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brele v&du luna - plină. colindând răpede -faga se- 

nină şi albastră a cerului; pe Dunăre sinteiai 

radele ei răsfrânte în-mii de talazuri; departe în 

colo un pescar: turc trăgea la edec în tăcere cai- 

cul săi încărcat; la, p6lele; kioşkului, codobatu- | 
rile, acele rondurele: de apă cu lungi pene albe 
în c6dă, se aşterneaii, în sborul lor iute, pe faca 
apii, gapoi iarăşi se. ascundeau în cuiburile lor 
găurite ca nisce urlâie într'acea câstă, .rip6să. În 
r&paosul nopţii! se: audea numai .clătirea - undelor 
ce se isbeaii încetişor de” mal Şi susurul alene al 
ventuleţului de vâră.. Peste puţin ochil "Ancuţei 
zăriră o. luntricică ce'nainta, despicână „vălurile; 
un bărbat, cu veşminte negre, şedea înta”insa. 
El începu din noii să cânte cântarea de adincuri: 

, — „De'ml lucesce lunan cale, 
" De'ml e vântul cu noroc, 
Ea n'alină â mea jale, 
El nu stinge al met foc. 

„Dar tubita''mea să vie, 
- Să'mi şoptâscă: 'Te tubesel. 

S'atunci inima?'m! re'nvie,-- - | 
Întrun rau dumnegeesc!e | 

Nu mai era înduoiâlă! Acel veslaş cutezător 
era Radu; acel glas plin de mîhnire era al lui! 

Fericirea în culmea sa, e nesocotită ades6 
ca, şi desnădăjduirea, Ancuţa găsi în . slabelei mâni destulă putere ca să sfărame zăbrelele de
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lemn ale kioşkului. — „Radule!!* — strigă: eaă, 
cu glas pătrundător şi sări pe ferstră.. Din no- 
rocire câţi-va stânjeni numai eraii penă jos; An- 

cuța, cu cosiţele”i plăviţe  răsfirate,: învălită nu- 
mai într'o -ie subțire şi într'o fustă de albă mă- 

tase, cădu pe năsipul jilav şi mâle al prundului. 

Radu sări'ntr'o clipă. pe mal, trase. capul 
luntrii c'o mână virtâsă pe uscat, rădică cun 

brac puternic, mlădiosul mijloc al tinerii femei, 

şi, cu scumpa lui sarcină pe brage,. săltă iute'n 
luntre; apoi, îmbrâncind tare ţărmul cu vesta, 

câte-va voinicesci lovituri de lopată, aventară, 

micul vas departe de câstă. Ancuţa, turburată, 
uimită d'atât vii şi felurite simţiri, rămăsese pi- 
tulată în fundul luntrii, cu capul rezimat de pep- 

tul Radului; trupul el tremura ca frunda; bra- 

qele'i sta încrucişate p'al săi sin ce svicnea, cu 

luţelă, sub uşâra”i ie de borangic; glasul i se 
curmase şi, une ori numai, cu.o zimbire ânge- 

râscă pe buze; un suspin. întrerupt se revărsa 

din adâncul inimei sale pline, şi lacrimi, ca măr- 

găritarele, picurai dintr'al săi ochi înundaţi d'a- 

tâta fericire. | 

Luntrea ajunsese în albia mare a Dunării 

şi, cu Radu la cârmă, se strecura uşor, furată 

de undele răpedi ce se goneaiă şi se îmboldeaii cu 

vulet amorţit; o suflare r&corosă sbârlea, -faqa 

apii şi legăna încetişor -înaltele catarturi ale şăi- 
-cilor ce se vedeaii albind în depărtare cu' pândele



142 DONNA CHIAJNA 

  

lor umflate; radele lunei se resfrângeai, cu vii 

licuriri, pe culmea nestatornică a valurilor, ră&s- 
pândind pe cer şi preste rii o dulce lumină ce 

se îngâna cu negrâla malurilor depărtate. Pe 

ostrovul învecinat un stol de babie sta adormite 
şi une-ori numai câte o strâjă de n6pte din ele, . 
întinqendu'și aripele trunchiate şi căscând în sus 

ciocul ej cu guşă adâncă, scotea un țipăt ascuţit, 

de răspundea malul de'mpotrivă, iar leşițele spe: 

riete se da.afund şi se ascundeaii în stuful şi în 
papura de pe mal. Apoi jar tâte se astempărai 

şi o şoptă de taină se r&spândea împrejur. 
Într'acea linişte a firei, Radu rădică veslele 

pe d'asupra apelor şi ochii sti se lăsară cu dra: 

goste asupra Ancuţei; dar în căutătura ei,el 

întelni atâta bucurie, atâta încredere, încât bra- 

celei o strinseră cu. încântare de al săi pept şi 

buzele lor, pentru ântâia, Gră, se lipiră întrun 
dulce sărutat)... 

O! desmierdare nespusă a celui d'antâi să 
rutat pentru două tinere inimi ce de mult se 
doresc! cine va, pute '6re să te descrie? Cine va 
cuteza să cânte acel cântic de isb6ndă? Cine va 
sci să, spună câte simte firea omului întracel sin- 
gur minut al vieţii, când fericirea, coverşesce tote 
cele-l-alte simţiri? Nici sărutarea blajină a mamei 

- pe fruntea pruncului: săi adormit, nici : îmbrăţi- 
şarea frâţescă a robului scăpat din robie, nici 
menârul zîmbet al învingătorului, în câsul biru-
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inţei, nu poti coprinde sufletul cu un farmec ca, 

"acela, lipsit de griji şi de mustrate, de rivniri şi 

de trufie! . - Sa 
Radu: întrerupse tăcerea: — „Ancuţol“ — 

dise el, — „nu sciii de sunt alţi 6meni mai. de- 

„daţi cu fericea; dar pentru mine câsul acesta e 

„mai presus de câte ajev6 mintea'mi a visat! — 

„T6tă viața'mi p6nă acum am trăit'o în amără- 

-„ciuni; deunădi în sferşit mă simţii cufundat ca 

„întrun nor întunecos şi un vârtej viforatec mă 

„'mpinse ca să mă ieaii dupe urmele tale. Diceam 

„în mine :. Cemi mai este bună vi6ţa?... Singur, 

„sărman , lipsit de părinţi, de rude, de prietini, 

„cari să prindă milă de mine, lumea îmi e pu- 

„stie. Ori unde nu va fi dinsa, eii nu am pe ni- 

„meni! Să pas deci pe -calea unde a trecut ea, 

„Să calc în urmele"i deşârte şi, fiind-că, s6rta a 

„menit”o a altuia să, fie,'ca cel puţin doru'mi, ca 

„un fum cuvios de-t&mi:ie, pretutindeni să se 

„înalțe la dinsa!... Ancuţo! tu ai prefăcut acel 

„nor în s6re de lumină! Tu ai deşteptat în su- 

„fletu'mi o viaţă necunoscută ! Tu ai reinviat 

„inima?mi oflită! 'Tu eşti ângerul mântuirii mele!“ 

— „Radule,“ —. răspunse Ancuţa cu glasul 

înnecat de lacrimi de bucurie, — „din tot sufle- 

„tul e te iubesc! Mai mult d'atâta ei nu sciă 

„Săţă spun; dar un viers tainic şoptesce de mult 

„în mine şi "mi dice că viaţa cu tinemi va fi 

„dulce, că numai cu tine aş voi să mor!“
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În vremea, acestor drăgăstâse vorbiri, prin 

care fericiţii tineri îşi împărtăşeau păsurile şi do- 
rurile inimei lor, cursul rîului furase luntrea şi 

o împinsese cu: răpediciune până la gura, acelei 

strimtori, prin care apele albiei celei mari se re- 

versă cu bolbură în matca mai ângustă a țărmu- 

lui românesc, 'tocmai la capul ostrovului Mocanu. 

Intr'acel loc, unde apele senvrăjbesci şi se sfre- 
delescii în adânci vârtejuri, vasul începu a şovăi, 
clătinat pe înalte talazuri care se isbescii Şi se a- 
fundă cu un urlet întăritat. Acea şuierătură spăi- 
mentătore. a "valurilor, acele mişcări furtunâse ale 
luntrii, înfricoşară, pe. Ancuţa; stăpânită de o ne- 
spusă grâză, ea d'o dată îşi aruncă bracele dupe 
gâtul lui Radu şi, stringându-se de peptul lui, 
înălţă ochii către cer şi rosti cucerită acestă ru- 
gă : — „D6mne! Dâmne! fii cu îndurare! scapă-ne 
„dilele. Fie'ţi milă şi nu voi să perim în câsul 
„cel mai norocit al vieţei nâstre!“ — Radu puse 
în grab mâna pe .vesle Şi, spărgână cu putere sila 
talazurilor, el se luptă voinicesce pân'ce6 mica, sa 
luntre, ocolind prăpăstiile, săltâna uşurel pe d'a- 
supra, valurilor, scăpând, ca prin minune, din mii 
de nevoi, isbuti să 6să âin primejdi6sa, strimtore. 
Atunci ea începu iarăşi să plutâscă mai lin pe 
albia stângă a Dunării. De acolo se zărea, în su- 
sul apei zidurile cetăţei Săn-Giorgiu, care din ostro- 
vul săi înălţat apăra oraşul Giurgiului; iar îna- 
inte, pe limanul şăţ al Smerdei, licura un foc de
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-paie. Radu cunoscu într'aceia semnele bătrânului 

săii slujitor Bănică, pe care'l lăsase la mal. “El 
cormi: într'acolo şi, grăbind lopătarea cu ale sale 
„brace vinjâse cărora şi dragostea le dase o nouă 

tărie, micul s&ii. vas, ce în câte-va, câsuri de plu- 
tire trecuse tâtă. întinsă Dunărea decind6, sosi în 
sferşit la malul dorit, tocmai când luna scăpăta, 
-gonită de lucsf&rul' albicios al dimineţei. 

Bănică, care de mult ducea grija stăpânului 

săi, alergă cu veselie ca să'l întâmpine; două. şi- 

r6ie de lacrimi curgeaii pe obrajii lui, când vădu 

pe Radu, sărină sprinten pe uscat. S&rmana b&- 

trână, şi credinci6să slugă, care 1 crescuse din a 

sa, pruncie, îl îmbrăgişa, îi săruta mânile , rîdea, 

plângea, îşi făcea semnul crucei, nu scia cum să, 

"Si mai arate bucuria, cum să mai mulţumescă, 

lui Dumnedeii. | 

— „Bănică, — îl:dise Radu, — „de mă 

„vedi tu acum cu viaţă, domniţei Ancuţei să “i 

„aibi mulţumire; dinsa *mi-a fost mântuirea. Să- 

"ţi fie de aci înainte, ca şi mie, stăpână!“ 
Bănică sărută cu recunoscință mânile Ancu- 

ţel, şi apoi, cu mirare, începu să întrebe : — Dar 

„cum! ce fel s'a înt6mplat...2* | 

Radu “i curmă vorba: — „Nu e acum vre- 

„mea pentru cercetări. Vorba multă, sărăcia o- 

„mului! Să -ne grăbim să fugim, căci dorile se 

„revârsă şi ar put să ne dea în urmă.“ | 

— „Dar, val.de mine! stăpâne,“ — şopti b&- 

i IL. 25,682. 10
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trena, slugă, în mintea căruia bucuria se preft 

'cuse acum în smerită 

„de Voevod, — „cum: 
îngrijire dinainte unei fii 

o să pâtă umbla domniţă 
„călare? Nol avem numai duoi bieţă căluşei... 
-„gapoi încotro să ne ducem?...% 

— '„Incotro? May întrebi ? La noi acasă, h 
„Motru.“ — răspunse Radu. 

— „Ce gând ai, stăpâne;“ — adăogi Bănici, 

— „apol.e bi6tă casa n6stră de la Motru, dup 
„potriva unei: fete de Domn?“. 

_— Ancuţa, moş Bănică! nu pune preţ k 
„Zădărniciile falei. D'acum înainte averea, el, că 
„Şi a mea, stă numai în inimă. Ne dubim; ce ne 
“wP6să, noă de sărăcie? — Aşa e, dragă Ar 
„cuţo?“ 

„fericită, |“ 
Tânărul Socol sărută, dulce .pe a sa Tubită şi 

„Unde voi fi cu tine, Radule, acolo vol fi şi 

încălecând voinicesce calul săi. unguresc, €l aș -ternu bunda, sa, pe obla 
pe Ancuţa, şi 

-de al săi pep 
bine domiri, riâică, cu: mirare umăr apoi mormăi; — 
nerețele la oml«! 

“țelu'i bidivii şi se luă 
ciţii tineri ce se depărtase în tr 

Călătoria fu lungă 
-nu scie câte pâte juneţe 

ncul 'şelei, ridică, în braţe 
0 aşedă d'a curmedişul rezimându 

i. Bietul Bănică, neputendu-se âncd 

sprîncâna, dete din | 
» Vedi. Domne! ce'să ti: 

— încălecă şi Gînsul pe mărun: 
în fuga mare,. dupe feri: 

Spătul calului. 
ŞI ostenitâre. Dar cine a şi Iubirea aqunate n 
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-un loc! Ei umbla. mai mult n6ptea pe răc6re, 
tot prin căi pustii şi lăturalnice, ferindu-se a de- 

“ştepta, băgarea, de .semă a drumeţilor şi a locui- . 

“torilor; dar în cale, precum şi în conacele lor,. 
„alese tot: sub veselul frundiş al “pădurilor, câte 

“dulci şi drăgăstose vorbiri! câte: visuri. de feri- 
cire plăsmuite! câte .nepreţuite şi încântătore 
desmierdări. Ac a 

Ast-fel, dupe mai multe dile de călătorie, so- 

siră ei în valea, Motrului. Riul-cu apele sale gal- 

bine, curge pe o matcă de lut năcleios, ocolită, 
cu un. desiş de verdâţă; acolo salcia pletosă, so- . 

-cul 1nirositor, alunii mlădioşi, arţarii cu. pojghiţe 
roșii, carpenii stufoşi, salba mole şi teii cresci a- 

mestecaţi cu falnici jugastri, cu plopi nalţi şi 
subţiri, cu anini .uşurei, cu'ulmi albicioşi, cu sân- 

:geri pestriţi, cu corni suciți .şi vertoşi. Printr'a- 

„cel hăţiş felurit de arbori ce se'ndesă şi .se'mple- 

tecescii, mierlele şi piţigoii şueră şi ciripescii, săl-. 

-tând din ramură în ramură, iar pe vârful copa- 

- cilor turturele sure şi porumbei sălbateci se'ngână, 

în vreme ce prigorii. cu. pene albastre chiuescii 

-mereii în sborul lor -neastâmpărat.. .. -. 

“Un drum ângust şi mlăştinos:străbate acea 

luncă înveselită şi duce până la vadul Motrului, 

„dincolo de. care se vedea: curtea lui. Socol. . Acea 

locuinţă, odini6ră. îmbilşugată şi sgomotâsă , era 

„acum .pustie şi cu .totul: sălbătecită; pe zidul de 

" *mprejmuire, acum muced Şi învechit, se întinsese 

10
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„lungă ramure de ederă stuf6să; streşina porţii în- 
-vălită” cu blăni, putredite de stejar se acoperise 

“cu muşchiu. În întru curţii : buriana crescuse 

„maltă şi abi6 se “mai zărea. în fund, o grâpă a- 
dâncă şi. mare, astupată p'alocur€ cu surpături 
“de. zid, printre -care r&sărise boziile şi bălăriile; 

""— atâta :maj: rămăsese din falnicele case ale vor- 

nicului Socol, pe care Mirc6 Vodă, poruncise să 
-le dobâre la pământ! Mai în laturi era o colibă 

“învelită, cu: şovar, în care trăiaii duoi, trei rumâni 
“scăpătaţi, singurii: slujitori rămaşi la curtea bole- 
-rescă; în 'prâjmă, sub nisce. vechi tuipine de nuci, 
cu crăcile pe jumătate arse şi uscate, erai arun- 

-cate obedi de rte, 'juguri de. car, ghizduri,. doge 
şi alte unelte de jâgăr,'cu care îşi căştigaii pă: 
-nea acei sărmani:muncitori. De:altă parte, câte-va, 
“Anguste brasde: de fasole, de..praq. şi de legumă; 
-mal ici, un "coşâr în: care se adăposteaii sâra pu- 
-Gine vite de hrană ce: pribegeaii dioa: pe malurile 
“gârlei, mai dincolo, .o şiră «de pate şi nisce copițe 
-de fân. Prin €erba'naltă Şi dâsA alergaii şi se ju: 
:cait  câță-va -copoi şi. O :potecă strimtă,; cât trece 
omul cu piciorul, străbătea: de la; pOrtă' până în bătătura locuinţei stăpânului. Aceja era singura clădire 'de zid rămasă în curte; era un .turn “nalt şi angust cu: ferestre mici Şi nepotrivite, având 
jos-0 portiţă. boltită, căria, îi slujea, :de prag o pstră de moră; crestată în două. Pe: din întru o lungă scară învertită, cu: trepte mici de pâtră,
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da intrare, la; deosebite caturi,. în: nisce chilii par:. 

dosite cu cărămidi, din care abi6 două mai erai 

de 'locuit. Întruna,, sus, şeduse Radu. şi în cea-: 
laltă, mai aprâpe de uşa, intrării, credinciosul s&ă- 
Bănică. Acel turn aşedat;:în: vecinătatea porței,. 

purta numele de Chindie, căci fusese odinidre, pe: 
când se înălțaii măreţe casele vornicului Socol,  . 

 Vocul de str6jă, de unde, ca şi în curţile domnesci, 
se vestea, cu' tobe şi:cu surle, c6sul înserat al: 
chindiei, când toţi Gmenii casei se adunaii la cină, 

şi porţile. ogrădil se închideai. 

- Ajungând în' acele locuri sălbatice şi despu- 

iete,. Ancuţa, nu simţi câtuşi de pugin acea com:. 

pătimitâre mâhnire ce mai ades6 sărăcia, însuflă 

chiar şi inimilor. mil6se trăite în bilşug; ea âncă 

se bucură de liniştea acelor pacinice țărmuri şi - 

îndată şi însuşi întrinsele t6te visele sale. de: 

norocire. Deci viaţa ei, .ca şi a Radului, se stre-. 

cură de atunci ca întrun şir de dulci şi. netur- 

burate plăceri. Bilele treceau ca un zîmbet, nop- 

țile ca un farmec! Era o fericire de acelea pe' 

care sârta, duşmani nu le dăruiesce pentru multă 

vreme unor inimi de muritori! : 

Să ne întârcem acum iarăşi în cercul” viforos 

al luptelor gal intrigelor politice. . a 
Andronic Cantacuzenul, amărit şi înfuriat de 

fuga fără, veste a sogiei sale 1), alergase drept în: 

1) Pânb la acâstă fugă am urmat, mai mult să mat!
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Anhial, la fratele. săi Mihajl ca săl însciinţeze: 

despre crunta necinste ce i se-făcuse în ţâra Ro-: 

mânâscă: In pismaşa sa, mânie, fericirea. lui Sta-' 

matie i se părea. o batjocoritâre umilire, pe care 

sufletul săi trufaş- nu o putea mistui. El însuflă - 

puternicului său frate zavistiosu'i necaz şi'l făcu 

părtaş. călduros la a sa r&sbunare 3). Mihail Can-: 

tacuzenul nu 'era om în mintea căruia să se: 

ştârgă lesne o înfruntare; deci el se sculă în 
grabă, se răpedi turbat în Garigrad, unelti mii de 
tainice intrigi, ișcodi mil de piri mincin6se şi apol 

ete în genunchi la vizirul Socoli, cerând mazi- 

lirea, n&mului domnesc din ţera Românescă şi de- 

părtarea din scaunul păstoresc -a patriarhului 

Iosaf 2). Bietul acest bătrân, pîrit pe neâreptate 
şi tras în judecată dinaint6 soborului, pentru: 

nisce vini fără de temei, fu: gonit cu necinste: 
din 'patriarhie. şi muri ascuns într'una Gin mănă-. 

stirile muntelui Atos3). . 

puțin, întemplările istorice. Dar despre fuga sociel lui 

Andronic, Henricus Hilarius ne spune că chiar dâmna 
Chiajna a trămis să o lea înapo . NS, 1 de la bărba i 
âncă de pe drum. a atul s8u, 

1) Henricus Hilarius în Crusius, Turco-Graei 
*) Henricus Hilarius; Leguien, Oriens Chri 

Hammer; Meletie, Istoria, bisericâscă,.. . : 
3 . . . ” : ” 

) Epistolă trămisă de către Crusius, care i 
. i! . c D. 

povestirea lut Henricus ilarius; Charriore, Nogociti ae 
do la France dans le Levant, III, p. 741 et sq. nota a - 

a. 
stianus;
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Din partea, ânsă a familiei domnescă, Canta- 

cuzenul întâmpină o.mult mai vie împotrivire. 

Chiajna, îşi câştigase apărători chiar în sînul sa- 

raiului împărătesc; solul ei cercase mai din vreme 

„Porţile şi mituise pe mai. mulți din înalții dre- 

gători. De aceia şi. noul sultan Selim, nevoind să 

strice voia nici unuia, din ai sti puternici viziri, 

hărăzi lui Mahomet Socoli carte de mazilie pen- 

tru Pătru Vodă Şchiopul, şi tot de odată, lui 

Sinan şi lui Mustafa, apărători: vânduți al n6- 

mului Mircei, le dărui firman de domnie pentru 

„ Alexandru, al douil6 fecior al Chiajnei. 

_'Toţ Chiajna era mai tare! Îngonfată d'acestă, 

nouă biruinţă, ea socoti vremea, numai bună 

pentru o nouă şi desăverşită lovire asupra boie- 

rilor r&svrătitori; urmând dar pilda de „curând 

dată de către Domnul Moldovii, Alexanâru Lă- 

pușnânu '), ea adună la un ospăț pe Radu logo- 

fătul din Drăgoesci, pe Mihn6 din Bădeni, feciorul. 

lui Udrişte vistierul, pe Toader de la Bucov, pe 

Vladul Caplei, pe Pătraşcu, pe Calotă, pe Stan 

feciorul Drăguleţului,. pe Radu stolnicul din Bol- 

desci, şi le tăie capetile 2). Îndată apoi porunci 

se trimiseră, la banul din Craiova, la ispravnici 

  

1) Omorirea bolerilor de către Alexandru Lăpug 

neanu, aşa frumos povestită de domnul C. Nearuţi, s'a 

petrecut pe la 1565; iar acestea se petrecii la 1568. 
*) Constântin Căpitanul, Cronicarul anonim.
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şi la vătaşii de plaiuri ca să prindă, ori morță 

ori cu ile, pe mulţi alță boiarini .de price, printre 

„cari era socotit şi Radu, feciorul vornicului Socol, 
de peste Olt. | | 

Cu aceste împrejurări se petrecuse câtăva. 
vreme; lunile vesele ale verii fugise, luână cu 

sine jocurile pe verdâţă, şi plimbările n6ptea pe 

lună, şi acea, mulţumire sufletâscă ce nasce din 

radele mai căldurâse ale s6relui, din mirosul băl- 

sămit al pujiştei înflorite, din miile de nepreţuite 

daruri ale rodirei. Omul, ca firea, zimbesce cu 

s6rele, se *ntunecă cu norii, s'alină cu seninul, 

se turbură cu furtuna; fiesce schimbare a natu- 

rel are un.r&sunet în inima sa; fiesce frundă ce 
cade îngălbenită tâmna, lasă un or în sufletul 
întristat. E 

Aşa şi Radu cu Ancuţa,. înstrăinaţă de lume, 
d'ale el veselii, dar nu. şi d'a sa, r&utate, trăiaii 
acum într'a lor cetăţuie pustie, purtând. dorul 
frumâselor dile trecute. şi mângâindu-se cu nk- 
dejdea 'primăverilor. viitore. . . .. 

E tristă şi urită iârna la ţeră cana crivățul 
viforos urlă preste câmpii, când norii S6ii câţa 
întunecă cerul, cânâ ploile reci desfunas, pămân: 
tul, când ţerina” g6lă şi năpustită, dumbrava 
uscată şi plugarul trândav. Apoi, în lungile nopță 
de iernă, ce întunecime plină de grâză! ce de 
şopte fior6se! Ventul vâjie şi geme ca nisce jal- 
nice glasuri ce plângit din depărtare; . plâia isbesce
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cu o întăritată stăruire în păreţii şi în ferestrele 
casii; oblonul se cletină şi scârţie .pe ţâţinele”Y 
ruginite; focul bubuie şi trosnesce în cămin, Şi. 

- „ une-ori o pasăre de nâpte, gonită din adăpostul 
ei, de o suflare mai viscol6să a crivăţului, îşi. - 
lea sborul, scoțând un țipăt sfâşietor Şi tângu-. 
Xos. Într'acele văietări ale: firei, mintea de sineşi 
se pornesce pe cugetări mâhnici6se; închipuirea 
“ŞI plăsmuesce vedenii cobitore şi tot ce e mai - 

„trist în viaţă, tote răstriştele trecute, tâte teme- 
rile viitorului se resfrângi,: ca umbre sângerate, 
în' oglinda, întunecată a inimii. a a 

“ Întmuna din. acele' seri furtun6se, Radu şe- 
dea cu Ancuţa, amenduoi tăcuți şi duşi pe gân- 
durl; un foc de surcele vâpăia pe vatră, revăr- 
sând o lumină roşatică în chilie; d'a lungul 
zidului senţindea: un pat acoperit cu velințe 

„Vărgate . de ţeră; 'd'asupra era o mescădră, albă 

rotundă şi alături o laviţă ângustă de lemn pe 
care ei şedeaii; dar în părete :strălucea o bogată 
ic6nă iînbrăcată cu argint. Pe dînsa era, înfăgişat, 

“cu asprul condeiu al zugravilor strămoşesci, chi- 
pul Maicii Domnului ţinând sfântul săi prunc pe 
Dragul cel stîng. Luciul înegrit; al văpselilor, tră- 
surile uriaşe şi nemlădiite ale obrazelor, fecele 
lor îngălbinite, ochit lor: mari şi  întunecaţi, in- 
sferşit acel cerc de lumină ce le. împresura, la 
un c6s aşa înoptat, făcea .să nască .în inimă o 
Sficţă și cuvi6să îngrijare.
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Privirea, Ancuţei se aţintise cu smerenie d'a.- 
supra ic6nej, jar tânărul Socol, în sufletul căruia 
se deşteptaii acum, una, dupe alta, tâte nenoro- 
cirile vieţei sale trecute, tresări ca d'un fior, îşi 

„lăsă. fruntea pe mână şi, cu glas obidit, întrerupse 
tăcerea: 
— „Dragă Ancuţo!“ —. dise el, — „vei tu 

pacestă, sfântă ic6ni...? Ea în veci a fost marturi 
„la r&striştile casei nâstre ; cu dinsa am împărţit 
pt6te mâhnirile mele.... Odini6ră nisce clobani, ce 
„păsceaii turmele nâstre de oi departe, în munţii 
» Vâlcei, aii găsit?o, dice, într”o vechie tulpină de 
„stejar şau adus'o la tatăl mei. EI, s&rmanul, o 
„priimi ca.o veste bună, ca un semn de noroc; 

„dar chiar' în 'dioa .aceia, silit. de duşmani să/'şi 
plase casa, pe o grâznică vreme de furtună, el „apucă drumul pribegiei şi muri. pe țărmuri de- 
„părtate... Tărina săi fie uşoră!... Rămăsesem, cu * „mama, duci copii, — o suridră i eii, — hrăniţă 
„la masa, străinilor ; „dar acei 6meni fără de milă, 
„la cuie oretul tata ne lăsase, credendu'i că 1 sunt 
„Prietini, îndată ce veni scire despre: mâ+ p» 
„ne opriră mult puţină stare cati mal aa ş „Me goniră de pe pragul lor, săraci şi despulteţi, 
„Din tâte averile nâstre ei ne lăsară numai ac&- „stă iz6nă ce, în nelegiuita lor credinţă, avea, 
„nică un preg... Ce pâte face o bistă muiere sin- „Sură, departe de țera, de rudele ei, cu duoi copii „pe brace?.... Eram âncăd tânăr de ani, P'atuncs,
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„dar versta nu 'mi-a cruțat nici o amărăciune!... 

„Pe biâtă mama o v&dui zăcend, în luptă cu bâla  - 
„şi mai vîrtos cu frica; da, ne lăsa fără sprijin pe! 

„lume; în sferşit, biruită G'atât6 suferințe, într'o 
- „n6pte îngrozitâre: ca 'acâsta, îşi dete, sărmana 

„Inaică, sufletul. Eram în genunchi la, patul ei: de 

„m6rte şi în facă'mi lucea, tot icâna acâsta...!“ 

O viforâsă şuerătură a vântului, ce cletină 
cu vulet învelit6rea şi . uşile turnului, îi curmă, 
povestirea. Ancuţa, se strînse mai aprâpe de diîn- 

sul; amânduoi își făcură semnul crucei şi Radu 

urmă: ; - 

: „Apoi mai trecu vreme şi soră. mea,. ajunse 

pîn fl6rea tinereţei; blândă şi gingaşă copilă ! în- 

„cepusem' să aflu .într'insa o inimă ce *mpărtășea, 

„Şi mângâia a mea jale din vremi adunată... Dar. 

pîntr'o di, — vei cât îmi era ursita de. duş- 

„mană! — mă dusesem cu alță tineri să ne încer- 

„căm, în câmpie, la jocuri de arme; eram în Ardsl 

„şi tovarăşii ce m& chiămase la acea sărbătore, 

pereau cei mai mulţi, feciori de nemeşi unguri... 
“ „Unul dintr'înşii Gadul să'i muncâscă sufletul de 
ptrădător!) răpi în lipsă'mi pe scumpa mea suri- 
„Sră şi fugi cu dînsa. Câna mă întorsel sera acasă, 
„pretutindeni era întuneric; furtuna urla cu tur- 
„bare. Chiămai! dar nu'mi răspunse nimeni. La 

„lumina unul fulger, vădui odaia pustie şi în fa- 

„ „Gmi lucea tot icâna acesta aaeoeee
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Uşa chiliei se deschise cu sgomot şi Bănică 
. intră răpede şi. speriat! . . : IE 

— „St&pâne;“ — qise el — „o câtă, de 6meni 
„Ne-a înconjurat t6tă curtea. Nu sciii hoţi fi-vori, 
„S6i alţi făcători:de rele? dar, dupe numărul şi 
„armele lor, nu. sarată să fie cu vre un cuget | 
„curat“. a 

Un glas s'audi strigând d'afară: —: n Deşchi- 
„deţi porta.la 6menii domnier!* 

- Bănică. se plecă pe ferestră:. şi răspunse: 
— „Păsaţi-vă în cale! N'avem aci loc de găz- 
nduit !“ — Ansă Radu vru sl oprâscă: — „Ci 
„taci, moş Bănică; ori fi călători şi "i a, apucat 
„noptea pe drum. Nu voi, cât:îi de săracă, să'mi 
„fie casa închisă. la cei nevoiaşi. „Mergi de le des- 
chide“. a a 

El âncă bine nu sfârşisă şi. un glonţ de să- 
n6ţă reteză păretele de lângă ferâstră. Atunci 
s'audi o larmă :de 6meni. ce spărgeaii „porţile şi 
năvăleaii cu grămada, în. curte. Radu scâse al săi paloş şi sluga. puse mâna pe 0. puşcă: | 

a — „Acum, fătul mei, or cu viața or cu „mârtea! Domnul să ne ajute! — spuse bătrâ- 
nul Bănică.  . Sa 

Tâlharii întracestă vreme, ca. să *şi facă lu- mină în curte, dedese foc 'la şira de paie ce zbura 
"cu flacări spulberate de vânt; ex Sparseră portiţa chindiei și se urcaii unul dupe altul pe scara, în- vertită. Bănică trase cu puşca şi răsturna pe cel
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din frunte, dar o mulţime de panduri bănesci, 

călcând peste trupul tovarăşului mort, se răpe- 

diră cu săbiile g6le asupra lui şi bătrânul sluji- 

tor cădu înjunghiat pe pragul uşei. 
“Ancuţa sta, îngenunchiată dinainte ic6nei. 

Ostaşii năvăliră în chilie, sbierând cu turbare: 

— „Pe dinsul, copii! daţă de tot!“ 
Paloşul Raului sbură un minut, făcând rotă 

împrejurui, dar săbiile şi .lincile îl înconjuraii. 

Străpuns de tâte părţile, arma îi pică din' mână 
şi el cădu mort la pământ. Gr6znic fu ţipătul 

Ancuţei, când ea se aruncă preste trupul sfâşiat; 

al inbitului ei! . 
Un nor de fum umplu chilia; vâlvori-de foc 

eşeaii pe gura vetrii şi grindile trosneaă, - scăpă- 

rând țândări înflăcărate. Atunci icâna cea mare 

cădu din părete cu un răsunet lung şi tânguios! 

- Vântul: aruncase paie aprinse pe învelitâre 

şi focul încinsese de tâte părţile turnul. Pandurii 

“se îmbrânceaii şi se rostogoleait pe scară, cu ţi- 

pete şi cu sgomot, cătând să.scape din primejdia, 

pojarului; ei fugeaii care încotro găsea loc de fugă. 

“Pâtă, n6ptea arse chindia, lui Socol; în mur- 

gul dorilor:o şiră, de scînteie încununa a, sa cr&- 

stă, care şi ele se stinseră una, dupe alta. Câteva, 
dile ânsă mai în urmă, clădirea, Surpată, âncd 

- fumega.
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„:  PUSTNICA. 

IV. 

Dupe ce P6rta turcescă mazili din domnia 

țării Românescă pe Pătru Şchiopul, acest domnesc 
„cocon, adus în Garigrad, fuse pus în lanţuri şi 
trămis surghiun la cetatea. Conia din Anadol; dar 
„maică-sa, îngrijată alergase curând în urma, lui şi, 
-cu mânile pline de aur, ceruse înapoi pe filul ei 
cel robit.: Patru-deci mil galbeni, (afară de tot 
-atâţe ce adusese drept 'haraciu al țării) împărțiți 
„pe la viziri şi pe la curtenii de tâtă mâna, Scă- 
pară dilele amenințate ale lui P&tru; dar un lu- 
cru mai ales întârse spre dinsul. vota veghistă a 
Sultanului, adică mărinimâsa, predare a unei co- 
mori de o sută trei-deci mii galbeni, care se do- vedise adunaţi şi puşi la păstrare de n&mul dom- 
nesc al ţării Românesci. Împăratul se milostivi
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şi hărăzi dece mii dintr'înşii bătrânei dâmne; iar 

pe coconul ei îl opri în Garigrad cu ]6fă din haz- 

naoa împărătâscă!), şi preste câteva luni îi mai 

„adăogi şi două-decă aspri tain pe di 2), 

„Cu atâta Ansă nu se mulțumea Chiajna; a- 

vând un fiii pe scaun, ea siîrgui săi agonis6scă 

şi 'celui-l-alt domnia vecină a Moldovii, de care 

se folosea pe acele vremi un I6n Vodă, venetic 

armân 5), pururâ învrăjbit cu Turcii; drept aceia, 

nu pugin lucra dinsa la pira şi la osânda, lui 16n 

Vodă. In sferşit, la anul 1574, ea isbuti, prin 

uneltirile sale, să scâtă carte de mazilie Dom- 

nului moldovenesc şi ?n locu'i să se or6nduiască 

fiul ei Pătru ), care şi purcese din Garigrad în- 
sogit de 6ste turcescă.: 

Din partea sa, I6n Vodă nu priimi volos ca 

să se lepede de domnie, ci adunându'şi boierii şi 

țera, le ceru .jurământ statornic ca să se lupte 

şi să mâră împreună, cu dinsul şi, începând atunci 

gătirile de bătălie, trămise să poftescă cu l6fă 

pe Kazaci ca, săi vină întru. ajutor; iar aceştia, 

cum îsi răsboinică: şi'n veci gata a se amestecare 

  

1) Din raportul solului nemţesc 1Wysz, de la malu 

1568, Hammer. | 

2) Din raportul bailului venețian Barbaro, de la 8 

iunie 1569, Hammer. 

3) Vornicul Ureche. 
*) Cronicele românesc, Hammer.
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în tot felul de vrăjbi şi de sfădiri, se adunari o 

-miie două sute de: 6meni şi veniră la dinsul?). 

Dincâce' de Milcov, aflând de neprietenesca 

priimire ce aii să facă. Moldovenii frăţină-stii, 

Alexanâru Vodă îşi strinse şi el oştirea şi se găti 

a. purcede spre Moldova, în întâmpinarea lu! Pătru?). 

Pe de altă parte, d6mna Chiajna, temându-se în- 
"-taşa priinci6se împrejurări, de vre-o isbucnire 

„protivnică în ţera Oltului, unde în veci colcotea 
O. duşminie ascunsă. asupra n&mului domnesc, 

hotări să dea, însăşi o raită prin oraşele oltenesci, 

-ca să îngrozâscă, pe cutezători şi s'amăgâscă cu 

măguliri pe cei cu bună voie. . 

„Ea trecu răpede prin Slatina, prin Caracal, 

prin Craiova şi găsi mai.pretutindeni casele .bo- 
leresci pustiite; cari nu perise de sabia slujito- 
rilor domnesc, fugise în pribegie 3); moşnenii ce 
mai rămăsese, împreună cu opinca, răbdaii păsul 
țării şi nici măcar aduseră jeluiri Domnei. Cei 
bună Românului jeluirea, când urechea cel ascultă 
e.tot una cu mâna cel ap6să ? 'Tace până ce 
"Dumnedeii: prinde într'o di milă de dînsul, ori 
p6nă ce însuşi se încă cu răbâarea şatunci îşi 
face singur dreptate! | 

*) Pornicul Ureche. i 
2) Constantin Căpitanul, Dacia, IV. 
*) Pe atunci se afla fugit tocmai în Spania un Ni: colae Basarab, cum se vede în Mag. Ung.
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. Chiajna, %Şi urmă dar în ticnă calea spre Cer- 

neţă şi spre Ruşava. Ea călătorea într'un rădvan, 

care pe atunci era o largă cutie de lemn văpsit, 

scobită rotund şi aşedată, fără arcuri, pe un aric 

cu patru râte ferecate. Opt telegari înhămăți un- 

guresce, da lungul, cu şlâuri de curea, subțiri şi 

intinse, purtaii trăsura, mai uşor ca vântul. Erau 

tot căluşei rotundi de Dobrogea, şi bahmeţi *). 

zberliţi de Bugiac, aleşi tot pătrărei şi cincărei?!, 

-negrii la păr ca pâna corbului, cu câdele lungi, 

cu câmele r&sfirate, cu nara ?n vânt, fugari neo- 

bosiţi ce abi€ atingeaii, în buiestru, cu copita de 

ţărână. Duoi surugii fiăcăiandrii, cu mintene numai 

- ghitane, cu căciula moţată de die p'o ureche, cu 

- mâneci albe, largi şi suflecate, îi. mâna din că- 

lărie,. săltând uşor pe șele, chiuind vesel din gură 

şi plesnind din bicele lor ce se împleteceai, pe 

d'asupra capetelor, ca mik: de şerpi. încovoioşi. 

-- Astfel sbura în cale dâmna Chiajna, . prin 

codrii din apusul Craiovii. şi începuse a înopta 

când trăsura'i .scobori într'o luncă unde, printre 

carpeni stufoşi, printre des aluniş, se strecuraii 

apele gălbinatece'ale unui rii; nainataşii trecuse 

apa prin vad când de o dată, opintindu-se'n loc, 

începură a sforăi; cef-l-alță cai le urmară pilda 

1) Caii de Bugiac se nuriescii astfel în balade. 

3) Cuvinte : întrebuințate în baladele poporane, pu- 

blicate da d. V. Alecsandri. o i 

1. 25,682. ul
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şi întrun minut t6te hamurile se'ncurcase; bah: 

meţii se răsfiraii în desghinuri, săreaii în două 
pică6re, nechiezând speriaţi, cu urechia ârsptă, 

cu coma zbârlită, nesupuşi frâului, neascultători 

glasului, stai! încordaţi şi nu voia să iea in loc. 
— „Dar,.ce măre, să mal fie şi asta?“ — 

striga unil din drumeţ, nencercaţi la s&ma cailor, 
— „Or că strechia a dat într'înşii?« 

— „Ba aşa'sii bahmeţii de la noi;“ — r&s- 
punse cu mândrie un bătrân lipean tătar din: 
Buglac, — „ai: sămânță de Misir, “şi calul de la 
Misir mir6se de departe unde”! vre un zid părăsit 
şi sforăie a pustii, nechiaza ca de groza, morţii.“ 

Intr'adevăr, pe malul învecinat, printre desişul 
mărunt al unui zăvoiu de copăcei, se "nălța, pe 
albăstrela întunecată a cerului, un părete angust 
şi negru, cu muchea surpată, cu laturile crăpate, fioros şi cobitor ca urma unui păcat în amurgul 
consciinței. Sgomotul alaiului domnesc deşteptase 
bufniţele şi liliecii, cari, din crestăturile vechei zidiri, sburaii folfăina în tâte părţile, cu țipete ascuţite, a 
„> „Cruce ajută lt — şoptiră slujitorii între sine, cătând să descurce hamurile 'cailor. — - Ce dărimătură să fie ast6?.Iar vre-o mănăstire pân- gărită de, păgâni, arde-iar focul !... Ce cir? On ai, pare-mi'se, chiar chindi „care a ars'0, mai anil trecuți, panda ie nUCis şi pe Radu, feciorul lui... Aşa x; vorbă e?
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„ia, tocmai aci era, în lunca Motrului. — Ci-că, 

„măre, c'a treia di dupe cea Gat clădirea pojaru- 

„luă, a eşit nâptea din pimniţi adânci, o stafie c'o 

„iconă mare săpată în pept şi a apucat țipănd în 

„patru părță, de unde suflă patru vânturi, şi la 

„răsărit, şi la medul-ailei, şi la sore-apune şapoi 

„Şi a ales cale spre steoa nopţei, şi s'a dus, măre, 

„sa dus tot în colo, în fundul kernii, unde'siă tro- 

„lenii de nins6re ca munţii...“ 

— „Vegi daia nu s'a mai pomenit atunci 

„să fie 6meni cu şederea pe locurile acestea ! Ai 

„băjenărit toţi rumânii de spaimă!“ 

— „Audi, măre pădiţă Il“ — adăogiră cu mi- 

rare ascultătorii şi, fiind-că în vremea povestirii 

" hămurile se aşedase în bună orânduislă, slujitorii 

apucară caii de derlog, îi trecură, făcându'şi cru- 

cea, pe dinaint6 dărimăturilor, ş'apoi surugii, ples- 

nind din bice, strigară cu glas ascuţit : „Ll hai 

„să mârgăi!* — şi tâtă câta în gâna mare porni 

înainte.  : ” 

De. âudise Chiajna, ceia ce se vorbise, cine 

pâte sci? Destul e că chipu'i rămase neclintit, 

fruntea”i tot încreţită, ochirea'”i tot straşnică, din- 

ţii tot încleştață. . - - 

"La, Cernei, la Ruşava şapoi la. Tirgu-Jiiului 

cercetările sale avură acelaşi: sferşit; pretutindeni 

"ea, găsi o aromire nepăsătâre din acelea, ce'dici: 

„Să n'aibi tm !* şi ades6 ascundii un jăratec. Se 

îndreptă apoi spre Vâlcea ,-ca, de acolo să se'n- 

” 1L*
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trcă, pe sub muscele, la locul unde se adunase 
la tabără fi săi, .. 

Drumul. ce merge prin maunţă, din Gorji spre 
ROmnicul-Vâlcei , . la, depărtare cu vre-o două c6- 
suri de acest oraş, apucă â'a lungul printr'o vale 
largă , prin care curge, pe o ângustă matcă aș- 
ternută. cu : petriş gros, pâriul numit Otăsăul!), 
Al dice că apele sale limpedii. se j6că cu veselie 
în resfățate încovoleturi, une-ori strecurându-se 
binişor prin. 6rba, desi şi măruntă a luncei , alțe- 
ori alergând cu pripă d'a curmedişul văi, de la, 
un mal până la altul, ca suveica pe iţele răsbo- 
jului. D'a, stînga, rîului sunt a6luri pe care crescii 
amestecați, bradi şi paltini, frasini şi mestâcâni; 
de cea-l-altă, parte munți cu înalte piscuri îşi a- rată câstele lor aprigi, ripâse şi Surpate, ce se destindi ca un vechiu părete de uriaşi, mâncat; de umedelă; şi de putregaiu. SS | 

„Into s6ră luna, înaintând liniştit pe din qo- sul acelor negre verfuri: sfărimate , întuneca cu umbrele lor prelungite adânca “vale: apoi iar, une-ori scăpând printre surpături, radele ei sticleai, 
ca petre scumpe, pe valurile pripite şi colcotâse ale micului pâriu,. 

Era linişte pretutindeni când începu a r&suna, 

    

1 
s . . 

i Ş DI 
4 

. ) Acolo s'a zidiţ mal pe urmă în vale, . Alonăstirea dintru lemn, 
: 

şi sus pe munte, Schitul Surpatele. . . 
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cu un: vulet depărtat, trâpătul cailor ce purtaii 
şi însogeaii rădvanul dâmnei Chiajne. 

Un lipcan alerga înainte ca să cerce drumul | 

şi să deschidă. calea; calul săi, ce în gâna mare 

„se aşternea, drumului ca suflarea de vânt pe sârba 
de pe câmp, fugea scăpărând din copită şi, pe tot 
minutul, muindu'şi gleznele în valuri, străbătea 

„matca şerpuită a Otăsăului. De o dată, la un mal, 

agerul dobitoc se opri: sforăind; “iar călăreţul, 
audind în pr6jmăi un gemtt slab şi sferşit, zari, 

sub o radă trecătâre a lunei, chipul s6ii mai bine. 
umbra, unei fiinţe albe şi uscate ce zăcea asvăr- 

lită pe malul verde al riulețului. Trupul ei des- 

pulat ce abis *] înveleaii nisce ţ6le sfâşiete, părea 

sdrobit; mânile şi picidrele'i slabe şi lâncede, cău: 

tând pâte în r&c6rea riului ceva înviere, pluteaii 

pe d'asupra apii ca, frunde 'ngălbinite 'de tâmnă;. 
capu'i obosit căduse pe petrişul din matcă şi ple- 

tele”i r&sfirate se scăldaii, furate de valuri. 
Aprodul gonaciu se opri dinainte acelei ezme | 

ce semăna mai mult cu un morman de 6se, și 

îndată în urmă! sosi tot alaiul domnesc. T6tă 

"gl6ta drumeţilor, până chiar şi dâmna, se cobo- 
rîră din răâvan şi de pe cai şi se apropiară de 

locul unde se afla nenorocita ființă; toţi, făcân-" 

du'şi cruce, priveaii cu o mil6să spaimă acel trup 
sfărimat, în care suflarea semăna cu cea din urmă ' 

vâpălere a, candelei. ce se stinge. Iar ea, dinaintea, 

unei. aşa sgomotose adunări deschise încetinel 

- 
N 7
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pliâpele sale afundate : ochii ei mari şi holbaţi 

se sticliră, cu o nespusă durere, către malul drept 

al vălcelei şi trupu'i întreg, prin nisce uşore tre- 

sărituri ale nervilor, părea car vrea, c'ar cere să 

se tragă spre un loc dorit. 

Acel loc era o măguri verde cu muchea lată 

şi rotundă, pe care crescuse din vâcuri depărtate, 

un b&trân stejar, sub al cărui lat frundiş se um- 

brea tot d6lul;:nu departe de dinsul, un plop 

străbun îşi înălţase spre nori creştetul semeţ. 

Amenâuoi, ca duci fraţi sărmani şi năpustiţi, 

crescuse singuratici p'acel costiş; amânduoi de 

mari de vâcuri se luptase 'mpreună, cu crivețele 

„şi cu vijeliile; amenduoi în sute de rânduri scu:- 
turase *mpreună când vesela frundă, când: trista, 

zăpadă; amânduoi se unise ca să fie, în pustii, 

lăcaş milostiv al paserilor cerului, umbrar r&co- 

ritor al turmelor zăbuşite, adăpost binecuvântat 

al călătorului obosit! . | | 
Spre dinşii acum se îndrepta, stăruita, dorință, 

suspinul cel din urmă al. neputinci6sei 
fiinţe. | 

_ Un om o luă dar în brace, şi cek-l-alță toță 
îl urmară, suind dâlul în faca vechiului stejar ; 
dar cu cât mal mult se apropiaii, o dare de lu- 
mină neobicinuită, care sub radele lunei crescea 
ca un lucefăr albicios, ca o pară de foc lumin6să, | 
părea, că ese din sînul bătrânei tulpine. O sfântă 

acele
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gr6ză coprinsese i6te inimile; dar împinşi ca de 

o putere căria nwi puteai! sta înpotrivă, ei îna- 

intai uimiţi. de rada luci6să ce'i trăgea spre sine 

şi le sorbea vederile. Când ajunseră pe muchea 

măgurei, drept în faca stejarului, tâte în pr6jmă, 

erai scăldate în lumină, tote străiuceaii ca, într'o 

senină vâlv6re; Sar în tulpina găun6să a copaciului, 

împresurată de rade argintii, domnea, ca *ntrun 

cerc de slavă cerescă, 'chipul înegrit al Maicii 

Domnului,. ţin6nd în braqu'i sting pe mântuitorul 

său Prunc; " 

— „Maică Prâcurată !“ — strigă atunci pust- 

nica te ?n faca icânei părea. că 'şi dobândise un 

viers ce suna mai tare, mai dulce decât glasurile 

omenesci, —: „Maică, Prâcurată ! maică fără, pati ! 

„Tu, care ai încercat numai durerile inimilor lu- 

„mescă şi care până acum nu te-ai îndurat a "mi 

| „lerta câte-va qile răsipite în desmierdările vieţii! 

„Tu, care ai privit fără jale sfâşierile inimii mele, 

„când singuru'mi p'acestă lume şi mult-iubitu'mi 

„Sprijin a cădut jertfă sub mâna mohorită a, uci- 

„saşilor! Tu, care m'ai călăuzit prin poteci spi- 

„n6se, pe sloturi de ghiacă, când cu sfânta'ță ic6nă 

„în brace, am colindat aiurind, plalurile şi câmpiile! 

„Tu, care m'ai adus sub acestă sfinţită tulpină, 

„intwacest sălbatic sălaş de pustnicie, în care su- 

„fetwmi dăulat şi sărobit de răstrişte, în zadar 

„ceată odihna şi purure, ca o milostenie, îți cere
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„scurtarea ticăitelor mele dile! Tu, deci, care şi 
„de. am -păcătuit, şi de am fost culpeşă ție, mal 
„ostindit dupe mulţimea vinilor mele! Acum, ce 
„Tescă stăpână, inima îmi spune că înduratu-te al 
„în sferşit de mine şi ai apropiat câsul dorului 
„mei!... Acum dar mă *'nchin la p6lele tale cu 
„jeluiră, cu rugăminte, cu lăcrimări, nu dâră ca 
„să'mi ceiu vre o cerescă răsplată, — căci ce va fi 
„partea mea, dincolo de . sburd'acâstă, “lume e in 
„Sinul tăi gal Domnului şi cu voi6să bucurie îl 
„Volu priimi!.... — ci, Maică milostivă, tu care al 
„fost mumă _ş'ai pătimit de păsul fiiului t&ă, fie'ţă 
„milă şi *mblândesce, alină şi spală, ori ce duh de „mânie, în inima mumei ce m'a, purtat pre mine, „nevrednica, în sînul ei şi la pici6rele- căria mă „plec ucum, ca şi dînsa, cu milostivire. ca tine, să „uite greşalele nesocotitei sale fiice!... In câsul pâcesta, care e al mei cel din urmă, 6rtă-m, „Maâică, deşi mult "ă am greşit eu. ție în viaţă ! „lsrtă-mă, căcă cu amarnice dureri am ispăşit, vai! „ii ed, păcătâsa'mi rătăcire 1......« 

Rostind cu O - cucerită ' şi'nfocată câinţă a- ceste din urmă cuvinte, s&rmana, pustnică se prăvălise cu fruntea în ţ&rână, dinaint6 aâmnei Chiajne, 
E | Acea vedenie strălucitâre a unei sfinte icâne în mijlocul nopţii şal pustietăţii, acea durerâsi destăinuire a. unei aşa jalnice sârte, ace] glas 
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proorocesc ce vestea mârtea vecină a fiicei sale, 

făcură să clipescă sub gena încruntată a Chiajnei 

o umbră de îndurare; dar fremătul milei nu se 

coboriîse âncd până în inima”! oqelită, când de o 

dată un nor răpede şi negru trecu cobitor preste 

faca lunei, Lumina icânei d'o dată se stinse şi 
întunericul se respândi jur împrejur. ” 

Cumplita mumă se 'nt6rse atunci cu o fe- 

r6să iuţelă şi, grăbind pasul spre vălcea, strigă 

cu'n glas aspru: — „Nainte copii!“ — Vinovatul 

împetrit în rele fuge chiar şi de umbra mustrării.: 

Intro clipă Chiajna se suise'n rădvan. şi tovarășii 

ei, înfiorați de sunetul ocelit al glasului &j, ajun- 

sese departe, gonind în urma rădvanului, când 

începură să simţă, mustrarea în cugetele lor, bi- 

ruite de ne'mblândita lor stăpână. .. 

In valea Otăstului câte-va, slabe suspine, 

perdute printre şuerătura frundelor ce se legănaii 

în adierea dimineţii, dovediră suferinţele cele din 

urmă ale nenorocitei -pustnice. Murit6rele despu: 

Yeri ale domniţei Ancuţe, cădute chiar la pâlele 

sfintei icâne, în sălbatica chilie ce'şi găsise ea, în 

scorburea străbunului stejar, fură acoperite de 

frundele ce le spulberă crivățul de tomnă. 

- Mulţi ani în urmă ciobanii găsiră tot acolo 

icâna Maicii Domnului, ce se dice a fi. una din 

cele şâpte de Luca Evanghelistul zugrăvite, şi 
?
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chiar în tulpina bătrânului copaciu ei scobiră bi- 
sericuţa cea veche a .mănăstirii disă „dintr'un 
lemn )*. si “ a 

Pe când dâmna Chiajna îşi urma ispititârea 
" colindă preste Olt şi prin tra de sus, tinerii ei 

feciori domnesci, însogiță, unul de .6ste pămân- 
tenă şi de ajutorinţe - unguresc, altul de Turcii 
ce i se dase. ca să] aşede pe scaunul năzuit al 
Moldovii, se întempinase în ocolul Focşanilor şi 
se lăsase cu taberile lor amestecate la satul Să. 
păţeni pe lunca înfrăţitâre a Milcovului?). Dâmna 
mumă îi ajunse acolo, purtând în sufletu'i smă- 
cinat o îngrijată presimţire . care, sub 'aspra”i 
fâlnicie, se vă&dea printr'un neastempă&r. fioros. Ea 
căta în zadar săi potolâscă neodihna, cu nădej- 
dea, isprăvilor viitâre; oştirile împrejuru'i, multe 
şi veghiâte, i se părea molatice şi nevoi6se. Un neîncetat susur de tainică, trădare îi şoptea la aud; mintea'i se muncea cu toţ felul de bănuieli, Dioa ea colinda fără repaos tabăra, vrând . să încerca 

    

*) Tradiţiunea dice 
stirea dintr'un lemn a 
s'a întors singură ] 

că icâna cea mare de la:Ms5nă- fost de mai multe ory mutată şi a locul unde era clădită mănăstirea. *) Constantin Căpitanul, a 
* 
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„credinţa ostaşilor, să învie, ca odini6ră, bărbăţia, 

in inimile lor; dar iazma, neînerederii o urmărea 

pretutindeni şi viersul îmbolditor îi perea pe buză; 
apoi iar în tăcerea nopţii, în veci deztâptă şi fră- 
mentată de griji, ea trăgea cu urechea, la strigă- 
rile prelungite: ate strejilor depărtate şi ades6, 
coprinsă de o nedomirită, temere, alerga să pân-: 
dâscă la. perdâoa, corturilor, unde se. odihneai, în 

visuri de isbendă, fii săi, uneltile pesăţiosei sale 
mânării. 

Din potrivă aceşti duoi tineri, bizuindu-se cu 
încredere pe rszimul lor ostăşesc, pe: părtinirea 

sortei şi pe tâte voi6sele închipuiri ale juneţei 
lor, petreceau dilele în vesele ospeţe, benchetuind 

cu. boiarii şi purtătorii oştii lor şi gata a purcede 

asupra lui I6n Vodă, dâcă nu “ar fi amânat din 
di în di îngrijatele presirăţiri ale” dâmnei mu- 

mei lor. , 

Într'astfel de felurite aplecări se afla tabăra 

frăţescă a fiilor lui Mirc6, când sosi scirea cum 

că boierii .moldoveni, temători a se ved6 pe vi:- 
itor înstrăinață de la mila, noului Domn, ară fi 

hotărit să părăsâscă rele sale sârte pe vechiul 
lor stăpânitor şi are să vină, mânaţă de. Dumbravă 

vornicul, ca să se închine lui Pătru Voevod?). 
Acâstă, veste umplu tabăra de bucurie; cu nă- 

dejdea viit6rei. împăciuiri, strejile se rădicară, ve- 

*) Cronicele românesci.
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ghierea, se desfiinţă, caii se slobodiră la păşune, 
armele se aşedară în snopi ;-tâte se pregăteau 
pentru o obştescă înfrățire. Dâmna, Chiajna ânss, 
câre nu privise cu suflet liniştit acea nesocotiti 
răsipire a tutulor mijlâcelor de o grabnică apă- 
rare, cu cât se apropiati Moldovenii, mai cu dina- | 
dinsul stăruia ca tinerii Domni să se ţină în 
laturi cu bună şi zâravănă, pază. o. 

- Norocul lor voi ca, înduplecaţă de neprege- 
tata, rugăciune a mumei lor, dorinţa, aceştia st 
fie împlinită şi ca dinşii: amEndoui să lipsâscă 
din cortul lor, în câsul când Moldovenii se iviră 
dinaints taberii muntenesci. a 

Înt”adevăr, Dumbravă vornicul descălică în 
faca şatrei domnesci, însoţit d'o glâtă niprasnică 
de boieri şi de slujitori, purtând nu “veşminte de 
sărbăt6re,-:nici zimbetul smerit al supunerii, ci 
pod6ba ocelită a unei ile de harţă şi semsța 
căutătură u unei biruinţe lesnici6se. a 

Osebit; de aceia. se zărea în depărtare oştiri 
numerose care, dupe caii lor „mă&runţei. şi păroşi,- dupe largii lor,şalvară TOşii, dupe chiverile lor 
țugulete, dupe cântările lor prelungite şi dupe naltele lor sulițe ce luceaii la sâre ca spicurile pe holâă, lesne se cunosceai că sunt poOlcurile de Kazaci, venite Sub :povăţuirea lui Sfirski, în. ajutorul lui Ion Voazi).. a 
  

  

!) Vornicul Urerhe. 
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- Chiajna, care 'ntr'acâstă grea prilejire, 'sciuse 

a întipări pe chipu'i făcarnic o senină şi. rece 

mândrie, adăsta pe boierii moldoveni întrun fal- 

nic cort rotat; de covor alb, cusut cu fir şi legat 

jur împrejur cu ţăruşi poleiţi. Da 

Dumbravă vornicul intră în fruntea tovară- 

şilor săi;-el era un voinic nalt şi spătos, purtând 

o urcă de blană flocosă, ce ascundea capu'i ras, 

din creștetul căruia o singură: şuviţă de păr ater- 

na în jos pe câfa'i lată şi ven6să; era îmbrăcat 

cu un mintân de urs lăţos şi'ncins cu o curea, de: 

care sta aninată o ghiâgă năstrujită cu dinţi de 

fer, adevărat baltag de uriş: . .. „ 

— „Unde'sii puii de năpârcă?...4 — strigă el' 

cu glas răguşit, intrând în cort cu mâna în şold, 

— „Li a sosit câsul peirei! halal di «i, fartață!“ 

„- — „Pare-mi-se căn beţie”ţă. al” perdut: cum- 

„pătul vorbii, jupan vornice;“ — rosti demna. în- 

strunându'şi mânia, — „or pe semne cai mintea 

„ca de prunc într'atâta trupeşie?. . | 

i — „Ta, mulere; nu - bârfi!lt — răspunse 

„Dumbravă, —. „nu d6ră aţă socoti :voi căi Mol: 

„dova ţ&ră di jac, să ni giâce ca pi urs o mişa 

-„pripăşită pi la Munteni şi duoi feciori di lele făr- 

„mecaţă, duoi lAngăi nătingi ce li pute botu a 

„lapte ?... N'avem noi nevoie di domn munten. 

„Muntânul îi om -viclân : nw'i ca, moldovânul orto- 

„man, şi dinos la-mână şi la suflet; falos?)... Hai! 

1) Din balada Gruie Grozăitnu.
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„voinici, drăguţii mei, dață năvală di mii prin- 
„deţi şi mii legaţi cols-cot la cot săi ducem po- 

“mclon lui Ioniţă Vodă, ca duci berbecei di Ar- 
„Minden 11)“ . 

— „Câni neruşinaţi, liftă real... — strigă 
Chiajna, spumegână de turbare; dar Dumbravă 
nu'i dete vreme să urmeze zadarnicele”i sudăimi, 
ci, desprinq6nd ghi6ga de la, brâii, o *nverti de câte- 
va oră cu bracu'i vîrtos apoi, glăsuind un grâz- 
nic blăstem, o asvârii drept în capul înfuriatei 
dâmne. Ia - 

Chiajna, cădu răsturnată pe spate şatunci în- 
Gată, cu ochii sângeraţi, cu fălcile căscate, încercă 

„să se ridice în. genuchi, să se sprijine pe palme, 
să rostâscă un cuvânt; dar abi6 putu să 6să din 
gutlejui năbuşit, vorbele: -— „Domnil! feciorii 
„mMei!..“.ş'o înecă sângele 'ce curgea, şirdie âin tot capul găurit de ţinte. Trupu se: Svercoli cu scrâşniri de dință, săltă ancă de catâ-vă, ori, se 
rostogoli cu creştetul în ţărână, se sgârei şi se întinse în câte-va încordături durer6se, gapoi cădu înţepenit într'o baltă de sânge. !. -. a 

În vremea acsstă Moldove 
teră jat taberii românescă; 
unde putea. Alexandru Vo 
cetatea de Floci; Pătru se: 

fugea Muntenii care 
dă, nimeri 'să, scape la 
opri din fugă la:Brăila. 

    

:) Sărbătârea de la 1 mai. 
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Ion Vodă intră în ţera Românescă şi făcu domn 

pe un Vintilă; dar peste câte-va luni, srta se 

schimbă. Ion Vodă muri robit la Turci; Alexan- 
dru îşi dobândi Yarăși tronul şi Pătru Şchiopul 

domni la Moldova lăudat şi iubit de tâtă obştea!). 

Bucuresci, 1860. ” 
» Tipărit în Revista Carpaţilor, publi: 

cată de d. G. Sion, la 1860; apoi în vo- 
lume, la 1560 în Bucuresci şi la 18% 
în Craiova. 

9
 

*) Constantin Căpitanul, Șincai, Engel şi alţii.
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CÂNTIGELE POPORANE - 
ÎN RAPORT CU - . . 

ȚERA, ISTORIA ȘI DATINELE ROMÂNILOR, 

Pe la sferşitul secolului din urmă, (1778-79) . 

un critic şi filosof 'eminent al Germaniei, I. Got- 
fried. Herder, avu frumâsa, idee de a aduna, şi de 

a publica, traduse pe limba sa, o culegere de 

cântice poporane ale deosebitelor naţiuni, sub 

titlul fârte nimerit de Glasuri ale -poporelor 1). 

„ Din tâtă a sa lucrare, rămasă acum înapoi 
prin strădarea a 'mai multor urmaşi critici şi cu- 
leg&tori de cântice năţionale, s'aii păstrat, ta 
vrednice de o necontenită, laudă, lumin6sa inspi- 

.-1) Stimmen der Volker în Liedern, gesammelt, geord: 

net und zum Thcil iibersetzt von IL. Gottfried Herder. 

19%
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„rațiune ce a, îndemnat pe filosoful german să caute 
în-sînul poesiel: poporane, caracterul şi amintirile 

unei naţiuni, şi apoi âncă şi acel titlu atat de 
adânc şi plin de adevăr, glasuri ale poporelor! 

Glas al poporului e, cu bună sâmă, acea ne- 
regulată şi adese-ori monotonă poesie, care, trans- 
misă din gură în gură, purtată din secol în secol, 
păstreză, cu simplitate, dar şi cu sânţenie, tradi- 
țiunile şi legendele vechi, care aduce aminte fiilor 
vitejiile- şi - suferinţile părinţilor, care; mai colo- 
rată în- veci decât chronica, ne înfăgiş6ză cu fege 
mai vii şi mai felurite, viaţa vremilor trecute Şi 
ne pătrunde inima cu t6te simţirile ce a încercat 
o naţiune în. frământările sale, pe care istoria 
scie mal ades6 numal a ni le povesti. 

Tot Herder, în prefața, acelei publicări, vor- 
bind despre ce a fost . poesia “în. timpurile cele 
mal antice, despre isvorirea el şi despre elemen- 
tul în care ea trăiesce,.ne dă o definiţiune, în care 
se vădesce tâtă, însemnătatea poesiet poporane; e) 
dice : „Ea vieţula în urechea poporului, pe bu- 
„Zele. şi pe harpele. cântăreților de atunci; ea „cânta istoria şi felurite întemplări, tainele şi mi- 
„nunele şi semnele prevestit6re; ea, era, fldrea prin 
„care se caracteriza poporul cu limba Şi ra sa, „cu îndeletnicirile şi prejudecățile, cu patimile şi „cu trufiile, cu musica Şi chiar cu sufletul săi!) 

1) Vorrede der Volkslieder, 
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“De la Herder înc6ce, mai tâte naţiunile Eu- 

ropei, sii prin critică pâmânteni, sât prin. scrii- 

- tori străini, 'şi ai adunat cânticele poporane!) ; 

din acele felurite colecţiuni, purtând fie-care stema 

unei naţionalităţi, nu e de tăgăduit că şi literile 

şi istoria, s'a înavuţit cu noţiuni mai lămurite, 

şi mai drepte despre caracterul şi 'despre: prin- 

cipiul vital al popârelor, cu isvâre mal îmbilgu- 

  

*) În Germania, în Francia, în Italia, în Spania, 

şi în mal tâte ţările europene s'ati făcut colecţiuni însem- 

nate de cântice naţionale. Având a ne ocupa mal cu 

deosebire de ale Europel răsăritene, adică ale popârelor 

care înconjâră pe Români şi se învecinescu cu dinşii, vom 

menţiona, - pentru cânticele grecesci : Chants populaires - 

de la Grâce moderne, “publies et traduits en franşais par 

0. Faurie], Paris, 1824. Didot ; care ati fost şi traduse în 

limba germană : Neugriechische Volkslieder gesammelt und 

herausgegeben von 0. Fauriel, şibersetzt ..... von Wilhelm 

Măller, Leipzig, 1824, 2 Bănde în-8. — Mal târdiii Contele : 

Demarein du Tyrac de Marcellus a publicat o nouă colec- 

ţiune sub titlul: Ohants populaires de la Grâce, Paris, 

1851, 2 vol., care s'a retipărit la 1860. 

| Pentru poesiile poporane ale Sârbilor, un literat în- 

semnat; din acea ţeră, Wuk Stefanovici Caragici a lucrat 

ne'ncetat de patru-deci de ani şi mal bine şi a publicat, 

Ja 1815,în Viena, o mică colecţiune sub titlul :. Hapoanb 

cpâcse necne; (Cântice populare sârbesci), pe care a:CoM- 

plectat'o în două ediţii tipărite, una la Lipsca (4 vol. in 

12 mare, 1823—1834) şi alta la Viena (3 vol: in 8, 1841:: 

1846, cărora se va adaoge un al 4-lea volum la care âncd 

lucrâză editorul).— Domnişâra Iacob-Robinson & tradus o
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gate şi mai sporitore: de o inspiraţiune ce atinge 
mai. de:aprâpe şi mişcă mal cu: tărie inimile | 
n6stre.. -.: i: DN ci 

„»” Acâsta- ne o arată.:şi: nemuritorul. poet po- 
lonez Adam Miczkiewicz când, cu. glasul coprins 

de entusiasm, el face acâstă. căldurâsă, invoca- 
țiune: „Cântice poporane, voi, 'sieriii sânt al 'cre- 

„dinţei, ce legaţi -timpurile cele vechi : ce .cele 

parte din cânticele serbesci în limba germană, sub 
pseudonymul de Talvy: Serbische Lieder, Hale, 1826, 2 
Bânde, reproduse şi adăogite la 1858. — Domnişâra Elisa 
YVoiart a reprodus acâstă traducere pe francusesce : Chants 
populaires des Serviens, Paris, 1834, 2 vol. iar apoi Dozon a 
publicat o altă colecţiune de cântice serbesci, traduse pe 
limba: frangesă : Poesies populaires des Serbes, traduits par 
Aug. Dozon, Paris,.1859, în 18. IN E 

Pentru :cânticele române,. cele două mici volume 
publicate de d. Vasile Alecsanâri, :Poesii populare, Balade (cântice betrânesci) adunate şi îndreptate de V. Alecsandri, 
Jeşi, 1852—1853 în 18, precum şi cânticele populare din - f6ia România literară, anul 1855, sunt;-cele mai însemnate culegeri. În Spitalul amorului de Anton Pann, Bucuresci, 1850, în 12, în Balade culese şi corese de M. Marian Marie- nescu, Pesta, 1858 şi într'alte mici volume precum: Dorul, culegere de 72 cântice naționale, Colecţiune de cântice Doptt- lare prin O. Dumitrescu, Culegere de mai multe cântice na- ționale din. âmbele Principate ete., culese de Christi I6nină, so găsescii ceva; cântice poporane, ânsă de o mal mică în- semnătate. Colecţiunea d-lul Aleesanări S'a tradus francu- zesce : Ballades et Chamnts populaires de la Roumanie, re- ceuillis: et traduits par V.; Alecsandri, avec une introduction 
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„Nu08, în: vol își depune .o .naţiune trofeele eroi- 

„lor sei, speranţa cugetărilor şi flârea simţirilor 

„sale. Sicriă: plin de. sânțenie! Pe tine nici .te 
„atinge, nici :te. sfăramă vre o lovire, precât 

„poporul tăi chiar nu te' a. profanat.. O cântic 

„poporan!.tu stai şi păzescă templul amintirilor 

„naţionale; tu ai aripi şi glas ca:de archangeli, 
„ades6 al şi arme ca dînșii. Flacăra mistuiesce 

par M. A. Ubicini,. Paris,:1856. — O parte din cântice s'a .. 
tradus şi nemţesce în colecţiunile următore : Romdânische 

Dichtungen fiir Deutschen , îiberseizt von, S. Mâckesch, Her- 

manstadi, 1851, în 8. — Romdniche Volkspoesie gesammelt 

und gedrukt ton Aledsanâri, deutsch tibersetzi von Wilh. Kot- 
zebue, Berlin, 1851, în 8.— — Romănische Volkslieder, metrisch 
sibersetzt und erlă utert von Ioh. Karl Schuler, Hermannstadt, 

1859, în 12. — Şi Ungurii ai tradus cânticele poporane 

românesci: Virdgoc d Român (Oldh). nâp kăltezel; nezeger UA 

Ismerlet es kiadja Ais Kâroli, Pest, 1858, in 12, — Ca atin- 

gătore de datinele Românilor, putem € cita âncd colecţiunea 

de basme adunate în Banat şi traduse în limba germană : 

YPalachische Mărchen, herausgegeben ton Arthur und Albert 

Schott, Stutigart und Tibingen, 1845. Gotha, în 8. E de 

dorit ca o asemens colecţiune şi ma! compiectă să avem . 

şi în limba. națională, precun: este iar de dorit ca co: 

lecţiunea începută “de 4-1 Alecsandri să se complecteze 

cu tâte cânticele ce nu aut fost cunoscute s6u âncd pu 

blicate de d-luf. — 

În gioa de adi (1887) s'ar put6 mări în mod. consi- 

derabil acâstă listă bibliografică, ma! ales dâca sar mal 

adaoge şi notiţii despre cânturile poporane ale Albane- 

silor, ale Magiarilor, ale Polonilor, ale Malo: Rosienilor 

(Rușii din mica Rusie) şi ale altor naţiuni vecine. 

.
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„lucrările pensulej, tâlharii jăfutesciă comorile, dar 

„cânticul :scapă . în veci cu viaţă ' şi se. strecâră 
„printre Gmeni. Dâca sufletele înjosite nu.scii 

„Să. hrăn6scă cu dor şi'cu. speranţă,. el fuge la 
„munți, se.acaţă de ruine, şi de acolo, spune din 
„vremile trecute. Tot ast-fel şi privighet6rea sbâră 
pafară dintr'o casă ce a ars şi se opresce un mi- 
pnut pe.învelitâre; dar dâca şi învelitârea, se cu- 

“„fundă, atunci pasărea fuge în păduri şi, din mij- 
„locul ruinelor, din mijlocul mormintelor, ea cântă 
ncălătorilor, cu glas răsunător, doina cea din 
„jale !* | A | | „ N . , IN 

Cuvintele „acestea din urmă, în care se simte 
durer6sa, mângâlere ce'şi crease poetul exilat, cân- 
tând patria sa depărtată Şi cădută, ne destăinuescit 
tot de o dată şi una, din cele mai solide virtuţi 
ale poesiei poporane, adică stăruința cu care cân- 
ticele poporului, lipsite de tâte mijl6cele de per- 
petuare ale literaturilor cultivate, se păstreză ne- 
contenit chiar în sînul naţiunilor bântuite de sârtă. 
În asemen6 casuri ânsă, caracterul lor Gre-și cum 
se preface. Ca o suflare de jale, ca un dor nes.- 
tins se revârsă, asupră-le; în povestirea faptelor 
celor mal strălucite se strecâră o amarnică zîm- 
bire; un răsunet tângulos se îmbină, cu strigătele 
de veselie şi chiar sărbătorile își ai. lacrimele lor. 
Dar cât de adâncă fie durerea, cât de mare fie umi: 
lina, precât ancd poporul le simte, poesia „veghieză, 
la porţile templului unde se păstrezi amintirile 
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naţionale. Mai vrednic âncă de însemnat e că a- 

- tunci, chiar accentele ei devinii mai pătrundstore. 

Şintr'adevăr, dâca ea este glasul poporului, când 

re glasul scâte-va mai din adâncul inimii, r&su- 

netele sale, decât în câsurile de durere?. Care po- 

- por cânta-ca mai frumos, mai cu foc, mal cu du- 

Yoşie decât acela ce'şi a perdut bunurile strămo- 

şesci, ce cunâsce gloria şi fericirea numai ca o 

amintire din trecut, ca o dorinţă, ca o aspiraţiune 

către viitor? - E a 

„E în fireă omului de a cânta în c6surile de 

mâhnire; atunci sufletul e împins de sineși spre 

gândiri poetice; mintea zăresce “nătura şi: sorta 

omen6scă, printr'o radă amurgită ce'i ascunde a: 

m&runtele banale ale vieţei şi glasul chiar, înmu- 

iat în lacrime, are un. nu scii ce mlăâios care 

se'nvolesce cu dispunerile inimii, şi ast-fel cânta- 

rea sporesce. i ca 

Nu voim ânsă a dice că întristarea e sin- 

gurul isvor de inspiraţiuni poetice; lauda, şi mi: 

rarea, recunoscința facerilor de bine, veselia is- 

pândei şi a plăcerilor, şi însferşit mal tote mig 

cările sufleţesci îşi ai r&sunetele: lor prin viersul 

poesiei. Acea cuvântare cadenţată, pe care mintea, 

o crează cu măiestrie, în minutele de inspiraţiune, 

pe care memoria, ajutată de. modulaţiunile repe- 

ite ale versului, o păstreză ina cu înleșnire, pe 

care glasul o rostesce cu. plăcere, desfătându-se 

în armonia ritmului, afost învederat cea. d'ântâi
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producţiune a geniului omenesc, stimulat de : pa: 

timile sufletului. cc ic 
Să nu ne. prindă dar: mirarea, când vedem. 

poesia. figurând. în. l6gănul tutulor literaturelor 
începnde.. Omul a vorbit mai 'ântâi în prosă, 
dar, ca: Burghesul Gentilom . al . lui .Moliăre, fără 

de:a cun6sce puterea, prosei; când ânsă â, început 
să”! vină, în minte idei vrednice de a fi împărtăşite 
unui cerc mai lăţit, de a fi transmise generaţiu: 
nilor viitâre, pentru acele idei el a. inventat o: 
limbă măiestrită, cadenţată, înaltă : acela a, fost 
poesia... prea 

La. tâte popsrele ea: ast-fel. s'a “manifestat; 
ast-fel s'a, urdit pretutindeni poesia poporană, în 
veci -imperfectă. în privinţa prosodiei, care :de o 
dată cu dinsa s'a: născut, mai ades6 semnată 
cu simplităţi copilăresci, cu „noţiuni greşite, ba, 
une ori şi monstrudse, dar plină de. verd6ţă şi 
de putere, de un parfum de junie ce învie Şi în- 
tăresce sufletele, E NI 

„Poesia .poporană şi curat firâscă,“ ne, dice 
Montaigne 1) „are simplităţă Şi .gragii prin care se 
„pote: potrivi cu. cea maj însemnată; frumusețe a 
„poesiel desăverşite de pre artă.“ Şi Herder, tot în 

  

__) Essais de Nichel Montaigne, Liv. 1 chap. 64. La „potsie populaire et purement naturele a des naifvetez net grâces, par o elle se com 2 „de la possie parfaicte, selon art. 
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prefața mal sus citată, adaoge: „Aibă chiar un 
„cântic de felul celor bune, mai multe greşeli în- 

„semnate, greşelile i se perâii, strofele rele se trecii 

„eu cântarea; dar spiritul cânticului, care singur 

„stEpânesce sufletele, acel spirit e nemuritor şi 

„pârtă mintea înainte. Cânticul nu se vede, ci se 
„ascultă; se ascultă 'cu urechea, sufletului, care 

„nu scie să numere, să măsâre şi să cumpânescă 

„silabele isolate, ci se pătrunde de răsunetul „lor 

„general, şi,. răpit -de. dînsul,: îndtă cu el înainte.“ 
Să ne oprim un minut asupra importanței a- 

celor cuvinte : „Cânticul nu se vede ci se ascultă je 
şi aci care martor, care. desluşitor al acestor cu- 
vinte putâ-vom aduce mai vrednic de credământ, 

în cela ce se .atinge de impresiunile sufletului, 
decât pe nemuritorul filosof elen, pe Platon ?: Sl 

urmărim dar un minut pe malul Ilisului, în oco- 
lul . Atenei, şi să. ascultăm cu dinsul convorbi- 
rea plină de graţie şi de adincime a lui Socrat 

cu Fedru, umbriţi. amenduoi sub un platan, în în 

vecinătatea, templului Dianei n: 

„Socrat: — Seil re tu prin | ce fel de “cuvinte am 

place mal mult Deulut; prin cele scrise s6uă prin cele 

grăite? . i , 

„Fedru: De loc; dar tu? . 
„Socrat : Am să UI spun şi ei ce am augit de 12, 

cei bătrâni, căci, vegi, aceia spuneai adevărul. Ş'apol de 

2) Piaton, Fedru LIX şi LX.
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am put6 no! înşine găsi adevărul, ne ar mai fi păsut 
nod ceva de părerile celor.l-alţi 6men!I? . A | 

__„Fedru: — Ciudată întrebare; dar spunemi tu ce af 
audit ? ” a i | 

| pSocrat: — Am audit că odinidră pe lingă Naucra- 
tis, în Egipt, sar fi născut unul din deil lor cel vechi de 
pe acolo, acela căruia era închinată şi' paserea ce” gice 
ibis. Numele acestui demon era Teut; dice că el ar 
fi născocit mai ântâi numerile, şi socotâla, şi geometria, 
şi astronomia, ba şi şahul, zarul şi âncb şi scrisdrea 
(yedupara); fiind pe atunci rege al: Egiptului întreg 
'Paumas, care sta în cetatea cea, mare din susul ţărei, 
pe care Elenii o numesci 'Teba din Egipt, iar pe geul 
de acolo Amon, şi venind la dinsul Teut, îl arătă 
aceste măiestri! şi" spuse că trebuiâsce să:le: împârtă: 
ş6scă şi celor-l-alţi Egipteni; Iar el întrebă de ce folos 
ar fi fie-care dintr'insele şi, desbătână ce i se părea că 
e. bun şi cela ce nu e bun,.pe una'o0 defâima, pe 
alta o lăuda. Ast-fel gicii că multe de tot felul ar f 
spus Taumus lui Teut, în privinţa, fie-căril măiestrii, pe care lucruri ar fi lungă vorbă de a le spune; dar cână 
ajunse la scrisore: — „Acâstă învăţătură, o rege, dise Teut, va face pe Egipteni mat învăţaţi şi ma! lesni- cioşi. la memorie (pevnpovixcor Egous) ; căci am. găsit un l6c pentru memorie şi pentru sciinţă“. — Iar el spuse: — „0 pr6 măiestreţule Teut, unul e vrednic să năs cocâscă măiestriile, far altul să pretuisscă câtă parte de pagubă sâi de folos pâte eşi din întrebuinţarea lor; - tu dar acum, fiind părintele scrisori, din Gragoste că- tre dinsa, at arătat:o alt-fel. decât cum este; căci ea va aduce în sufletele celor ce învaţă numai uitarea şi ne- îngrijirea memoriei, pe care, încredinţând'o scrierii, o vori lăsa pe sâma acestor semne străine şi în sinoşI chiar, e! nu vori ţine minte nimica. Aşa, dar tu n'al gă- sit un l6c pentru memorie, ci numai pentru păstrarea 

  ”
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amintirilor; (otrovv gvrizese dl? vouvroros pdguanov 
euges); cela ce arăţi scolarilor tă! este umbra sciinţei şi 

nu adevărul; căci, dupe ce el vori fi citit multe, fără de 

"a le fi învățat la dascăli, e! vori crede că sunt fârte 

înţelepţi, deşi cel mal. mulţi voră. fi fără cunoscinţe şi 

grei la tralu, ca unil ce, în loc de sciinţă, voră av6 

numai umbra e!, 

„Fedru: — O Socrate, minunat scil tu sa faci , 
când vrel, cuvinte ca din Egipt sâi din or.ce alt loc. : 

„Socrat: — Prietine, cel din templul lu! Joe de la 
Dodona spuneai că cele d'ântăl cuvinte proorocesci au 

eşit dintr'un stejar; acei '6men! dar, cari nu erai aşa 

de învăţaţi ca noi aceştia de acum, priimeaii din simpli- 

tate să asculte gun stejar şi chiar o pâtră, numa! ade- 

vărul să gică. Tu ânsă, din potrivă, vrei se scil cine şi 

de unde este acel ce vorbesce, şi nicl nu bag! în s6mă 

dâca lucrul este sâii nu precum el îl spune. i 

„Fedru: — AI cuvânt să mă dojenesci, Însă şi mie 

mi : se. pare că, în privința scrierii, aste precum dice 

Tebeul. 

_ „Socrat: — Aşa dar cel ce crede că sciinţa se pote 

însuşi în scrisâre, (5 'zâzvqv olomevos îv yoăpuuari, xaTa- 

“lazeetv) Şi iarăşi cel-ce crede că pote să o capete numai 

din cele scrise, ca când ar putâ să 6să ceva curat şi 

lămurit (oags xai BEBacov) din scris6re, acela zace într'o 

mare nedomirire 'şi. întradevăr nu scie vorbele lui A- 

„mon, de vreme ce .socotesce că cuvintele scrise sint 

ceva mal mult decât un mod de a'şi aduce aminte, pen- 

tru cei ce cunoscă mat din vreme cele ce s'aii scris. 

„Fedru: — Al dreptate. - 

„Socrat ; — Căci, vegl tu, o Fedre, scris6rea are un 

mare defect, pe care îl are asemeni şi pictura. Şi făp- 

turile acestei arte se arată pare cară fi vil; dar, de le 

vei. întreba ceva, ele îţi vori sta tot grave şi mute; tot 

ast-fel sunt şi cuvintele scrise; al crede 'că ele îţi vor
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spune 'tâte.. lucrurile inţelepte;: dar -de. le vel. intreba, 
vrend să afli ceva mai mult despre cele scrise întrin- 

sele, atunci. ele îţi vorii da în veci acelaşi r&spuns. Orl 

ce .cuvent, îndată ce s'a.scris, se rostogolesce pretutin- 

deni, atât pe la cei ce nu!'l înţelegi, cât şi pe la cel că: 
xora nu se cade, şi el:nu scie chiar; către cine trebule 

“să se îndrepteze şi către cine nu. Despreţuit şi gonit 
fâră dreptate, el în vecl are trebuinţă ae: ajutorul pă- 

rintelui său, - căci. el. însuşi nu pâte nici să se apere, 

nici să'și ajute.“ , „ a. 

Ssrta, cânticului poporan nu este aceta a cu- 
vântului scris. Liber fii al poporului, încredințat 

„Zburdalnicel- memorii, el: alârgă din om în om, 
din secol în secol; fie-care îl adaoge un semn de 
la sine, o vorbă, un vers, un episod, Şi  adese, 
modificat de pe vremuri, abi6 "1 mai cunosci ori- 
gina şi starea” primitivă, dupe ce. a trecut sub 
aşa, multe prefaceri. În casul de facă pâte că, cu 
părere de rău, vom primi a dice ca Platon că a- 
cesta e un folos; dar ânsă trebuie să mărturisim 
că, cânticul poporan n'ar put exista fără de ]i- 
bertate, şi că adi, în epoca când tâte.: aspiraţiu- 

- nile geniului literar sunt mal mult s6ii mat pu- 
Gin supuse la 'regule dictate şi urmate din secolii 
clasici, acea libertate este chiar caracteristica, po- 

esiei poporane. , 
Povestirea, naivă a basmelor locale şi a fap-: 

telor glorise s6ii jalnice ale timpilor trecuţi, 
simţiminte fragede şi adânci, exprimate cu o ne- 

spusă, vigdre, descrieri simple dar vii colorate
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ale vieţii străbune, frase şi “întorsătură: vârt6se 

ce ades6 lipsescii în limbile nouă, diceri bătrâne, 

remăşițe din dialecte stinse; o cadență lesnici6să 
şi de multe: ori monotonă, o versificare liberă, şi 
neînstrunată, ce rar jertfesce sensul vorbii, iată, 

spre-a ne resuma, eiementele de căpetenie ce al- 

cătuiescii cânturile poporane. 

Aveam trebuinţă de aceste desluşiri pregăti- 

tore spre a intra în . materia ce voim să cer- 

cetăm. : . 
:"Țera n6stră; ca; cele - mai multe “ten euro- 

pene; mai ales cele ce se. bucură de:o natură 

măreţă, şi bogată, şi care ai suferit mult în lup- 
tele lor pentru neatârnare, îşi are cânticele. sale 

poporane, casnice şi vitejesci. Noi, intr'unele din 

ele ne vom sili a căuta, desluşiri 'asupra eveni- 

mentelor istorice, asupra caracterului intim şi a- - 

supra limbei chiar a naţiunii n6stre, în deosebi- 
tele epoci şi în deosebitele localităţi în care aceste 

cântice aii isvorit din imaginaţiunea, popsrelor. 

„Pentru acâsta, ne vom incerca a precisa, precât 

se va, put, epoca şi locul compunerii ior. 

Vom merge şi prin ţările vecine, cu care 

Românii ai întreţinut relaţiuni de amicie sâii de 
rivalitate, mai mult sâii mai puţin lungi şi in- 

time, spre a cerceta în cântările lor poporane, 

ce datine ai schimbat cu noi acele naţiun) apro- 

piate pe țărmurile Dunării s6ii pe plaiurile Carpa- 

ților şi ale Balkanilor şi, repurtând apoi or ce
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lumină ni se va ivi s6i chiar. ni se va năluci, la 

| ţ6ra n6stră, ne vom cerca într'ast-fel să lămurim 
„__Greşi-cum vechile n6stre datine. 

Prin  asemen6 comparaţiuni vom: av6, cre- 

dem, prilejul a dovedi tainica.: înfrățire ce unesce 

aceste popbre, care aii trăit secoli îndelungață îm- 
părtăşind may aceleaşi glorii şi aceleaşi 'nevoi, re- 

simțind aceleaşi loviri şi : cântând . întrun acord, 
fie-care pe lira sa naţională, cântări de acelaş fel! 
Aşa, străbune legăminte pâte că âncă nu s'aii 
stins cu totul în inima pop6relor, şi ar fi de do- 
rit ca o gener6să impulsiune să înfrățâscă, în vii- 
tor acele naţiuni ce sânt, credem, menite a forma 
în Europa r&săritenă un Stat federal creştin, tare 
atât prin unirea cat 3 prin varietatea chiar â 
puterilor sale! 
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 RESUNETE, ALE PINDULUI, 

ÎN CARPAȚI, Da 

mi 

DIOCHIUL. — NĂLUCA. -- ANEGRA. — MOŞ:AJUN. 
  

. 4 

. M6rtea silnică ș şi fără veste, mai ales î în versta 

juniei, a înfloririi, este o idee tristă, care în tot d'a- 

una pătrunde inima Gmenilor de o mâhnire adâncă. 

Acest simțimânt e vechiu ca'lumea; tot n&mul 

omenesc pârtă, de secoli întregi, : 'jalea tânărului 

păstor: Abel, ucis cu mânie de .crudul săi frate 

Cain; lacrima picată, din ochiul părintelui | ome- 

nirii, vaietul eşit: din peptul mumei. n6stre ob- 

ştesci, tote generaţiunile pe rând le ai vărsat 

şi în veci inima omului, cât de multe mângâieri 

"1 ari put aduce religiunea, filosofia. şi sciinţa, ea 

„tot va plânge pe cel răpit vieţi cu crudime, în 

fl6rea anilor săi. 

1. 25,682. 13
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Un simţimânt atât de firesc, atât de gene- 

ral, atât de adânc, a trebuit negreşit să se ma: 

nifeste, chiar în timpii primitivi, prin glasul 
melodios al poesiei. Tâte popbrele ai plâns.cu 

plângeri modulate, pe junele ucis la florea vârstei, 

| şi, în ţările meridionale, unde s6rele dogoritor al 

verii arde şi mistulesce regulat tâtă, încântătorea, 
pod6bă a naturei, unde vegetaţiunea zimbitâre a 

plimăverei pere ofilită sub arşiţa stelei cânesci, 

a lui Siriu, aceste două simţiri întristătâre, ce 
înfăgişeză minţii o aşa intimă analogie, s'aii îm- 
binat mai ades6, ca, să, dea, nascere unor sărbări 
anuale, unor cântice de doliă, repeţite nencetat 
de popbre. Dintr'asemen6 porniri de spirit ai is- 

” vorit negreşit, în Egipt, în Asia-mică şi în ve: 
chia Eladă, sărbătorile şi cânticele ce se 16gă cu 
numirile de Maneros, Bormos, Hylas, Linos, Ado- 
nis. şi altele, înfăcişână, tote, în diverse localităţi 
şi cu pugine deosebiri, acelaş caracter. . general. 
Acesta ne o dovedesce Erodot când dice, vorbind 
despre Egipt: . o 

„&ste (acolo) şi un cântic, un Zinos, precum şi în: Fenicia, în Cipru şi în alte locuri; ânsă. de pe popsre are şi cânticul numirea sa; dar toţi se învoiescii a dice că este chiar jălirea pe care Elenil o cântă sub numele de Zinos. Iar printre multe lucruri despre care m& mi- nunez la Egipteni, este şi de unde ai luat ei Linul; se vede ânsă că în tot d'auna "| aă cântat; Linul, pe limbă 

  

1) Erodot, cart. II $ 19. 
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egiptenă, se numesce Afaneros. Egiptenil dică că el ar 
fi fost un copil .singur-născut.al celui d'ântăl rege al 
Egiptului, şi murind el fără vreme, Var fi s&rbat Egip- 
tenil prin asemens valetări, şi ast-fel acestă cântare ar: 
fi fost cea dWântei şi singură a lor.“ 

-Decă apoi, întemeiaţi pe însemnarea istori- 

cului elin, vom căuta pe țărmurile mărilor resă- 

ritene, urmele acestei vechi credinţe şi ale acestui 

cântic secular, printre nenumărate tradiţiuni de 

felul acesta, vom găsi, la Mariandini, naţiune de 

origină frigică 1),. vechi locuitori ai Bitiniel, a- 
şedați pe locul învecinat de Pontele-Euxin (Marea 
Nâgră), unde s'a clădit în urmă. Prusia (astă-di 

Brusa), vom găsi, dicem , la - Mariandini, tradi- 

ţiunea tenărului Bormos, răpit de nimfele isv6- 

Telor, când mergea, să scâtă apă pentru seceră- 

tori, şi. pe carele în zadar îl cătaii locuitorii, :fă- 

când să: răsune pădurile de strigătele lor de jale 3). 

Aceste 'strigăte erai aşa de respândite, încât 

Eschil le dă ca exemplu .de valetare, de cântic 

de doliii, când chorul săi de, Perşi, plângând că- 

derea Asiei, sdrobită la Salamina, - întâmpină cu 

aceste cuvinte, pe regele Xerxes ce se. întorcea, 
învins în patria sa, *). 

1) Straben, XII, 3. s 4. : 
2) Hesychius : Bcăouos. — Scholiastul Iul Zschil, la, 

Perşi, v. 939. - i 
3) Eschil, Perşil Y, 935 et sq. 

. 13*
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„Cu glas cobitor, cu gemete dui6se, cu plângerile l&- 

crim&t6re ale. cânticului de jale: mariandin, volu strba 

a ta înturnare!“.. E ir 

„.. Precum frigicul Bormos, , asemeni “şi Hilas 
Misianul, lubitul lui Hercul, peri şi el jertfă al 
iubirei ce frumuseţea, sa “insuflă; nimfelor de la 
isvâre, când se duse să, aducă 'apă-pentru Argo- 
nauț, şi locuitorii din Chios, urmând pilda dată 
de Hercul, îl jăleau în cântice tradiţionale, aler- 

“gând dupe dânsul prin păduri 1).: Dar nu numai 
aceştia, ci âncă şi: frumosul “Narcis, . filul rîului 
Cefisul şi al nimfei  Liriope, a murit, plâns de 
Tespieni , înnecat în undele : ce '"1: răsfrângeaii 
faga 3). E o superstiţiune vechie acela 4'a crede 
că apa are în sine un farmec atragător ce prici- 
nuiesce mârtea; chiar vechii Indieni,: în legile pri- 
mitive ale lui Mană ), orânduiaii ca. „un brahman 
(adică. un preot)... să nui privâscă chipul răs- 
„frânt în apă. Aşa e regula stabilită.“ ' Urmând 
acelaşi idee, să: avem voie 'a străbate într'o clipă 
secoli indelungaţă, prin cari acâsiă i superstiţiune 
s'a strecurat neatinsă şi si, cercetăm re nu este 
acelaşi, credinţa care - domnesce în: cânticul ur- 
mător, repeţit de poporul român:4); ai 

  

*) Zheocrit Idila XIII.— Properţii, c. 45.— Petroniă, 83. 2) Ernst vor Iasaulx, Die Linosklage. ... .. „„dbegile lu Mani. IV. 38... | , 
SR ) Balade culese de d] V. Alecsandri 

os: moale |. Alecs «ri, „col. A. faca
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Frunqă ' verde alunică !.. 

„. Mircea sule pe potică, 

si 'ntâlnesce o fetică, 

.cu cofiţa intro mână 

cu apă de la fântână: 

— „Copilițo,:stat să beat —... -. i. 
„Ba, bădiţă, ba nu: vreai, + and 

"că m& tem de dragul mei,“ 

„Nu te. teme, fata mea, 

a dâcă s'o mânia, | ! 
cu baltagul Vot lovi;.: : 

„cu pământ Pol pei 

„Merg! în vale, la fântână, 
can găsi o cofâ plină. . 

-, scâsă chiar cu mâna mea; | 

: 

descalică şi o “bea; pa 
da'ţi fă -cruce şi o suflă, 
să nu fie vr'o Nălucă, 

să nu fie descântată 
” d6 baba.cea blăstemată.“. — 
„Mircea. fetei mulţămea, 
„la fântână se. ducea,. 

”_ cofa plină o găsea; 

„dar el cruce nu'şi făcea, - 

"pe d'asupra-inu.- -sufla, . 

-ci.la. ea năvală da 
şi'nghiţea numa! odată 

şi simţea dorul de fată, 

„ şinghiţea de două ori 
“şi apuca reci fiori; 

 “simghiţea a treia 6ră: - 
şi cădea mort la izvâră; 
c?nghiţise o Nălucă..... 
În pustii ducă-s'ar, ducă!“ 

Ca 

197



1983 CÂNTICELE POPORANE 

  

Ce ar fi trebuit să facă: Mircea ca, să se fe- 
râscă de a înghiţi Năluca, de a. căd6 mort la iz- 
vâre? — „Să'şi facă; cruce şi să sufle pe apă, 
dice cânticul, prefăcut dupe ideile creştine; dar 

mai într6bă pe ţăranul român;. el îți va spune 

âncd, păgânul, că trebuie să'şi scuipe de trei ori 

în sân, ca să depărteze descânticul săi diochiul. 
Fă aceiaşi întrebare şi Ciclopului. din 'Teoerit 
şi ascultă cum el îţi va r&spunde!): 

„Eu n'am aşa obraz urit, precum îmi spună; mal 
deunăgi m'am zărit în mare, căci era liniştită, şi barba 
mea se arăta frumosă, şi singura mea pllopă asemeni 
mi se părea frumâsă, şi 'albeţea dinților mel strălucia 
mai mult decât pstra din Paros. Atunci, ca să nu mă 
diochiu, de trei ori 'mi am scuipat în sîn.2'* 

„Astfel, multe credinţe poporane se perpetui 
pe nesimţite din secol. în "secol, . din ră în țeră; 
un fir misterios l&gă, unele :naţiuni şi unele epoce 
între dinsele. Într'adevăr e greii:'lucru, e. chiar 
peste putinţă, a urmări acel lanc în. tâtă întin- 
derea, sa, căci, pe une locuri, vremile îl întunecă, 
urma'i se face nesimţită ; dar apoi el'apare ades6 
învederat mai departe şi astfel, în deosebite tim- 
puri, sub deosebite pieschimbări, multe idei, multe 
credințe, multe creaţiuni ale. imaginaţiunii ve- 
chimil se regăsescii în sinul naţiunilor moderne, 
ca un deposit strămoşesc, 

*) Zheocril, Idila VI, 34 et sq.  
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Să urmăm dar şi noi, fără d'a ne obosi, ră&s- 
pândirea, cânticului de jale al juneţei învinse: de 
morte, printre popârele antice ale Europei răsă- 
ritene, căci pâte dâră acea idee n'a perit cu totul 
din imaginaţiunea, naţiunilor moderne şi mai ales 
din cercul de legende al „poporului român. 
“La, Eleni, Linos era, cânticul poporan cel mai 
însemnat, în care se caracterisa mal cu s6ină 
mârtea nevinovată, în rea juniel, şi a. căril ori- 
gină se îmbina cu un cult primitiv al naturei 1; 
printr” însul era. simbolisată, sub forma unui june 
mort fără de timp, întorcerea, greley vremi a 
iernei 3). 

Omer 3)'ne arată cum, la, culesul viilor, 'un 
tenăr băiat sta în „mijlocul, lucrătorilor şi, pe.o 
liră melodi6să,. cânta cu glas. dulce un Lino8. fru- 
moş. Într adevăr, Linos a fost de la. început un 
cântie al țăranilor gal lucrătorilor de pământ 4, 
Negreşit că cei d'ântâi aegz (dodo!) stii cântă- 
reţi ai Eladei aii cântat asemenâ poesii de „dor; 

dar nimeni nu ne u păstrat acele inspiraţiuni 
câmpene şi primitive; abi6 decă găsim în scho- 
liastul lui Omer %), aceste cuvinte dintr'o epocă 

mult; mai tardie: 

1%, G. Yelcler, Ueber den Linos. 
) Alfred Maury, Histoire des religions de la Grâce 

ancienne, t. |, p. 249 
3) Omer, "Iliada “cva; Y. 567. 
“ Iuliu "Polluce, 
2) Omer, Iliada XVIII, v. 670.
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„Linul e o cântare de jale ce se cântă cu glas slă: 

bit; coci. astfel plângea Musele pe Linos: „O Line, tu 

esti. cinstit de. toţi geii, coc ţie "i aă, dat mat întâi a 

cânta cu dulcâţă., Febus' (Apolon) n a . pricinuit mrtea 

şi: Musolo te: plângi. - 

Tată dar că aci numirea Limos' nu! se mai ai 
unei simple cântări, unei lucrări : a închipuirii, ci 
devine chiar numele unei fiinţe, care a luat de 
la “dei darul de a “canta maj. nainte de' toţi, cu 
glas „dulce, şi “care pere jertfă a gel6sei rivali- 

„tă a, deului Apolon. Esiod ne întăresce, „într'a- 
câstă' idee, cci el ne dă chiar şi genealogia lui 
“Linos : 

„Urania. născu pe Linos, fii mult, plăcut, : ) 
' pe carele, câţi muritori sunt cântăreţi şi citarişti, 
"toţi îl plângă în ospețe şi'n jocuri, * 
“şi la început şi la sfârşit chiamă pe Linos;* : 

Şi, apoi într alt loc 2), el „spune că aedul ZLinos 
era „dedat cu, sciinţa. e 

Cu acest; chip; acel june păstor, cântăreţ, q de: 
esc, cu părul cununat cu flori şi cu achit amar, 
Ut Linus hic illi divino carmine pastor, pina 
„„floribus atque apio crines ornatus amaro 3 pom i ” 

devine un semi- -deii s6u un eroii. al. sciinţei,.. pe 
care Eleni! îl cinstesei printre vechii poeţi s6i aeţi 

i 

  

i *) Esiod, în fragmente. . ! 
*) Clement din: - Alexandria. în Ștrorate z 
2) Virgiliu, Eclog. VL v. 73;
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legendari ai Traciei, ce ai introdus „cultul lui 

Apolon.:şi al ,Muselor. pe pâlele muntelui :Olimp. 

Împreună cu Orfei, cu Museii, cu Eumolp, Linos 
ajunge şi el a fi unul dintre acel creatori închi- 
puiță ai poesiei, carii pe tărămul -: vechei . Pierii 
Tesalice ,.. pe. costa .septentrională - a  Oilmpului, 

aşegară l€gănul culturei grecesci 1). într acele părță 
pune .în adevăr şi Esiod locul de nascere al Mu- 

selor. ?): IE ir ' 

„Aldem, să începem cu - Masele, ce înveselescu prin. imne 

măreţul suflet al părintelui 'Joe, întru Olimp, 

povestind şi cele ce sânt, şi cele ce voriă fi, şi cele ce ati fost, 

şi amestecând glasurile lor;. necontenit le curge un; .Vlers 

plăcut din gură şi rii palatele părintelui '. 

Joe sgomotosul, când glasul geiţelor, dulce ca crinul, 

se respândesce printr însele; i răsună şi culmea Olimpului 
: Rata Pa „nolos, 

locaş al. nemuritorilor  ..... i a eee 

Şi. veselescii măreţul suflet al Jur Joe, întru Olimp, 

Musele, Olimpiade, fiicele lu Joo; | ce  portă pav6gă neîn- 

- ” vinsă, 

pe „care le năsou în Pieria, Mnemosina + ce ''ngrijâsce de' 

: . "colnicele Eleuterel, 

smaprouinându. se cu ăzintele, "Joe, ful lui Cronos.“ ..; 

"Toti:-acolo,! sub pâlele Olimpului era şi - fon- 

tâna „Libetra închinată,. „Muselor . Ş în primari 

r 

» Alf. Aaury, o op. cit, — k; 0. atat, Istor. jiter. 

elene t. 1. : EI za 

» Esiod, Teogonia, v. „96. Di dă RERIE
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se “nălța o columnă funerară cu 6 urnă d'asupra, 
presupus mormânt al luj Orfei, fiiul şi. scolarul 
Muselor :).: Mormântul lu! Linos, şi el fitu al Mu- 
selor, se putea, ved6 la 'Teba?), unde negreşit tra- 
diţiunea, lui, împreună cu s&rbarea sa. prin cân: 
tice de jale, se strămutase de o dată cu cultul 
Muselor şi cu t6te legendele “cele din' Pieria -Te- 
salică, pe care le: adusese pe plaiurile Eliconu- 
lui şi în lunca Beoţiei, coloniile tracice :ale Mi- 
neilor 5). | i Da | 

Mai vrednică, âncă de însemnat este sărbarea, 
numită "Adevris (a mieilor) ce se făcea în tâte ve- 
rile, în oraşul” 'Argos,: şi în care, prin văietări şi 
plânsuri, muterile şi fetele jăleaii pe junele păstor 
Zinos, filul lui Apolon şi al nimfei. Psamate, sfă- 
şiat de .câni. Drept aceia, în dilele consacrate a: 
cestei sărbări, se înjunghiaii numerâse jertfe de 
câni şi de miei, spre a alina jalea, cu 'răsbunări 
plăcute şi cu 'odâre priinci6se semi-deului ucis+): 
Iată dar că ne am apropiat larăşi de vechia re- 
ligiune a naturei, în care arşița lunelor de veri, 
când cânii turbeză şi sfaşie, precum arde şi s6- 
rele, era, simbolisată printr'un câne pustietor. 

Nu putem ânsă părăsi acâstă, vechie  tradi- 

  

') Preller, Griechische Mythologie 1, p. 279. — Pau- sanias, IX, 20, $ 3. — Poizeville, Voy. en Grăce, III, p. 90. 
„9 Pausanias, IX, 2, ş3. 

*) K.04. Miller, Orchomenos. N i] Welcker, Preller, oper. cit — Pausanias, II, 19, $ 1. 
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ţiune religiosă fără de::a ! face: “vorbă, şi! ' despre 

vestita s&rbare: (10oviaţuoş), ! “precum şi despre 
repeţita cântare a „lui Adonis, şi. mai: alesi să 

nu uităm că poetesa'lesbiana Sapfo a cântat: pe 

Adonis, împreună cu (Etolinos s6ii Linos cel de jale!), 
şi că într'ast-fel identitatea acestor. două legende 
nu mai rămâne. tăgăduită. Numele lui Adonis ne 

repârtă, îndată mintea către. cultul. -Fenicilor, în 
limba carora Adon şi Adonai :vrea să dică Domn 
Stepân?) ; pote că şi fabula mai trdie. ce. se re- 
peţea; prin Biblos, prin Alexandria şi maj la urmă 

şin Atena, n'a perdut cu totul acest caracter 

fisic, căci ea ne spune cum că Adonis a fost tin 

frumos şi tânăr păstor,-de care deiţa -chiar a 

frumuseţei, Vinerea, se. înamorase şi pe care:un 

mistreţ, îl ucise la v6nătore, în“: păduri.: -Deiţa îl 

căută,: alergând pretutindeni desperată, şi”l plânse. 

cu. lacrimi nesfârşite, Yar. poeţii repeţiră pe ::mii 
de tonuri  văietările -e15).. Cu tâte acestea,.. ju- 
nele Adonis fu silit să se scobore în: Iad, unde 

însufiă o nouă patimă stăpânei ; Tartarului,, Per- 
sefohnei. Lupta -se declară -atunci între - amendouă. * 

deiţeale şi, spre a le împăca, tribunalul deesc ho- 

tori ca Adonis să petrâcă o parte a anului pre 

păment, în desmierdările . Vinerii, iar. : cea: altă 
' 

  

| Tali IX, 29, $8. - 
; Alovers, Die Phoenicier. 

s; Pheocrit, Bion şi alţii.
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sub aspra ocrotire a negrei deiţe. : T6tă acsstă 

fabulă, în care. e: învederat. personificată natura 
cu preschimbările sale, dete nascere unei înduoite 
serbări, din care-o parte, tristă. şi dui6să,: purta 
numele de „6 yawonost. adica. Perirea şi. se. ve- 
stea -prin cânturile. jalnice ale fluierilor. gingreene 
(yivrerwvoi: avlo)); Yar: 'cea-l:altă, veselă şi  sgomo- 
tâsă „1 Evesons“ “adică Aflarea, sărba, întârcerea 
qeului pre pământ ::. î_i 0. 

„Fii-ne întru ajutor acum, Iubite Adonis, şi- la anul: să 
a a [ne fil priinctos, 

căci şi acum ai venit, Adonis, şi când te vel mal în: 
m »„ sltâree, tot prietin să ne vil1)? 

„Acestă sărbare, răspândită, preste tâte ţăr- 
murile unde se lăsară : mai târqiii Elenii, este cea 

"din urmă facă sub care ni se vădesce, în religiu- 
"nea anticităţii, acea, vechie “tradiţiune a” morţii” 
premature a unuii june nevinovat; pe: care tradi-: 
ţiune am vădut”o răsărina sub pâlele Olimpului, 
dintro simplă, cântare tângui6să, şi care, .reslă- 
ţită, desvoltată, împrăștiată, prefăcută de pe ţări 
şi de pe vremuri, a:ajuns se întrupa în-'cultul: 
asiatic al s6relui şi a. fi cântată de poeţii măies-: 
treți ai scâlei: alexandrine.- Dar, pe “când legenda 
lua “o formă statornică : şi consânţită, trecând. 
chiar în cultul regulat al pop6relor, termenul 
care, la Eleni, însemna acea cântare primitivă, 

  

) Theocrit, Tâila XV. 
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dicerea, _/ivos, Oirolivos, rămâse în limba, lor; ca : - 

o expresiune prin care se dăstăinulaii cele mai 

adânci dureri ale sufletului. : ae 

| | „Spune vai line ! vai line Po .. RR 

strigă, în mai multe rOnduri,: chorul din Agamem- 

nonul ul Eschil 1), văietându-se asupra tristei .ur- 

site a unui aşa mare împărat; şi, într'alt loc 2, 

iar chorul, descriind trudnica sârtă ce aşteptă pe 

bista mumă alui Aiax, dupe deşanţata, sinucidere 

a acestui eroii, începe a dice: ae 

„Muma lul, care la hrănit, împovărată acun de dile 

multe şi de cărunte bătrâneţi, când va augi acâstă . ră- 

tacire nebunsscă, ea nu va r&spânâi, nenorocita, cântări: 

triste: ca, ale privizhătorii, ci” cu cântări ascuţite îl va 

jăli, strigâna: vai line?. vai line 7. şi, isbindu-se tare cu 

mânele de pept, îşi -va "smulge :pletele cele albe Lai a: 

Tot ast-fel şi nenorocita Antigonă, în Feni- 

cele lui Euripid, aruncânâu.şi vederea asupra răs- 

triştelor casei lui Edip, strigă cu glasul înecat de 

„lacrimi: Sp N a 
A a E E N DR IL 

„Nenorocită (maică), vedi cum.te jălesc! ce pasăre 

6re, stând pe un stejar s6i pe ramurile cele mai. înalte 

ale unui brad, va vărsa, împreună cu “mine, plângeri a- 

supra, maicei mele? cu ast-fel de văietări, eu strig: va% 

  

*) Eschil, Agamemnon, Y. 120, 

2) Sofoclu, Aiax, v. 621. 

5; Buripid, Fenicele, Y, 1519. |
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line! căci de acum înainte, în viaţă'mi singuratică,  vre- 
mea mi se va, petrece răspândind lacrimI.“ 

Intracestă strofă, cuvintele prin care .se ex- 
„Primă durerea în limba, Elenilor, sunt grămădite 
cu o măiestrâţă, emfasă, demnă de Euripid; prinţre 
dinsele maj cu s6mă să. deosebim qicerea "Elelitu 
Şi, alăturând'o cu exclamaţiunea : 42 Juvov, să ne 
fie iertat, în urma, criticului. german Welcker, 1) 
a ne lăsa în voia unor asemuiri, pote. cu totul 
întemplătore, spre a recunâsce că litera, L, la deo- 
sebite popâre şi insogită de felurite “vocale, are 
în sine darul de a exprime simţiri de jale şi de durere, de veselie şi de isbânan. Spunii că femeile egiptene strigaii Zlululu, când se văietai, şi Zilitili 
când se veseleait. Jleaenarr, dicii Slavii de la Du- 
năre a se jălă, şi  jleze ss daqo sunt exclama- țiuni de întristare .în cânticele sârbesci. Şi Bascii - s6i Cantabrii, acea poporaţiune antică rămasă în sînul Pireneilor, ca un fosil între două tărâmur- vii, Francia, şi Spania, Şi dînşii aii un cântie păsi trat din timpil răsbielor cu Romanii, în capul căruia el plângi, cu aceste cuvinte mereii repeţite, * pe un june Lelo, mort prin trădare: 2) 

"„Lelo! il Lelo! - mLelo! mort (e) Lelo! Lelo! il Lelo! | „Lelo! mort (6) Lelo! Leloa, Zarac Pe Lelo, Zarac Il Leloa!“ a omorit pe Lelo!“ | —— 

  

:) Op. cit, pa 
*) Eschil, Prometeii lănţuit, v. 877. - 
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„u ABoL şi .Elenil ? și ai avut exclamaţiunile lor 
de bucurie: şi de jale! Strigătul ciaio răsuna pe 

câmpurile de isbândă şi - văietările ate, dlolv 

s6ii îieisi! umpleaii inimele de întristare: 

„Eleleu, eleleu! în sinwmi s'aprinde o “turbare Și 

furil ce'mi muncesc minţile... . .“ : 

striga Io fumegândă şi: turbată 'de grâză, în Pro- 

meteul lănguit -al lui: Eschil, şi în veci acâstă 

strigare, prin conglăsuirea chiar a sunetelor, ne 

a, repurtat mintea, la, strigătul de dor al Roma- 

nilor: Aolei şi Ololio, su şi: mai mult Alelei şi 

Elelei, precum se pronunţă dincolo de Milcov. 

„Alelei! fecior de lele, 
căci răpişi dilele mele!. . “ 

dice » Toma Alimoş, boter din țera de jos;* şi „Ste 

ian Șoimul, popă vechiu, cu potcapiul pe urechi, 

dice “Vidrei, dragei sale: 

„Ololto, m mândruţa mea, 

de când, dragă, te-am luat, 

nici un cântic n'a! cântat. 
Cântă&'m', mânâro, cânticul 

săml mail drâgă sufletul !*: 

IL. 

Âncb odată terte-ni-se acâstă, digresiune, ce 

nu este ânsă fără de 6re-care însemnătate, încat 

se atinge de analogia exclamărilor, la deosebite 

popore.  Negreşit că trebuje să fie 6reș-ce asemui-
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Te, 6reş:ce acord în: sunetele ca esii: din peptul o- 

mului mişcat ae aceleaşi i impresiuni, chiar sub deo: 

sebite clime'şi în epoce diferite. Întinqend . apol 
cercul .analogiilor la ideile şi la simţirile ce în- 
cârcă,. sufletul, precum şi la creaţiunile : geniului 

omenesc, e învederat -că și întipăririle cele mai 

adânci, tradiţiunile cele mat temeinice, cânturile 
cele mai r&spânâite,: aii trebuit să se ivâscă pre: 
tutindeni sub forme asemuite s6i. să se transmită 
de la un poporla altul cu aceleaşi. caractere gene; 
rale. Pe aceste temeiuri Şi în urma amănuntei 
analise ce am, consacrat. legendei şi. cântului po- 
poran numit la Eleni, Linos, să aruncăm acum 
ochii asupra, unui 'cântic cules în “poporul nostru 
şi să citim cu tâtă luarea-a- minte ce merită, fru- 
mâsa baladă intitulată Mieora : 

„Pe un pictor de lau, | pe cel Moldovan, 
pe o gură de ralu căi mai ortoman, 
lacă vină în cale,.. -: pare oi mai multe 
se cobori la Vale “multe şi comute, 
trei turme de miei: " si cai învăţaţi 
cu trel clobănei; "Şi câni mal bărbaţi!.. 
unu'i Moldovan, Tar cea mioriţă 
unu'i Ungurean cu lâna plăviţă 

- Și unu'% Vrâncean; de trei dile ?n coce 
ar cel Ungurean gura nu'! mal tace 
şi cu cel Yrâncean, Srba nu" mal place. 
măre, se! vorbiră | -— „Mioriţă lalea '-- 
şi's6 sfătuiră, : îi. | Male, bulucate!: -  --: po Papus de. S6t8- "|" de'trel gile-m e6eg - 
ca să 'mi'] omsre gura nw'ţi ma! tace.   
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Ori €rba nui place? 
Ori eşti bolnăvidră, 

Mioriţa, mi6ra 2“ =: 
— „Drăguţule bace! | 

Dă'ţi oile n câce, 
la negru zăvolu, e, 

că'i erba de noi 

și umbra de vol. 

St&pene, stăpâne! 

Îi chiamă ş'un câne, 
cel mai volnicesc, 

cel mai bărbătesc, 

că lapus de s6re 
„at să mi te-omore 

baciul Ungurean | 
şi cu cel Vrâncean l— 
— „O0iţă Bârsană, 
de .eşti.năsdrăvană . -:. 
şi d'a.fi să mor 
în câmp de mohor,. | 
să spul lui Vrâncean 

şi lui Ungurean, : 
„ca să mă îngrope 

aic6 p'aprâpe, .. .. 

în strunga de oi, 
să fii tot cu voi!” 

din dosul stânii, 
să&'mi aud eă cânill... 
“Astea să le spui; 

„Yar la cap sămi pui 
fluteraş de fag, 
(mult dice cu drag D- 

fluleraş de os, 

"(mult dice dutos!) 

1. 25,652. 

  

fluleraş de soc 

(mult dice cu focl) ..- 

Ventul că 'mi a bate, 

prin ele-a străbate . : 
ş'oile s'orii strânge; 

-pe mine m'oră plânge 

cu lacrimi de sânge! 

Iar iu de omor 
să nu le spul lor; 
să le spui curat 

"că m'am însurat. 
co mânară crăiasă, 
a lumii mir6să...... 
că la nunta mea - 

"“a cădut o stea!..; 
S6rele și Inna 

*'mi at ţinut cununa; 
bragi şi păltinaşi 

Pam avut nuntaşi; 

preoţi munţii mari, 

paseri lăutari, 

păstrele mii : 

şi stele făclir|... i 

Iar de'l întelni | 
şi mii întelni 

“ matcuţa bătrână 
“cu brâul de lână, - 

din ochi Jăcrimând, 
pe câmp! alergând, 

pe toţi întrebând 
şi la toţi dicend: 
— „Cine-ait” cunoscut, 
“cine 'ml ati: vtdut 

mândru clobănei .::. 

14
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tras printr'un inel ? c'o fată de cralu, 

Fegiş6ra, lul, pe o gură de ralu! 
spuma laptelui ! Iar la cea mălcuţă 

Mustăcira lui, : să nui spuj, drăguță, * 

spicul grâului! - că la nunta mea 

Perişorul lui, - a cădut o stea, 
. pâna corbului ! cam avut nuntaşi, 
Ochişorii lui | bradi şi păltinaşi, 
mura câmpului! preoţi munţii mari, 
Tu, mioriţa mea, paseri lăutari, 
să te'ndurl de ea păsărele mii 
'şi să'i spui curat şi stele făclii! 
că m'am însurat - &   

Să despuiem acum, prin puterea, închipuirii, 
acestă elegică şi gragi6să baladă, de tot coprin- 
sul ej local şi curat atingător de țările Românesci, 
să lepădăm dintrinsa puginul amestec cu idei 
crestinesci şi moderne ce se zăresci pe ici Şi col6, 
şi nu vom pute tăgădui că Miedra este isvorită 
şi dinsa din acelaş pornire de spirit ca tâte cân- 
ticele antice ce jăleaii pe un tânăr păstor ucis 
fâră vreme, în florea juneței; dar ânsă, făcând 
partea, asemuirii, nu trebuie să nesocotim Şi u- 
nele diferenţe însemnate. Întradevăr, dâcă sim- 
ţimentul Şi idea sânt aceleaşi în duiosul cânt al Linuli antic şi în pastorala, întristătâre a Ro- mânilor, înţelesul general ânsă al legendei, de la una până la alta, s'a preschimbat; caracterul re- ligios ce da antichitatea acestei tradiţiuni, acel cult al naturei fisice, ascuns sub o poetică 1e- gendă, aii perit cu totul în - amintirea modernă,
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 descolorate, răsipite şi. nimicite prin ideile mai 
nalte şi mai morale ale religiunii creştinesci. A- 
cestă a fost s6rta tutulor credințelor religi6se ale 
păgânilor, câte s'aii păstrat în sînul popârelor din 
timpii noui: s6i că deităţile lor protectâre aii 
cădut sub urgia creştinilor şi Demonit (0aiuvo:) 
şi Idolă (etdola) lor, odiniră plini de daruri şi 
„de virtuţi, ai devenit spirite duşmane şi infer- 
nale, s6ii că, tradiţiunile şi practicele lor religi6se, 

despodobite de înţelesul lor sacramental, a r&- 
mas în popor ca nisce simple legende şi obiceie 

casnice şi câmpenesci. De aceia şi în cânticul, 

nostru, nici deul gelos 'al luminei şi al poesiei, 

nică cânăă s6ii mistreți turbaţi de arşiţa caniculei, 

nu maj pricinutescii mârtea păstorului, ci alți duoi 

semeni aj sti, alți duoi păstori ca dinsul, vorbind 

numai pâte limbi străine lui. Astfel idea de pa- 

trie încolțesce pe tulpina secată a religiunii ; ast- 

fel caracterele accesorii ale unei legende se pre- 

schimbă dupe locuri şi timpi, lăsând abi6 urmă, 

de existenţa lor. : i 

-“ Tăeile ânsă de capetenie, acelea, pe care nici 

o lege nu le pâte tăgădui, acelea se păstreză 

mai cu sânțenie, căci mintea poporului mai cu 

grei cutâză a le preschimba. Astfel modul de a 

"privi mortea ce ?] vedem desvoltat în JMiedra, a- 

dică acea nuntă mistică cu „o mândră crăiasă, 

„a lumi miresa“ cu „o fată de craiu, pe o gură 

„de rau, acea sărbare măr6ţă la care t6tă na- 
14*
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tura .şi ijsorele şi luna, şi bragi işi păltinaşi, şi 

„pastrile: şi stelele“ sânt tâte -părtaşe,: nu sânt 

ele -6re o amintire învederată a cultului primitiv 

al.naturei? „Acea „mMendră. crăiasă,;. a himiă, mi- 

„resăt, nu este..ea 6re. deița,- Iadului, Persefona, 

mândra, miresa a lui: Adonis? Chiar. acea, idee 

despre morte, aşa senină,-.aşa lipsită de dureri, 

aşa, trupescă chiar, nu este: 6re însăşi, idea  ce'şi. 
plăsmuişe , antichitatea despre -mârte? Cei vechi 

nuşi au putut “închipui nică - odată, . .desăverşita 

despărţire a. sufletului. de trup, dupe încetarea a- 

cestei.viețe lumesci ; pentru dinșii, câmpiile .Elisee 

şi  adâncimile Tartarului eraii locuite “de umbre 
purtână formele lor : :pămentesci; mortea, la dînşii, 
nu :scia, âncd bine să desp6ie sufletul : de lanqurile 

trupesci, 's%1: avânte limpede şi 'liber;. în regiuni 

nevequte, lășând pe pământ numai un groznic şi 

fioros „schelet de 6se. Perirea - atomului : “ material 

al. omului nu se - înfăgişa .lor sub.; acâstă iconă 
spăimentătore, în veci presentă, imaginaţiunii mMo- 
derne, ci sub aceia, mai blândă, a unui-june genii 
aripat, stingând pe pământ o. făclie . :Şi: purtând, 
s6u.o urnă funerară,: păstrătâre.. de - cenuşă, sei 
un fluture, emblemă a metamortosei, s6ii, 0 „CU- 
nună :de. siminoc,:fl6re a nemuririi Din 

„ Porniţă pe întinsul câmp.al: acestor. asemuiri; 
nad: pult de > sugetari decât :de > cuvinte; „6re .nu. 
ENI 

Li 5 1 Lessing, io. dio Alten: den To. ebiăet.:;
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vom. audi resunând 'prin acele. „fluleraşe de fag,.ce. 
„mult “dicii cu drag, prin“ cele de' os, ce mult :giciă: 
„duios*, chiar tristele fluiere: gingreene, care “cân-: 
taii cu viers înfocat, plin-de dor şi de jale, Peri-: 

rea (6 "Igaviouos) nenorocitului::deii Adonis? 
- Când: apoi clobănelul:-Moldovan. câre: ca, s%l: 

îngrâpe pe aprâpe--„din : dosul -stânel :să'şă augă: 
cână nu vom-- crede Gre i acei: latrătort: sânt 

. „e .- iei chiar: a El te 

: Dragii (se). câni (& îrlă împiiojurul tânăr unui (Adonis) pă . 

şi. iar “acea “venerabilă „imdicuță. “Vina, cu. br dul 

„de. lână, din dci lăcrimând, pe. “câmpă, ale gânid,: “ 
„De toi: întrebând, « nu a luaf; ea 6re locul amantei, 
desperate, al acelei Vinere Dăgâne care:,, NI N 

„tu pârul desfăcut, rătăcesce prin păduri 

jalnică, despletită, 'desculţă” şi spinit” 

o rănescii când umblă şi s& umplu cu sânge delesc; 

iar de strigătele e! ascuţite. lungile. văi resună, 

când cere pe Asiricul el” sog, “când” chiamă pe junele'i . 
pi gag ps o Dubit.“ £) 

îi Mali ar put6 să: ne contăste tăria - "acestor: 
asemuiră de amă&r unte,: dar: nimeni, ciedem, dupe: 

câte âm spus, nu va: “tagădui că-o idee - “identică: 

domnesce în! cântul 'vechiu al Linukă: şi -în “baz 
lâda, Miedră. Întemeiaţi pe acestă; credinţă, voini - 

acum să ne cercăm ă, descurca” iţele istorice prin” 

care sa- cutreierat "acestă legendă, că să trecă 
Dai . 

  

a ——— 3 

E Bion, Zpitafium Adonidis. 

3) Jdem. 
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din imaginăţiunea vechilor câmpeni eleni,. până 
în gura, poporului nostru, - şi astfel -pâte vom a- 
junge a bănui: şi fera şi epoca, în -carele cântul 
elenic “şi a făcut loc în limba română. 

Dovedi pentru aceste sfârşite trebuie să gă- 
sim chiar în textul baladei române. Într'adevăr, 
dca îl.vom analisa cu deamăruntul, vom găsi 
într'însul o bogată adunare de „diceri românesci, 
curat derivate din limba latină; apoi câţă-va ter- 
meni usuali (vre-o dece, două-deci), împrumuturi 
din dialectele slavone Şi magiare, şi însferşit un 
pr€ mic număr de cuvinte, a căror origină e în- 
duoi6să şi al căror înţeles” e necunoscut în dia- 
lectele Românilor dunăreni. Acele cuvinte se află 
in versurile : ” 

„Mioriţa laie 
laie, bulucate“ 

şi 
nCăi mal ortoman.! 

„Laiu, laie e un adiectiv necunoscut în lim- bele nstre din Tera Românâscă, din Moldova Şi din Ard6l. Noi dicem întrâdevăr Cigan. de late şi Lesiconul Românesc-Latinesc din Buda,!) traduce vorba Lae prin Caterva şi 'o derivă, din grecâsca,. tin. Fie-ne iertat a ved6 aci o greş6lă, mai cu . sem când aflăim.că Românii din Macedonia, ce. vorbescii un dialect Greg cât; diferit, de al nostru, dici: latu şi laie, în loc de negru Şi negră. Aşa: 

  

1) La pagina 341, 
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dar Qiganiă de laie, arii fi Ciganii cei mai negrii; 

precum şi sânt, şi Mioriţa late este JMioriţa negră. 
Buhucatu, bulucaie mare nici el o. întrebuin: 

țare desluşită. Vedem ades6 în cronicari, mai ales 

în cei moldoveni dicerile: buluc şi a bulucire,) 

şi scim că aceste diceri, luate din limba turcescă, 

însemneză: grămadă, a grămădi. Mioriţă. bulu- 

cate 'pâte dar fi, pentru cei ce fâcură, mai întinse 

împrumuturi de la Turcă, o mioriţă înfăgişând 

o „mare grămadă“ adică „o mioriţă lân6să“ sei 

„grăsulie.“ 
_“Ortoman, fără de a av6 în limbu română un 

” înţeles precis, se derivă ancă de sineşi din dicerea 

elinâscă ; 0edos, drept şi din cea latină: manus, 

mână; cea ce "1 ar compune . înțelesul. drept la. 

mână şi cine e drept la mână, e onest, e măiestru, 

e tare, are „ol mat multe, multe şi cornute şi 

„ca! învăţaţi şi câni mai bărbaţi“ şi trebuie duci 

„să se vorbescă, să se sfătui6scă ca să mil ombre.* 

Am put âncd împrumuta înţelesul: cuvântului 

elinese 6e9Yduavrs, spre a explica dicerea ortoman, 

prin drept ghicitor, drept prevestitor şi cunoscător 

al sciinţei întregi, precum e Tmgegias oeYopuăvris.!), 

În or ce chip, origina acestui cuvânt ne apropie. 

de Elada. Tot asemen6 şi cele-l-alte două qiceri 

laie şi bulucaie ne strămută peste Dunăre, în 

sînul fraţilor noştrii din “Tesalia şi Macedonia. 

Dar nu numai aceste cuvinte, ci âncă şi 

:) Pindar, Nemea 1. v. 92, *
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idea predomnitâre: a 'legendei. din -Micdra, 'ne a 
mutat 'cugândul' pe acel tărăm clasic âl poesiei 
elene, 'pe p6lele septentrionale ale Olimpului, în 
lunca Pieriel, ce sânt astăd! “locuite de -Români; 
Să mai adaogem că şi caracterul cu. totul păs: 
toresc al baladei,. că Şi descrierea, acelejy măreţe 
naturi muntenesci, pare că ne tragii de sine printre 
Ciobanii (Qobană) români: din 'Tesalia şi pe platu- 
rile încântătre ale Olimpului şi ale Pindului.. :: 

"Să cercetăm dar cum -aii ajuns, cum ati trăit 
şi cum trăiesc âncă adi Românii, prin acele locuri 
depărtate de patria. lor -centrală ; prin ce mijlâce 

„Şi în ce timpi aii comunicat ei cu fraţii lor de * 
peste Dunăre, şi astfel pâte vom ajunge a crede. 
că tradiţiuni şi obiceiuri. mai multe S'aii strecurat 
din sînul anticei- Elade pe “tărâmul: mâi noi. al 
României şi că, :printre âinsele, ai. putut fi. şi” le- 
genda lui Linos, strămutată în balada Miere. 
“Mal nainte 'Ansă de a: ne atinge de dovedile 
istorice, să hotărîm un punt însemnat. de critică, 
care-n6 va sluji în tot. cursul cercetărilor nâstre 
asupra cânturilor poporane şi fâră de care, cre-. 
dem Car fi peste putinţă a stabili vre un fapt. 
cel: puţin probabil într'aceste libere şi schimbă- 
tOre creaţiuni ale închipuirii poporane. . | 

Iată despre ce e vorba. 
NI -Ca să se p6tă. determina, cu Greşi.. care pre- ciSiune epoca, Şi localitatea în care a; început a se cânta de către o naţiune cânticele ce nu porti 

o
a
 

a
s
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în sine .0 însemnare exactă despre timpul şi scena 

în' care evenimentele 'cântate -s'aii petrecut, cri- 

tica, în lipsă de doveqi venite: din afară, nu pâte 

pure: temeiu decât numai pe unele indicaţiuni,: - 

fie: cât, de rare, provenite din 'textul chiar -al a- 

celor: cântice: Astfel, “când întrun cântic dăm 

peste cuvinte vechi şi locale, care nu poti îi în-, 

trat în cântic decât la cutare epocă depărtată şi. 

în cutare parte din 'ţeră, atuncă, fie măcar acele 

diceri. caracteristice cufundate” în mii de altele 

mal :nouă, fie ele alăturate cu "mii de însemnări - 

ds localităţi. diferite, pentru noi dicerile cele mai 

vechi :aii în sirie maj. multă val6re. doveditâre; ele 

singure ng daii epoca, şi localitatea în: care s'a. 

compus mai ântâi cânticul; căcă întradevăr; cum 

am mai-spus, cânticul- alârgă din' țâră -în” ţeră,- 

din secol: în 'secol,. şi: nu e:de mirare ca; fie-care. 

cântăreţ, iscusit să cate a'şil însuşi; a'1-localisa, 

întroducână în sinu'i inovaţiuni;- iar acele inova-. 

țiuni, co, să- înfigişeze un interes mai. vii, un 

înţeles chiar mai pipăit nonilor ascultătoii,- vorii 

fi. negreşit; idei mal pr6spete „s6u cuvinte nouă 

întrebuințate în “ţera şi în vremea, "lor, ' iâr 

riu! floră vestejite, culese pe: câmpi! trecutului. - 

Poporul, trebuie să. mărturisim, are. în : general 

forte pugin patima. antichităţilor străine; el pă- 

str6ză datine şi obiecte cei: ai r&mas-- lui din 

vechime, dar nu câută a aduna şi de pe la, 

alţii; ce e al lui, bun rămas de la părinţă, îl ţine
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cu respect, dar vechitura . străină o l6pădă şi o 

despreţulesce. Aşa dar, bizuiţi pe aceste cuvinte 

şi spre a:ne mărgini în cercul cânticelor popo- 

- xane, pentru noi dicerile vechi şi. locale dintr'un 

cântic, vorii fi, în lipsa altor probe mai explicite, 

marca prin care vom determina, precât se va 

puts, la ce epocă şi pe ce ttrâm ai născut, deose.. 

bitele inspiraţiuni poetice ale poporului român. - 
Când dar, în balada Afiegret găsim alăturate. 

cu nisce diceri provenite, de la Românii din Te-. 
salia (laie, bulucaie;. ortoman), îmbinate cu nisce 

idei ce ne portă ; mintea spre 'ţâra ocupată de 

dinşii (păstorul Linos pe Olimp, mortea' seci nunta 
lu Adonis la Eleni), când. găsim, dicem, într'insa 
numiri locale, precum Moldovan, om de pe malul 
Moldovei, Ungurean, adică român de peste Car- 
paţi sei Ungur, Vrancean, locuitor din munţii 
Vrâncei din ţinutul Putnii, oiță bersană „adică din 
ţ6ra Bârsei de lângă Braşov şi altele de felul a: 
cestora, însemnând localităţi şi populaţiuni din 
Dacia, noi nu ne înduoim de-a spune că aceste 
cuvinte sânt adaose mai nout, că ele sânt l0- 
calisări introduse în balada, dupe ce „cânticul, 
eşit din plaiurile poeticului Olimp, cu dialectul 
original al Românilor Tesalici, s'a, răspândit prin- 
tre. Românii de la Dunăre şi de la, Carpaţă, şi 
s'a strămutat pe aialectul acestora, rămânându'i, 
din vechia sa, redacţiune, numerâse diceri ce stint
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comune. ambelor: idiome , şi. numai. forte pugine 

cuvinte originale tesalice, care:ai ajuns a se: 

repeţi,.. fără de a fi înţelese, .de popsrele . ţărilor: 

Dunării 

.:-. Dar când? la ce -vreme:6re? a putut să se 

facă acsstă -strămutare a cânticului: .dintr'o ţeră 

întralta,;:. din “Tesalia: în :Dacia,:: căci noi: astădY, 

într'o epocă de regeneraţiune:-a naţiunii Române,: 

abi6. scim că există acei fraţi cu totul îristrăinaţă: 

de noi? Când a :fost. câsul -acela, vrednic. de dor: 

şi de laudă, de ne am întins.cu toţii mâna peste. 

Balcani şi am trăit traiu frăţesc “împreună ?: 

HĂ m.” 

    
t MI Ia ŢI sat 

SOTI ta fe patente ee 
ae cca 

  

Sp a i: Ra 

Să :dăm, un minut aşeulțare istoricilor şi mai 

ales cronicarilor: bizantini. Demnul' de laudă, Pe- 

tru Maior.a desbătut cu: multă sagacitate, în. 

„Istoria sa pentru începutul Românilor,“ trecerea. 

Romanilor celor. din. Dacia, înapoi peste Dunăre. 

şi cotropirea trei lor. de. către gintele străine. 

Fără de a intra în controversele subiectului, este : 

un fapt netăgăduit că - coloniile romane, fie Ul- 

piane, Aureliane s€ii altele, ai stat în cei dântei 

secoli ai creştinătăţii respândite pe ' amândouă: 

țărmurile Dunării, atât în Dacia cât şi în Me- 

sia, Tracia, şi chiar în nordul Greciei, şi că ai 

împărtăşit. mai ades6, atât mărimile cât .şi smă-
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- cinările imperiului.:La anul 292; uri- simplu păstor 
de: vite din satul  Romublanum -ân. Dacia râurenă 
(Dacia ripensis), om .frumos; voinic şi - NOrocos; 
oşten, se urcă pe tronul Cesarilor din Roma : şi 
păstreză, pe:lângă “numele împărătesc de Galerii, 
pe acela de Armentarius 'adică Păstorul); cu vre 
o două sute cinci-deci ani mal în urmă (527-555), 
pe. scaunul 'Constantinopolei, domnesce :cu tărie. 
vestitul împărat şi .legluitor Justiniân, : care: se” 
mendresce cu: Dacia mediterană, numihâ:o fericita 
swpatrie?). e 

Dar, dupe aceste. dile'. de onâre,: Românii: a-- 
vură şi dile mai negre; împresurați şi ameninţaţi 

„de barbari, ades6 nedreptăţiţi de răii împărați ai 
Orientului, ei trăiră ânsă împărtăşind, sub numele 
general de Bio: (Vlahi), mai aceiaşi s6rtă pe 
dimbele maluri'ale-Dunării. Impăratul Alsxie Com- nenul; tatăl Anei; în vremea! căruia ey: erati 0: naţiune aspră: şi câmpenă, rătăcind cu turmele: 
atât pe: țărmurile Mării Negre, la Anhial, “cât şi pe şesul dintre. muntele Kisovo, :anticul Osa,- şi oraşul 'Trikala,. Alexie îşi” recrut6ză, oștirea; sa. printre Românii in Tracia, şi din- Mesia, şi apoi: 
altă dată; mergând împotriva lui Bohemund, care inţrase - cu: Normandii în Elada, -el trece::în .Tes-: „alia, printrun oraş isolat de Români 5). Pugin în: 

  

3 : 

?)  Seta Aureliu Victor. i 
„__*) Novela XI; ae 

5) Anna Comnena, Y. p..138 ; VIII, p. 274;-X. p. 274...
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urmă, frătele lui Manoil Comnenul. întărită pe Ro- 
mânii din nordul Dunării ca să năvălscă, asupra 

Magiarilor!),. şi: astfel împărații bizantini se slu- 

jescii cu vitejia Românilor, spre. a'şi împlini intri- 

gele lor. ambiţi6se. - Dar. ei nu: răbdară aceste a- 

măgiră;-.sub Isaac Angelos;::pe' la, 1200, doui fraţi 

Români din muntele 'Emu, Petru şi Asan, întă- 

ritaţă printr'o - palmă nedrâptt, ce .dase Sevasto- 

cratorul, lui Asan, răsculară pe Bulgari, -pe Cu- 

mani şi pe Români, sătui de birurile. grele ce le 

impusese “Împăratul.ca să sărbeze nunta sa cu 

fata lui. Bela, craiul. Ungurilor, şi punându-se în 

capul lor, întemeiară în sînul imperiului. oriental, 

un imperii Românesc?) sii. Bulgaro-Vlah. : Sub 

Ioniţiii cel frumos ; alL:treilea frate ,:puterea Ro- 

mânilor se urcă la culmea'sa; de: peste Dunăre, 

stăpânirea lor se întindea, prin 'Tracia, : prin . Me: 

sia până în Grecia 3); dar aşeqămintele de căpete- 

nie „ale: împărăției. erati în munţii +: Emului: sâii 

Balcanii. „Atunci. fu ' epoca -de înflorire a cetăţei 

Ternovului, mai. spre mâqă-di de Şiştov; în pr6j- 

mai - Românii mergeaii pustiind:.cu crudime, pe 

o întinsă linie-ce ducea din hotarul - Serviei, de 

la Nisa, astă-Qi Niş, până la Varna, pe Marea 

Negră, şi p6nă la. Filipopol, la Burgas (Arcadio- 

1) 7. Cinamu, VI, cap. 8... 
3) Niceta Choniatu, Î, 4: :. 
5) Idem, IX.
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pol), la Ciorli şi la Bizia în peninsula; bizantină; 
prădările lor ajungeaii până în suburbiile: capi: 

„talei1). Apoi, spre m6dă-di, ţera de: pe lângă Sere 
era a Românilor şi un căpitan G'ai lor, numit 
Chrisos, domnea, în Strumniţa, şi în: Prosocul din 
Macedonia, şi ' sta împotriva lui Isaac Comnen 9). 
Acestă parte de loc, cu toţi munţii Tesaliei, dintre 
Larisa şi Trikală, purta mai de mult numele 
de Meydiq Bhayia*) (Vlahia Mare) sâii şi "4voA)e: 
zia (Valachia de sus) şi Teodor Ducas, socrul lui 
Guy de la Roche, care stăpânea Tessalia, e nu- 
mit Duce al Valachiei (ze fs60wgos abdivirs 
zis Bhaxiact), într'o 'eronică în - versuri grecesci 
din timpii împăraţilor frânci din - Constantinopol. 

„ Secoliă al XII! şi al XIIIIS sânt epoca măririi 
Românilor; r&spânâiţi şi stăpâni pe tot locul ce 
se întinde în linie drâptă din munţii Pindului până 
la Carpaţi, imperiul bizantin se cutremura de 
dînşii şi Francesii chiar, pe câmpul de bătaie de 
la Andrianopol, le lăsară robit în mâni, pe eroul 
lor imperial, Baldovin din -Flanăra 5); dar desbină- 
rile ce intrară în familia Asanilor Slăbiră cu iu: 
țelă acest Stat înălţat ca prin farmec.: Pe la sfer- 

  

5 G, Pachymer, I. e. 37.. 
*) Xdem. 

”) Niceta Choniatul, IX, . Ci *) Chroniques strangtres, publices par Buchoni. % Pillehardouin. aie ”
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şitul secolului al XIIII5 (1290), pe când âncă po- 

sesiunile Românilor se întindeaii până în vecină- 

tatea Constantinopolei şi ameninţaii cu gr6ză 

capitala, Orientului, împăratul Andronic Paleologui, 

cu o măiestrâţă, iscusinţă, isbuti a strămuta în 

Anatolia , o mare parte din Românii Traciei şi 

Mesiei; crudimile şi asuprirea, ce încercară într'a- 

cel tărâm depărtat, unite cu. asprimea iernei, se- 

cerară o mare parte din acea populaţiune?). Cei 

din Tesalia, pe la 1932, se cercară isolaţi a se 

revolta, dar fură învinşi; dece ani mai în urmă ei 

se. supuseră de .bună voie lui Jon : Cantacuzenul, 

-şi nu mult apoi suferiră cotropirea Catalanilor, 

înţeleşi cu despoţii greci 2), 

Cu tâte aceste r&striști ale sârtei, Românii 

până în secolul al XV!6, cu limba, cu obicelele, cu 

portul lor ânco italice, staii respândiţă din fundul 

Daciei până în vârfurile Pindului 5), Trebuia o 

lovire mai straşnică, mai hotărit6re ca să rupă 

unirea, lor. Aceia, fu intrarea Turcilor în Europa. 

Dinaint6 armelor asiatice, învingătre la Andria- 

nopol, Românii se răsipiră cu totul din: Tracia 

şi din munţii Balcani, cet mai mulţi trăgându-se 

la, Nord, ca, să pună Dunărea între dinşii şi în- 

grozitorii duşmani; iar alţii, cătând o scăpare în 

  

 Pachymer, |, 27. 
*) 1. Cantacuzenul, II, 29. 

3) Laonicu Chalcocondyla, I, 16.
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stâncele sălbatice ale Macedoniei, al6 :Epirului şi 
ale Tesaliei... De atunci putem crede: cu temeiu 

că relaţiunile ai: încetat cu totul între.acele două 

grupe de Români depărtate, şi Mircea :Bătrânul 

e cel din' urmă Domn al ţării care portă titlul 
de „Domn al amândusror  laturile:: Dunării, “până 

în Marea N6gră şi al cetăţii :Dristiorul :(Silistra) 

St&p6nitor* 1). Cun6scem: de atunci în câce desti- 
nele provinciilor românesti de la Dunăre. . 

Ursita mai umiliti a Românilor. mmeridionali 

s6ii Mesodaci, îi plecase, âncă de la anul 1360, 

lui Amurat I; dar supunerea desăvârşită, se făcu 

sub. Amurat al Il6, dupe luarea, Salonicului 
la 14292). Slaba lor împotrivire la acest jug noi 
le merită, clemenţă Turcilor şi'i “puse. sub! ocro- 
tirea sultanelor. Validele, cărora ei' plăteau un 
tribut de patru șute “lei, r&mânându-le “dreptul a 
se administră, ca Şi în vechime, în târguleţele lor, 
cu' sfaturile de bătrâni şi dupe obiceiurile vechi, 
simple şi :patiiarchale 5). Crudul Ali “ Paşa - din 
Ianina a stricât, în secolul diri urmă, aceste blânde 
aşedăminte şi pâte adi Românii :din' Macedonia 
se bucură de imai puţină libertate ca, în “trecut. 
Cu t6te ânsă, 'traiul.lor se vede că fârte pucin 

E Ia 

  

1) Chrisov dela 6915 (1407) şi altele din . Archiva 
Statutul. . n : 

) Ducas, 3—99, . PT 
„.5) Poquetille, Voyage er Grăce, II, p. 337—3856.
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Sa schimbat din timpii Anei Comnene, care ni'i 

descrie ca nisce 6meni câmpeni, dedaţi cu îngri- 
jirea, turmelor. Pugini ani în urma porfirogenetei 

istorice (1173), un călător rabin. din Navara, 

Beniamin din 'Tudela, mergend să visiteze sina- 
'gogele din Orient şi, plecând de la Corfu spre 
Constantinople, 'ne spune că a trecut prin Vlahia, 
trei qile departe de :Teba, şi că locuitorii de pe 
acolo sânt „sprinteni ca cerbii şi că ades6 se 

cobâră din munţii lor cei nalţi ca se prade pe 
Greci.“ În secolul-al XIV"16, Pachymer vede în- 
tînşii o naţiune rătăcitâre, care a dobândit. bo- 
găţii însemnate cu turmele de vite şi “mai ales 

de oi, şi care, „prin viaţa sa păstorescă, se dedă 

cu cele mai aspre osteneli. . .  -.-: i 

- Călătorii moderni ni'i- descriă sub aceleaşi 

colori. Printre alţii mai mulți, William  Leae, 

Poqueville şi mai în nrmă 41. Heuzey. ah. visitat 

așed&mintele lor, şi iată în ce chip ei vorbescii: de 

dînşii. : 

Sub numele de Mesodaci şi Kujovlahă (Kour- 

Co fBlceyoi) adică Română Schiopt, acele populaţiuni 

vorbind o limbă forte apropiată. de -românesca. 

Principatelor Dunărene *), dar mai curcită cu di- 

ceri şi cu intonaţiuni grecesci, albaneze şi tur- 

cescă, ocupă centrul Macedoniei şi al. Tesaliei, 

grămădite mai ales pe trei puncturi însemnate. 

  

1) Leahe, p. 367; -. a 

1. 23,682. ” 15
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Cea mai importantă şi maj. numerâsă a lor co: 
lonie se întinde. pe şira munţilor Agrafa, anticul 

Pindos, pe locurile unde ai stat în parte Pe 

Tebii, şi Selii Dodonei şi selbaticii Dolopi, 1) su: 
puşii lui Achil şi, unde moderna Trikala a Vla- 
hilor a luat locul anticei Trica, patria, qeiescului” 

medic . Esculayp. Întwacest ocol, făcând astădi 

parte din districtele. Zagora, anina Şi Aspro- 

potamd, oraşele şi satele lor cele mal de că- 
petenie sunt, mergând de la nord spre mâdă- 

Qi; Samarina s6i San-Marina,' Perivoli, 4: 
dela, Voschopoli, Purca, Laişta, . Leşiniţa, Carpe 
nişu, Malacaşi şi alte sate; în partea centrală a 
Pindului, unde populaţiunea, română e mai com: 
pactă, se află Mefovo, Seracu,. Calarites, : Chalili, 
Clinovu, Gardiki şi: Zrikala. In . vecinătatea. a: 
cestui din urmă oraş sunt mănăstirile. numite 
Meteora, aşedate, : mai multe în apropriere, pe 
nisce stânci de o formaţiune geologică cu totul 
minunată. 

„Altă colonie de Români se află. stabilită, pe 
pOla, septentrională a Olimpului, numită adi La- 
he, în valea formată de muntele Sepca care legă 
Olimpul de şira Polufei sâii Munţilor Cambunici. 
Umbriţi sub piscul măreţ al Olimpului ce se 
înalţă, la 6000 picisre în sus, ascuns în nouri Şi 
în veci acoperit cu zăpadă, Românii ai înteme- 

  

') Omer, Iliada, XVI, v. 284. —IX, v. 484.
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Sat, aci. din vechime câte-va sate, printre care deo- 

sebim pe cele următore: Vlaholivadi s6ii Livedea 

Românilor, Kokinopolo, Neohori, Flera şi Milia. . 

„In sfârşit pe câmpia ce desparte lacul Cas- 

„toriei de târguleţul Saraghiol se mai află un oră- 
şel locuit de Kuţovlachi şi cunoscut sub numele 
de Viahoklisura. .: Me | 

„„ Prin aceste localităţă, mai mult aspre şi săl- 

batice, prin văi, prin strîmtoră şi prin c6ste de 

munţă 'şi aii întemeiat Românii meridionali lo- 

cuinţele lor cele statornice, care se compunii mai 

ades6 de cascidre de petră aninate de stânci, ca 

cuiburile de. şoim. Acolo îi adună s6rele de veră, 

căci toţi vină, în lunile cele căldurâse, să r&sufle 

aerul mai curat, să se bucure de .priveliştea mă- 

r6ţă a muntâsei lor patrii. Iar apoi, când într'a- 

cele nălţimi stâncâse, începe a se vesti asprul 

timp al Yernei, prin” vifore şi prin furtuni, o mică 

parte de locuitori rămâne închisă în munţi, ca să 

păzâscă, satele, iar cel-l-alță, unii se ducii ca să câş- 

tige viaţa şi se stringă stări însemnate, -exerci- 

tână negog sâii industrii prin tote oraşele câm- 

pene şi maritime ale "Turciei şi ale : Orientului 

întreg ; alţii mai numeroşi, adunaţi în grupe de 

vre o patru-qeci penă. la o sută de familii, ce 

pârtă numirea generică de stâne şi se puni sub 

poruncile unui Sculieriu ereditar 1), rătăcescii prin 

  

1) Heuzey, LAcarnanie, p. 212. : : a 

15*
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ț&rile împrejmuitâre, păsc6nd pe şesuri, unde ci- 
ma Yernei e mai blândă, nenumărate turme de - 
vite şi mai ales de oi. Tâte câmpiile Eladei sunt 
străbătute de acei nomagi Români, cărora Alba- | 
nezii şi Turcii nu sciă a le da alt nume decât 
acela de Qobani1). Cu sarica lor n6gră, la; spate 
cu glugă?), cu lungi tolege în mână, ei colindă 
locuri depărtate, cătână, cu o tăcută răbdare, pă- 
şuni şi adăposturi pentru vitele lor, şi acolo unde 
găsescii cu ce se întâmpine puginele lor: trebuințe, 
ei poposescii numai câte-va dile, facii colibe 5) de 
frundă şi adormi împrejurul focurilor aprinse, Ca- : 
racterul păstoresc e atât de însuşit într'inşii, îu- 
birea, şi îngrijirea. ce sciii a, da oilor sunt aşa de 
proverbiale, încât Grecii nu mai aă pentru cio- 
bani alt nume decât acela de Bio; „vestiți 
păstori ai Arcâdei 'ŞI aii lăsat locul - Vlahilor cu 
glugă :n6gră (Bicăo. Kagayovvor). . | 

Acea viață, de stână, aspră dar liberă, rătă- 
cindă dar regulată, are un farmec nespus de poe- 
sie. Cine.a vădut, pe munţii noştrii despre Ar 
d6l vre una, din stânele de oi aşedate vera pe . livedile şi pe înţărcătorile unui munte, ale cărui 
piscuri de pâtră atingă de nuori, va înțelege ce viaţă de dulci şi triste visări e acela a Ciobani: 

  

  

') Zeake, p. 364. 
") Heuzey, p. 268. | 
5) Pogueville, * 
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lor carii, isolaţă de lume, trăiescii: numai cu dra- 

gele lor turme, cu cânii lor credincioşi, privind 

Qioa tabloul măreț şi încântător al naturei, n6p- 

tea bolta cerâscă luminată de mii de stele care 

acolo pari a fi mai aprâpe de om, şi cântând pe 

fluier sii pe caval, doinele lor dui6se repeţite 

numai de echo! Acelaş este şi traiul ciobanilor 

din 'Fesalia. Poqueville, urmând călătoria sa pe 

şira Pindului, astfel ne descrie viaţa lor: 

„Eşind din satul Pista, no! urmarărm ca un sfert de 

leghe, calea împărătâscă printre duoi păreţi de molifți 

mayestoşI; dar curând dupe, acela, suindu-ne mai sus pe 

Pind, 'intrarăm în regiunea braqilor unde v&durăm urma 

focurilor aprinse de Vlahii ce se urcai pe atunci la să- 

laşele lor de vâră. Dupe focuri s'ar fi putut socoti: nu- 

mărul stânelor- şi al conacelor şi direcţiunea ce a urmat 

fie-care, atât de nestrămutate sânt obicelele în umbletele 

lor), ... ” Si 

„Riuleţul ce curgea dinainte'mi nasce dintr'un isvor 

pe care Vlahii îl numescii Gura şi care se află 8 mile 

la nord de Kaliki, in muntele Copanez. În timpul verei, 

care abi6 ţine trei lun! în aceste regiuni aeriane, sume: 

denie de turme pască împrejurul urnei sale fluviale, 

care adapă pe cel mai mare rii al Eladet, Peneul. Acolo 

se adună mat cu s6mă Vlahii nomagi, ce petrecii nop- 

ţile lor sub nisce colibe luminate de focuri şi păzite de 

cânii moloşi cari! sperie fârele prin grâznicele lor. lă- 

trături. 2.“ - 

Acestă frumâsă, descriere a, vieei căobanilor 

  

"2) Poguevilie, t. II, p. 100. 

2, Idem p. 366.
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Români din: munţii măreţi ai Pindului şi al 0- 
limpului, fără de voie pare că ne strămută cu 
gândul 

„pe acel picior de plalu 

pe acea gură de ratu 

„+ unde.vină în cale, 

se coborii la vale . 

trei turme de miei 
cu trei clobănei;* 

pare că vedem colo „negrul zăvoiu, unde e erba 
„de oi şi umbra de ciobani; apoi pare că audim 
„lătrând cână, adunaţi din dosul stână,“ şi „he 
plerul cel de fag, ce mault dice cu drag; de arun- 
căm ânsă privirea în sus, vedem tâtă, natura îm- 
podobită ca la o nuntă mare; „s0rele şi luna pare 
„că țintă Cununa, bradiă şi păltinaşii pare că sunt 

„ Runtașii, preoți munţii mart, pastri lăutari, păsă- 
rele mă. şi stele făciiy 1 ea 

Iată-ne dar şi noi extasiați dinaint6 acestei 
sublime priveliști, precum aii fost Şi  primil aedi 
câmpeni ce au inventat, pe aceste plaiuri, cânti- cul lui Linos. Secolii 'şi aii trecut unul altuta, adăogindu'* idei şi expresiuni felurite; unii, — poeți iscusiță şi dogmatici, — Pati îmbinat cu cultul a- Siatic al lui Adonai şi astfel Vaii cufundat în subtilisările păgănismuluj degradat ; alţi Eleni, fii al munţilor şi ai naturei, lat “păstrat; . simplu, duios, plin de gragie şi de melancolie şi apoi, în secolii mai târdii, coloniile, cotropit6re de Romani 
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Pati cules cu sânţeniă de la, dînşii, Vaii întors pre 

limba, lor şi Pai respândit prin t6tă întinsa, lor 

stăpânire. Pote că de atunci âncă, negreşit nu 

maă tărdiii de al XV14 secol, acest cântic păsto- 

rese a, trecut peste Dunăre, unde sa împlântat 

în memoria poporului, sub forma baladei Miedra. 

'Timpii şi împrejurările ai sciut; să schimbe multe 

într'însul; dar tot aii rămas urme netăgăduite de 

clasica sa origină. E 

IV. 

Si nu părăsim ânsă cu totul cercul tradiţiu- 

nilor şi al cânticelor ce se repârtă la vechiul cult 

_al naturei, fără de a pomeni despre un obiceiu 

poporan al antichităţii cu care se 16gă şi un cân- 

tic copilăresc ce, în parte, sa păstrat, ca o amin- 

tie depărtată, în cetăţile nâstre. 

Atenei!) ne spune că: .: 

„A cânta rândunica, se 'chiamă la Rodien! 6reş-care 

colindă despre care Teognis vorbesce în a doua din 

scrierile sale asupra sărbărilor din Rodos, astfel: Ro- 

dienii numesci a cânta vândunica un fe! de colindare co : 

se face în luna lui Boedromion; numele acesta, vine din 

cuvintele ce se cânta atunci şi care sunt acestea : 

PI 

| 1) Despre sofisti, VIII, 360.
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„Venit'a 'venit' rândunica; . 
cu dinsa şi vremea frumâsă, 

cu dinsa şi timpul cel bun. - 
E albă curată pe guşă 

şi negră cu totul pe spate. 

Asverlă-ne *'nc6ce smochine . 

din casa ta plină, bogată, 

şi dă-ne şi vin în ulcică, 
„go coşniţă plină cu brinză ; 
dar fio şi pâne de rişca 
şi turtă de oub, tov'ado; 
prilmesce ori ce rândurica..,. 
“Luăm ceva ori să ne-ducem ? 
Dar dă-ne, căci altfel nu mergem, 
ba âncă luăm cu noi uşa, 
or polița cea de G'asupra 
ori 'chiar pe nevasta'ţi ce şâde 
în casă colo tocmai! sus. 
“Mruntă”! şi lesne o ducem. 
Dar dă-ne cevaşii6 mat bine, 
şi cată vr'un lucru mal mare! 
Deschideţi, deschideţi toţi uba! 
căci iată a venit rândunica: 
Și nol, Ia! nu 'stintem unchiași, 
ci sintem copii copilaşi! 

„Acestă colina adaoge Atenei „a arătat'o " „mai ântâi Cleobul Lindianul, când începu a, face „Prin Lindos strângere de bani.“ 
Să o fi compus frumosul 

cei şpte înţelepţi ai Greciei, sâit fiica sa, Cleobula, cum dici alţii, acestă cântare are negreşit un înţeles mat adânc decât al unei -colecte de bani 

Cleobul, unul din 
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s6i:de merinde. Întrinsa vedem că se vestesce 
sosirea vremei frumâse şi a timpului celui bun, 

cocă, în tâmnă, arşiţa srelui s'a potolit şi casele 

sai împlut cu avuţii; 'rondunica, prevestitâre 
de bunuri, revine sprintenă şi veselă. Deschideţi, . 
deschideţi . uşa! Bogatule, împărţesce-ţă cu să- 
racii comorile! Astfel vă grălesce glasul nevino- 
vat al copiilor! 

Astăqi âncă, pe tote țărmurile Greciei şi chiar 
în Atena, pe la începutul primăverei, copii, adu- 

naţă în cete şi ţinând în mână o morişcă cu aripi 

de şiţă, ce "nvârtindu-se închipulesce o rândunică, 
al6rgă, din casă în casă, cântând un  cântio de fe- 

lul acesta:")- ! 

„Rondunica vine de po mars; ea trece. marea şi 'ŞI 

face un foişor şi şâde într'însul să resufle şi dice: 

„Martie, martie nolos şi fovruarie plolos! Iaca dul- 

cele aprilie se vestesce.că” aprâpe. ..:. » 
„Paserile ciripesci, pomişoril înverdesciă, găinilo 

cloncănescii şi începu să clocâscă.. . 

„Turmele purcedă la „munte ; legii sare şi pasc 

mugurul cel noă. 
„Animale, păsări, 6meni, toţi se veselescu din suflet; 

ghiacă, zăpada şi crivățul ai încetat. 

Martie, martie nolos şi fevruarie ploios! taca, vine 

aprilie cel frumos! 
EŞI afară, fevruarie | şi tu martie, du-te, cară: tet” 

  

1) afarcellus, Chants populaires de la Grăce.
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gapoi sfergescii cu sunetul cel facem ! noi pe buze 

ca să gonim 0 pisică, 
Cine .pâte tăgădui că acest cantic nu este 0 

variantă modernă a, vechiului Chelidoniasmos _To- 

- ian? Cine nu va zări în amândouă, idea. comună 
şi firscă de a vesti lumii o scire înveselitore: 
sosirea, timpului plăcut al căldurei cumpătate, al 

zefirului primăvăratic, al vegetaţiunii înflorite? 

O altă veste. bună de o natură mai mistică, 

mai pugin pipăită simţurilor, dar mai mângâietore 

pentru inimi, deștâptă n6ptea din somn pe copii, 

în clima mai aspră, în ţera mai creştină a Ro- 

mânilor. Pe când zăpada acopere pământul, pe 

când gerul sleesce chiar apele, o Stea, 'ic6nă a 

celei ce s'a "'nălţat.odini6ră pe cer ca să, călău- 

-_ z6scă pe cei trei crai de la Răsărit, "mână ce- 

tele de copii prin întunericul uliţelor vifor6se, 

în ajunul Crăciunului şi i îndâmnă a vesti, cu 

glasuri nevinovate, creştinilor adormiţi, că peste 

pugin o să vină câsul solemn şi dorit “al Mântui- 
rei! Ei nui amenință, ca. copii din antichitate, 

cu furtişaguri; dar le e frig, le e fome, bieţilor 
copi, şi dupe ce ai strigat: 

„Bună diminsţa, la: moş-ajun I& o 

ei certi st le dea măcar „ai covrig, că mort de frig, 
măcar 0 nucă că se dai cu capul de ulucă, mă 

" car 1 7Mâr că se tragi de păr.“  
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O! vechi datine şi vechi cântice ale poporu- | 

lui! ce dulce farmec coprindeţă voi în naivele v6- 

stre expresiuni! Aspra critică se sfăramă dina- 

intea, vâstră, căci mintea omului, deprinsă cu voi 

din pruncie, pare că se scaldă, la audul vostru, 

în nevinovăţia”i primitivă. Voi sunteţă pentru noi 

amintiri suave ce învieză junia în suflete! 

Pentru popdre sunteţi firea neuităriă ! sun- 

teţă lanqul nesfărămat al frăției!. . Ma 

La răsunetele vâstre, aceleași doruri faci să 

-bată inimile pe culmele Pindului şi sub p6lele 

Carpaţilor! a 

Bucuresci, 1861, Tipărit în Revista Romdnă din 1861, 

: i şi apoi, la 1880, în Albumul Macedo- 

Român, sub direcţiunea d-lul V. A. 

Urechiă. (1) : 

    

(1) Rectificarea. — Am retipărit aci, pentru a doua 

6ră, acest studii astfel cum a apărut cu duo&-deci şi ş6se 

de ani mai în apol. Navem de gând acum să! îndreptăm, 

deşi nu ne încumătăm a pretinde că nu va fi conţinând 

erori multe de fapte" şi chiar unele apreţuiri şi asemuiri 

pr6 îndrăzneţe. Stăruim totuşi a crede în transmisiunea 

şi în r&slăţirea cânturilor poporane de la o naţiune la 

alta, împreună chiar cu ceva din graiul local al împru-
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mutătorilor, care trece pe nesimţite în acela 'al împru- 

mutaţilor. Dar însuşi pe acest tărâm de positivă limbi. 

stică, sânt de temut primejâi! întâmplătâre, sânt viclenil 

neaşteptate şi curse ale sârtel. Într'o comică rătăcire de 
felul acestora ne-a încurcat pe noi, tipograful 1eşan carele 

a publicat mai ântât cânticele poporane adunate de dl 
V. Alecsandri. Am ris împreună cu hohote, când măie- 
strul culegător al baladelor naţionale ne a spus. că cu: 
vântul bulucaie, pe care nol ne am muncit al explica 
(a pag. 215) prin vorba turcâscă buluc, era o simplă 
greşală de tipar. În. manuscriptul d-lui Alecsandri fusese 
scris bucălaie; lar. jeţarul a intervortit literile c şi 1. 
Deci i6tă a n6stră clădire etimologică se surpe din te 
molii, şi, cât despre not, venim acum cu umilinţă a ne 
recunâsce vinovat, în casul de facă, de a fi cercat să 
facem un zadarnic buluc de erudiţiune deşertă. Ierte-ni-se 
âns8 păcatul, de 6ră ce'l mărturisim ! 

„i 

  
2
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“V. CÂRLOVA 

„Oh sontrils, Vierge suverainc?. .. 
Mais oi sont les neiges d'antan!“ 

1 | Vilion. 

- Din acordurile stinse ale lirei române, să. 

- ne fie iertat din când în când a, deştepta câte un 

echo sonor. 

„Sunt. momente - în care fieşr -cărui Român cu 

* simţire îi vine a dice: ţărel sale, împreună, cu 

poetul 1). 

Ce vânt amar de mârte, vai! suflă peste tine 

„De suffere şi mâre 

Ori ce dabi6 'nvergesce sub dulcele” 4 lumine, 

"Ori co dabi6 în fre? - 

  

1) V. Alecsandri, La mortea lui P. Casimir, 1850.



- 238 E . V. CĂRLOVA 
  

_ „Fatală, crudă sârtă! 'Tot ce e drag în lume 
Curând din lume pere! 

Ferice care lasă măcar un dulce nume 
” Ia patriei durere!“ , 

Aşa dulce nume la a patriei durere, e ne- 

greşit şi acela al junelui poet Vasile Cârlova, 
născut la 1809 în Bucuresci şi răpit vieţei la 

- vârsta de 23 de ani. Era de opt-spre-dece ani 
când compuse suava elegie a Păstoruluă întristat; 
de nou&-spre-dece ani când deplânse cu aşa, ener- 
gice cuvinte Ruinele Târgoviștei, vărsând în versu: 
rile sale un foc.de durere, o vigâre de expresiune 
care destăinuiesci întinsul un sufiet adânc poe- 
tic, o inimă adevărat patriotică, ce promiteaii mult 
țărei lui. La 1831 imaginaţiunea, tânărului poet se 
*nflăcăreză de speranţa, neînvierei naţiunii; el îm- 
brăgişesă cu ard6re cariera, renăscândă a armelor 
şi compune cu grăbire Marșul la oştirea Romă: 
n6scă, plin de vii speranţe, de aspiraţiuni vite- | 
jesci; tot de odată, el întreprinde lucrări literare: 
mai stăruitore, începând a traduce tragedia lui 
Voltaire, Zaira; dar întracâstă înflorire a talen- 
tului şi a, juneţelor sale, o mârte răpede şi tim: 
purie îl pândea. Nu ne putem gândi la mârtea 
lui Cârlova, fără ca, să ne aducem aminte de acea, 
încântătâre elegie a lui Victor Hugo, în care 
poetul plânge pe o tânără feci6ră murină a, doua- di dupe un bal: 1) i 

  

| 1) Les fantomes.
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„Ele est morte!—ă quinze ans, belle heureuse, adorse!... 

Morte, au sortir un ba! qui nous mit tous en deuil ; 

Morte, hâlas! et des bras d'une mâre €garâe 

La mort aux froides mains la prit toute parse, 

Pour Pendormir dans le cerceuil !* . 

Aşa, muri şi Caârlova. O plăcere de o oră, 

trecătore, zadarnică, stinse într'acel june de dou&- 

deci şi trei de ani tâte radele geniului, t6te fă- 

găduinţele viitorului. Patria sa pote dice um- 

brei lui: 1) o n 

„Manibus date lilia plenis: 

Purpureos spargam flores, animamque nepotis 

Hic saltem adcumulem donis, et fungar inani 

Munere! „. .. Aaa 

Socotim ca o datorie a rechiăma din ultarea 

publicului memoria tânguidsă şi preludările har- 

moni6se ale acestui june poet. De aceia am Te- 

tipărit în Revista Română âuoă din cele mai fru- 

m6se ale sale poesii, care sai reprodus de vre 

o câte va oră prin deosebite foi. 

Presentăm ânsă aci ducă strofe netipărite 

ancă ale d-lui I6n Văcărescu, în care acest pă- 

rinte al poesiei române da compatrioţilor săi acum, 

vre o trei Qeci de ani, poveţe, ce din nenorocire 

adi ancă nu le sunt de prisos. 

PI 

1 Virgil, Eneida. Cânt. VI.
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"Vremea nu perdeţi! ascultați - 
Când glasul mei vă spune: 

»Uniţi, Românilor, lucraţi 
" Virtuţi şi fapte bune!“ 

„: 
- = 

"P6n5 când ala te teme, " 
Tot de rele chinuit? 
Cine vremea a preguit 
-Filul lui sub jug nu geme! . 

Ah! G'ar pute glasurile vechilor poeță să, fie 
cel „Pucin acum ascultate! 

Bucuresci, 1861. „Tipărit în Revista Română, tom. L 
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POEŢII VĂCĂRESCL 

Ă TRADUCEREA! LUI BRITANNICU. — ... 

STRĂBUNII VĂCĂRESCILOR. — BANUL JĂNĂKIŢĂ, . 

  

Toţi scriitorii de merit, cari at dobândit un 

nume lăudat în literatura vre unei naţiuni, aii avut 

mai mult s6i mai pugin în talentele lor, un ca- 

racter înduoit; toţă aii lăsat, îmbinate în ale lor 

scrieri, două elemente distincte care "i at făcut 

a fi preţuiţi şi în dilele vieţii lor, şi în timpurile 

posteridre. Un filosof, un orator, un poet, ale că- 

ror nume sunt menite a remân6 neujtării “poti 

negreşit, cu cea 'mai norocită fecunditate, să in: 

venteze creaţiuni nouă şi sublime, să emită idei 

1. 25,682. - 16
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nalte şi premature în secolul lor, să introducă 
în stil şi în limbagiu, mii de preschimbări feri- 
cite; dar or cât de novator ar fi geniul lor, ei 
totuşi, cu o parte din sine, trebuie să țină de 
timpul şi de locul în care ai trăit. Ceva din limba, 
din năravurile, din gânâirile, din credinţele con: 
timporanilor şi compatrioţilor lor trebuie neapărat 
să li se strecâre în compuneri, ca cum arti voi să 
le determine un caracter precis Şi local, să le în- 
semneze o epocă nestrămutată în neîntrerupta 
scurgere a secolilor. 

| Acâsta nu e o împutare ce. voim a face ge: 
niului omenesc; din contra, omul de merit, ca, să 
fie folositor în lume, nu trebuie să se isoleze de 
semeni şi de ai săi mai de apr6pe; spiritul lui 
trebuie să însuflețescă, să învie, să deştepte mai 
ales pe cei ce'l înconjorii, căci prin impulsiunea lui, 
omenirea, nepăsătre din fire, scutură jugul: în: dărătniciei şi saventă, întrun viitor mai perfect. 
Geniul e langul ce. trage lumea, spre. propăşire. 

Aşa dar să recundscem, că, a, răspândi, idei mari şi nuoă sub. forme accesibile şi usual, ades a Tesuma şi a, exprima, cu talent credinţele obşti, 
şin tot dauna a, nobili şi a mlădia, . ex presiu- 
sunt misiunile, încredințate de provedinţă, acelora 

nile înjosite prin nesciinţă, şi corupţiune, acestea 

ce ai luat sarcina, de conducători morali. ai so- cietăţii. Când dar vrem, să judicăm pe dreptate talentul unui Scriitor, să, ne ferim. de a/1' seste 

_
r
 

c
e
 
n
e
 
D
I
 

 



POEŢII vĂCĂRESCE 913 
  

din cercul în care s'a desvoltat şi s'aii exercitat 
facultăţile sale; spre ai înțelege, mărimea, spre 
ai cântări puterile, spre ai precui ideile, limba 
şi stilul, trebuie să nu .perdem din vedere nici 

ţ&ra, nici epoca în care el a scris; trebuie să ne 
gândim mai ântâi cum : simţeaii şi cugeta, cum 

vorbeaii .şi scriaii. 6menii din. timpul lui, căci si- 

linţile “i .aă fost negreşit mai vertos pentru con- 
timporanii săi. Viitorimea moştenesce numai ce 

a rămas bun şi glorios dintr'însele, 
- Cine dar, pătruns de asemene convincţiuni, 

va lua în mână tragedia lui Racine, . Britannicu, 

tradusă românesce, âncă de la 1827, adică sunt 

acum trei-deci şi patru de ani, de dl. I6n Văcă- 

rescul, şi tipărită abis mai deună-di:), va recu- 
n6sce negreşit într'acâstă,. lucrare anevoi6să, pe 

unul din. cei mai. demni părinţi ai: limbei şi ai 

"poesiei n6stre, va saluta, cu respect o operă care, 

deşi nouă prin publicarea sa, a: “precedat: âns8 

traducţiunile lui J/ahomet şi: Alzireă şi-a, câtor al- 

tele aii mai. inavuţit de atunci în câce literatura 

* xomână, 

D. Heliade, a cărui penă, scie să se ice aşa 

de vesel cu arma, ironiei, ne. a făcut. ades6 să 

rider deseriiudu-ne starea, deplorabilă în care fa- 

  

) Din operile lu! Racine Britannicu, tragedie în 

cinel. acte, tradusă de. 7.. Văcâ? escul: (1829) Bucuresci, tip. 

Heliade şi As. 1861. ! | 

16*
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nariotismul redusese societatea şi limba n6stri 

în timpul juneţii sale. Cine n'a ris din: inimă de 

lecţiunile din Psaltikie, însoţite cu bătăi, ale Das- 

călului Alexie 1) şi de nespusul parapon.al biehu 
lui Coconu Gligoraşcu 2): când audea stingându-se 

- din ţâra Român6scă resunetul manelelor Şi al.sti- 

hurilor fanarioţesci, atunci când „d! Iancu Văcă- 
-„rescu, pe lângă cadenţa, cea, vechie a poporului 

„român păzită cu religiositate în versurile sale, a 
„însogit şi luxul rimei întru -totă eleganța, şi cu: 
„rățenia ei, pare. că ar fi arătat că limba români 
„e priimitâre şi de versificaţia italiană, ca una ce 
„are acelaşi început, mai acea materie Şi mai acea 
„gramatică, şi ca .una ce e mâi aşa de cantita 
ptivă 5).% m N a 

Într'aceste din: urmă cuvinte găsim o apre: 
quire dreptă -şi nimerită a. versurilor. Gu! Iancu 
Văcărescu, pe care-nu o vori desminţi cele mai 
multe din gragi6sele.şi energicele poesii tipărtite 
în colecţiunea, dsale 4); dar putâ-se-va Gre acâstă a- 
prequire aplica tot cu atata dreptate şi la tra- 
ducerea, tragediei francese ce s'a publicat, acuma? 

  

+) „Disposiţiunilo şi încercările mele ds poesie“ în „Curierul de ambe sexe“. Anul II, pag. 118. .- 
*) „Despre metru“ de I. Eliade în „Curierul de arabe "sexe.“ Anul II, pag, 122, i 
5) dem. a a o 

-*) Colecţie” din. poesiile diul marelui logofăt 1. Vă: cărescu, Bucuresci 1848. DD aa 
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Nu ne sfiim a ice că nu; în - Britannicu ver-. 

sul e departe de a fi lesnicios, curgăter, harmo-: 

nios; întrinsul frasa ni se pare astădi mai tot 

de-a-una, pr6 restrinsă, prâ sucită, şi sensul se ivesce 

ades6 confus,. sub acestă comprimare a limbei şi. 

a versificării. Acestea ânsă, — ne grăbim a 0 

spune, — nu le credem de loc o fi defecte pro- 

venite din lipsa de talent sâii de experienţă a, tra- 

ducătorului,. ci numai . fructe ale unei tendenţe. 

firesci :a spiritului. şi a gustului săi, şi mal ales 

resultate ale influenţei epocei în care opera a fost 

lucrată. o a 

întradevăr, pe lângă miile de rele ce Grecii 

ne âii vărsat în eră, pe lângă miile » de moduri 

de desnaţionalisare ce ei întrodusese în societate, 

studiul adânc şi serios al limbei: elene putea sin-.. 

gur să aducă literaturey n6stre, o notabilă compen-. 

saţiune, deca, ar fi fost exploatat cu o înţelegere . 

fină şi dibace, cu 0 aplecare. adevărat naţională; 

din nenorocire, 6menil.cu astfel de propensiuni ai. 

fost pugini la număr şi încercările lor aii rămas, 

în istoria n6stră literară, ca nisce fapte isolate : - 

pe care le aii covârşit alte tendențe posteridre, 

mai pugin clasice, mai modernisătâre, mai lesni- 

ci6se şi mai zburdalnice. 
, ! 

Trei generaţiuni de Văcărescă literați, în cul- 

mea cărora se înalţă poetul Iancu Văcărescu, ai 

venit întradevăr, adăpaţă. în săn&t6se studii ele- 

nice, să aducă limbei românesci, cu un adevărat . 

4.
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amor al patriei şi al frumosului, o-cultură înce- 
pândă, în care ei toţi aii simţit pornire de a uni 
verdâța 'vert6să şi nemăiestrita, crudime a limbaj 
naţionale, cu docta, şi mlădiita, perfecţiune a elenis- 
mului; în scrierile: lor, şi mai cu s6mă întrale a- 
cestui din urmă, se ivescii învederate; silințe de a 
conduce limba, n6stră âncă şovăindă, pe căile măie- 
strite, dar anevoi6se -pentru imperfecţiunea, ej, ale 
limbilor vechi; din asemen6 încercări, une ori în- 
cununate cu cel mai deplin Succes, : şi în. alte 
dese rOnduri înfrânte dinaintea, unor grele ardui- tăţi, ai născut asprimile şi anevoințele de stil şi de versificare ce se zărescii în unile scrieri ale Văcărescilor: şi mai ales în tragedia Britannicu, unde traducătorul, voind să se con 

xigentă a versului alexanărin, cu prec 
crease mai de-neînvinse greutăţi. : Limbile antice şi: mai 'su s6mă cea eleni, de şi sânt mume ale limbil 
confruntate cu dinsele, un caracter cu totul opus. Cei vechi puneaii în cuvântare o naltă, importanță; deița Jle:Y6, ea care învăţa Şi dovedea tâte, con- ducea. singură, numaj 
vinte, i6te treburile r 
cu câtă, îngrijire, cu e 
stilă strădare cultivaii 
când omul. dice 

„ astfel numai în 

ugetare îşi 

epublicelor elene ; de aceia, 
ată dibăcie, cu câtă sub- 
Grecii limba lor ! La; dînşii, 

strîngă: la un: 
stil cu totul clasic, Ja, prosodia, complicată Şi e. 

or. moderne, ai ânst,. 

Prin dulci şi înțelepte cu-. 

a ceva, nu era destul să] spună 
cât să fie de toță înțeles; trebuia. 

s
a
s
i
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âncd să placă şi minţii şi audului; de acolo :de- 

rivă, tâtă, acea cultură “măiestrită a limbei, care 

printi”o fraseologie concretă, vigurâsă şi mult 

coprindătâre, variată, în mil de feluri, cu mii de 

colori şi împletită, cu o graci6să şi cumpătată 

continuitate, ca, meanărele ce ornaă frisa templu- 

rilor grecesci, făcu din poporul elen, poporul cel 

măi literat ce s'a văqut penă acum în lume. 
Limbele -nioderne din contra, ai saciificat 

clarităţii, atat gragia. cât şi energia; despicână 

până 1a, infinit şi frasele şi formele sintactice şi 

gramaticale şi chiar cuvintele, ele aii ajuns a fi, 

în compâraţiiine cu cele antice; nisce înşiruiri mo- 

latică şi discolore de diceri, câre nai altă vir-. 

tute decât âceia d'a presenta, minţii, un înţeles: 

neted şi lesnicios, gralului;: un rost limpede şi: - 

neconiplicat,. scrierii, o obichiininţă accesibilă, tu- 

tulor şi care se învaţă cui pugină silință.. a 

într6 aceste duoă' model6,; limba xomână,; pe: 

la începutul secolului risstrii, putea âncb să âl6gă;. 

literaţii de care: vorbirăm şi âvem aci a vorbi,: 

căutări, potrivit cu-als lor imijlâce, să o împingă: 

pe câlea dificultâst, dar plină de frumuseți a imi-. 

taţiunii celor antici. Alţii în urmă, răpiți de spiri- 

tul mat nerăbdător al epocei,.o smintiră din acel 

ârum ce li se părea întârdietor şi”! deschiseră, ca- 

lea bătută :a limbelor mioderne, lesne pentru toţă, 

dar chiar de aceia, grea de ilustrat: prin opere 

temeinice. DN
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„Dupe aceste explicări 'credem că cititorul, 
mai ales: cel ce cunâsce limbele clasice, va putt 
precui traducerea lui Britannicu de d! I6n Văci- 
rescu, dupe drepta, sa valdre. Pe mulţi "i am au- 
dit împutâna acelei lucrări de a fi confusă, glo- 
durâsă , ruginită , .nedemnă, însferşit de - poetul 
care a cântat, ades6 cu aşa mult spirit Şi dulceță, 
pe lira naţională. Fie! priimim aceste imputări; 
dar să recun6scem tot de-o-dată că, sub 2ugina 
limbei, sub glodurile prosodiei, sub confusiunea sti- 
lului, stă o nobilă şi demnă tendenţă de care ur. 
naşii în poesie ai autorului nai fost capabilă şi 
care, -de ar fi fost păstrată cu stăruință şi ex- 
ploatată cu strădare de literatorii mai nuoi ai 
României, ar fi pregătit limbet: şi literaturei n6- 

„stre un nalt grad de perfecţiune. | 
Să facem o singură citaţiune dintr'acâstă tra- 

ducere, pe care din nenorocire şi tiparul o a, stricat printr'o mulţime de greşeli de cuvinte şi de punctua- 
țiune; iată cum se află tradusă, faimosa scenă 
între Britannicu ŞI Junia, când Neron nevădut, stă present şi “i ascultă, Yar Junia, îngrozită desminte 
prin vorbe, amorul adânc ce are în inima sa n: 
n Britannicu : — Dâmna, mea, ce noroc aprâpe'ţi na adus? Dulos ne mal vorbim! — (e scump odor de sus! Dar într'aşa, plăceri stă gându'mi în mâhniri Cu ce chip să avem adesâ înțilnin? 
A 

1) Racine, Britannicus. Acte II. Scâne VI. :  
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Cu mii de învărtiri trebui acum să fur 
Norocul ce aveam G'aţi fi tot împrejur? 

Ce n6pte! ce deştept! — În plâns te'nfăcişezi ' 

"Sacel obrasnici crudi nu poţi să'i desarmezi ? 

Jubitu'ţi ce făcea? Un demon împizmat 

Subt ochi'ţi ca să mor cinstea'mi a refusat! 

În c6sul spăimântării acelei groznici frică, 

În taină, te gândea! mie ceva să'mi dicl? 

Princesyal vrut atunci vr'un ce să'mi fi poftit? 

Câte era! să 'mi faci dureri al socotit? — 

_ Nimica nu îmi dici?... mă prilmind înghieqi?... 

Astfel de mângâieri dat ticăl6se'mi vieţi 2— 

Yorbesce ; singuri stăm. Vrăjmaşul e'nşălat ; 

- E, 'cână aci "ţi vorbesc, alur6 ocupat. 

Prilej pr6 fericit al depărtări! al. 

„Junia î — în locuri ce'a coprins marea putere stat. 

Chiar zidurile'aci cai ochi poţi socoti; 

D'aci'mptratum veci nu pâte a lipsi. - 

„Brilannicu : — De când dar, dâmna mea, aşa fricâsă eşti? - 

A se lăsa robi amoru “1 prilmesci ? 

“ Inima'ţi unde e, care'm! jura cu dor 

Neron c'o pismui al nostru scump amor ? 

Frica fără folos, gonesce'o, dâmna mea; 

-Sânt inimi! ceâncă simti; credință'mi potii ins; 

Mânia mea, din ochi toţi încuviinţând,. 

Muma lui Neron chiar ce volu s'arată vrând; 

E! Roma suptrat cu relele“ purtări.... 

„Junia: — Căci spui ce nu gândesc, de cuget al mustrări. 

- Însuţă de mit de orl nn "ml al mărturisit : 

În Roma că de toţi e lăudat, mărit? 

Cinstirea'ţi, numi. ai spus, virtuţii lui cănchini? 

AQI, altfel de vorbesci, durerea "ți dă pricini.. | 

„Britannicu.: :—Vorbirea'ţi m'a uimit; drept îţi mărturisesc; 

SA laugi ca s'aud, n'alerg să te găsesc. 

Când aţi încredința, cruda'mi durere vrui,
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Favorul d'un minut abis să fur putul, 
Acest minut pr6 scump, dâmna mea, 7] at perdut 
Să'mi laugi un vrăjmaş, peirea'ml ce'a stătut! 
Dar cual cut îndemn, în stare'aşa te pul?... . 
Ce, ochi'ţi taci? prin ei nimic nu vel să'mi spul? 
Ce v5d? şi ochii met "ă e frica întâlni! 
Or Neron 41 ar fi drag? or ei urit "A aş fi? 
A! d'aş put6 s'o cred!... Dâmnă! te jur pe del, 
Al turburării văl dupe simţiri să'mi fer. 
Vorbescs! spune drept! Dâmna mea, m'at ultat? „Junia : — Domnul met; să te tragi. Aştept pe Împărat? 

Din citirea acestor câte-va versuri, fieşi cine 
lesne se va convinge că, pe lângă silinţele ce'i 
a pus traducătorul de'a urma cu fidelitate stilul şi prosodia elegantului original al. lui Racine, a fost din parte'y şi o înadinsă, cercare . de a con: stringe slăbiciunile limbii române, în formele mai nervâse şi mai concise, de a supune structura ei ancă înduoi6să la inversiunile completite şi măie- streţe ale limbelor clasice, şi de a impune cuvin: tării ei aspre şi neîndemânatice, o tărie, o preci- siune, o flexibilitate, pe care abi6 18 poti dobândi limbele dupe o lungă, şi stăruitre cultivare: „Acâstă bună şi meritorie tendență, se ivesce mai pretutindeni în scrierile Văcărescilor Şi no rocul limbii nostre, precum şi meritele lor per- sonale, ai vrut ca fârte ades6 intenţiunea, să le fie împlinită cu un minunat succes. - Să nu.ne înşelăm ânsă a crede că, numai prin nimeritele lor imitaţiuni de limba şi formele
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antice, Vâcăresciă ai câştigat, un titlu' neperitor 

de on6re în literile. românescă; spirite cultivâte 
şi hrănite cu studii străine adânci şi seri6se, -ei 
avură ânsă inimi cu.totul române; inspiraţiunile 

lor sunt mai tot dauna curat naţionale ;. - Musa 

lor spicula pe câmpiile ţării şi limba română, în 

copilăresca -ei frăgeqime, le -vărsă în. veci cu îm- 

bilşugare, comorile gragiilor sale. Vom avâ: a- 

des6 prilej, vorbind despre poesiile Văcărescilor, 

să disputăm Musei poporane, unele cântice des: 

mierdătâre, pe care dînsa le a răpit pe furiş din 
albumul acelor poeţă aristocrați, şi acesta, ne dă; 
o dovadă. mai mult că, la Români, faptele ade- 

vărat bune şi frumâse unescii la un loc pe popor 
şi pe nobilime, că la noi, existenţa unei caste de 
nobleță moştenită a, fost şi este :cu totul ilu- 
sorie şi că, în datinile ţărei, ai fost tot d'auna 

mobil şi boieri:aceia numai : cari 'ai sciut' să se” 
înalțe întru binele şi gloria, patriei. 

„Acum, fiind 'că avem a vorbi despre 'o fa-: 

milie unde. patru generaţiuni de poeţă îşi trecură 

una altia: cununa de lauri ŞI de mirţă, “socotim 

că e drept a începe: învocând mat anti legen- 

dele şi tradiţiunea, acea, poesie a vremilor trecute, - 
şi, pe credinţa vechilor : spuse b&trânesci, ne va 

fi, credem, kertat a cerceta, în răpedirea penei, ! 
din ce strabun ilustrii s'au . pogorit asa Iuda 

urmaşi. . 

Se dice că pe. cand Radu Negrul Voas, fu-
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gind din Arâ6l pentru persecuțiunile Ungurilor că .. 
tolici, îşi găsi scăparea pe pâlele meridionale ale 

Carpaţilor şi, scoborând printre rîpele petrose ale 

Dambovici6rei, descalecă, şi 'şi aşeqă scaunul în 

lunca înverdită ce “i dise : Câmpul-lung, cu dinsul 

mai: mulţi soci de arme, cavaleri Români pur 

tând acvila creştină pe coiful lor de fer, veniră 
să caute o s6rtă mai pacinică într'acea nouă pă 

trie, năpustită, în timpii urgisiţi ai pot6pelor 

barbare, de colonii, străbunii lor. Astfel odinidră 
Teucru, eroul -Salaminei, cerca pe luciul mărilor, 
cu fraţii. săi de vitejie, o patrie mai ferice”). 
Printre tovarăşii lui Negru Vodă, se dice „că ar 
fi fost şi junele Negoiţă, domnesc cocon allii 

Dan, Voevodul Făgăraşului, Şi nepot de soră al 

căpeteniei Românilor; acesta întemeie sate şi bi- 
serică dou&-spre-dece pe malurile Dâmboviţei 00- 

prinse de dinsul; el avu g6se fete şi duoi feclori, 
Radul şi Şerban, cărora le lăsă moştenire, CU NU 
mele de Văcăresci, :scutul. părintese .ce purta 
gravat pe dinsul Cetatea Făgăraşului, pe care 
folfile o acvilă albă, emblemă de imaculată pu- 
tere, şi prapurul purpăriăi, cu dicerea, VIRTUS scrisă 
în litere de aur. 
_ De atunci ai trecut mulți ani; eră avu şi 

dile de glorie şi grele încercări. Ni se maj spune 

  

1) Oraţiă, lib. L. oda VII: „Teucer Salamina patremque | 
" „Quum fugeret, aie ennoucecnecnesenencnsca E
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că într'o vreme, când cerul mâniat, secase în pă- 
mentul "românesc,  tâte isvârele rodiril, când f6- 

metea cea mai cumplită secera poporul şi silea, 

pe plugarul moşnen să'şi vândă pentru o fărâmă 

de pâne, către boierul mai avut, t6rina sa stră- . 

"moş6scă şi chiar libertatea, sa, de om, un urmaş 

al coconului Negoiţă, Radul comisul, ce diseră, 
în urmă Bilşug, vărsă cu 0 nobilă dărnicie co- 

morile sale, poporului. — „Nimeni să nu se mai 

„vândă rob de nevoia fâmetej.“ gise el. „Domuul 
„Dumnedei :a dat bilsug mare comisului Radu. 
„El nu cere plată! împărtăşiţi-vă toţi din r6dele 
„muncei sale! lăudaţi şi preînălțaţi din.tot su- 
„fletul pe părintele ceresc, stăpânul Radului !* 

Aci ne apropiem de timpuri cu'amintiri maj 
precise, mai puţin legendare. La 1554, se născu 
Gin n6mul Văcărescilor, un copil căruia “Domnul 

de atunci, Pătraşcu cel Bun, îi dete, ca naş, nu- 
mele săii: acesta, fu aga Pătraşcu 'vit6zul care, 
într'o' lungă carieră răsboinică, .dobori în bătăliă 
atâția, vrăjmaşi păgâni câte dile cu s6re sunt în- | 

trun an.şi care, pentru .aceia,: îşi închină sabia, 
isbenditâre la toţi sfinţii ai dilelor de peste an. 

De acest Pă&trascu, care la bătrânețe fu ban al 

Craiovei şi: însoţi la răsbâie pe Michatu Vitezul, 
este clădită. biserica: din căminul Văcărescilor de 
lângă Târgovişte; în dilele lui Petru Vodă Cercel, 
1584, el fu ispravnic adică executor la zidirea
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„ bisericei domnesci din Târgovişte, . unde "1 a şi 
rămas chipul zugrăvit printre ctitori. 

Urmaşul lui fu Nâgoe spătarul, pe care Şer- 
ban Vodă Cantacuzino: îl avea. ca sol al ţărei, 
Baș Capu-Kehaia, la P6rtă ; la 1685, acest vrednic 
bărbat muri în Constantinopol cu hainele . pece: 
tluite pe dinsul; trupul lui, supus de Turci la 
acestă osândă, fu - adus în ţeră şi . înmormântat 
în tinda, mitropoliei ae la Târgovişte, unde se află 
pâtra sa funerară. Soia, lui, mama Neeşuţa, cu- 
noscută în vremile acelea prin virtuțile ei căsă- 
toresci, reînoui memoria, venerată a matrânelor 

" romane. Pe lângă faima. sgomot6să şi smăcinată 
a răsboinicilor şi a Gmenilor politici, e. dulce lu: 
cru. a'şi odihni privirile pe unul. din acele blânde 
tipuri femeiesci de pace. şi de câsnicie! | 

Fiul acestor. -venerabih bătrâni. jucă un rol 
Ja curtea activă şi fastu6să a lui Constantin. Vodă 
Brâncovânul; mai Anti vătaf de Copii-den-casă, adică căpetenie. a celor '100 de gardi. domnesc, 
aleşi printre feciorii boierimei,. Şi purtător al st6- 
gului domnesc în. ocasiunile: solemne!), e] -este 

  

') E'de mirare ânsă a vedă aceste. funcțiuni împli- nite de un fiii de boter mare, căci Cantemir, (Descrierea Moldovel. Ed. 2, Iaşi 1851; pag. 171) clas6ză, pe vătatul de. copil printre. slujitorii domnesc! .carit; „mu. numai din nem boieresc, ci şi din birnict şi dir menit cel mai de Jos, se primescii întru acestă stare, prin care ' asemens dobândesc putere şi volnicie boierâscă.“ — A semen dice 

r
r
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însărcinat la 1688, să cate vad pentru facerea, 
unui pod pe Argeş ca să trâcă, oştirile - împără- - 

tesci în contra Austriacilor 1); la, 1695, septem- 
vrie, Constantin Yodă, plecând întru întâmpinarea, 

Sulţanului, la Dimirikapi, încredințeză lui Con- 
stantin stolnicul. Cantacuzino şi lui Ianake Vă-: 
cărescul vel agă, t6ti, pedestrimea şi o s6mă de 
călărime pentru paza Tergoviştei, a Dâmnei şi a 
casei sale ); de. la 1703 în .colo, mai mulţi ani 

d'a'rOndul, Ianake. Văcărescul fu trămis la Portă 
ca. să împlinescă funcțiunile :de Capu-Kehaia, în 

care tatăl săi. îşi găsise mortea, şi apoi e re-.. 

chiămat, de mai multe:ori, de către Prinţ în. ţe- 
ră 5); la 1708, el avu.de tovarăş într'acâstă mi- 
siune pe stolnicul. Toma, Cantacuzino; la 1705, 

pe Drăghici Câmpinenul, vătaful de.. Aprodi;. la 

1706: şi 1707, merse singur ca să mijlocescă : a 
potoli exigenţele nem&surate de tribut ale Porții. 
„Aceste ades6. schimbări: ale boierilor agenţi a- 
„veai pricina lor. chibzuită,“ ne.dice. Engel 4), „în 
„cugetele şi. în intenţiunile: Brancovenului care se 

  

şi Generalul "Bauer în Memorialul: săi istoric şi geografic 
asupra României, (trad, Bucuresci, 1857, şi uipărit la un 

loc: cu. Carra): . - 

IEI 2 Cronica, lui Radu, Grecenul, Magaz. îstor, pontru 

Dacia, t. II. p. 156. a _ i 

> Idem, p. “999. 

5) Engel. Geschichte der Wallachey, t. 11, p p. 362-365. 

*) Idem,.p. 364.
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„desveluiră mai tardiii, dar pe care acum voia să 

„le ţină ascunse.“ Într'adevăr, spre a nu întărita 
şi. mai tare prepusurile bănuit6rei Porţi, pe când 

el avea secrete înţelegeri cu curţile apusale, 

Prinqul se silea neîncetat să .asigureze pe Turd 

de a, sa, credinţă prin desele trămiteri a, celor mai 

- de aprâpe şi mai intimi ai săi. Dar aceste stra 
tageme avură, precum scim toţi, succesul ce 
aştepta Brâncovânul de „la: ele. Încrederea sa 
amăgită întrunii din consilierii săi şi mai ales 

în bătrânul sii unchiu, postelnicul Constantin 

Cantacuzino, aduse peirea, şi a lui şi a, Gmenilor 
mai din suflet devotați lui. Dupe ce imbrochorul 
sâii comisul împărăției asvârli vălul de mazilie pe 

capul Brâncovânului şi strămută, cu tâtă fa 

milia, întracea, grOznică Furneită, cea mai înfio- 

rătore din visiunile Iedi-Kulei (şepte-turnuri), acel 
funcţionar otoman rămase în ra Românesc, 

„mal ales pentru ca; să vânqă starea nemişoătre 
pă Brâncovenilor, iar: pe cea mişcătore, consistând 

„în bani, giuvaieruri şi blăni scumpe, din care u- 
„Nele eraii şi dăruite de Petru cel Mare al Rusiei, 

„Să 0 inventorieze şi să o trămită la Constantino: 

„Pol, împreună, cu. .vistierul Brâncovânului, Ia 
„nake Văcărescu 1).% Când apoi, la august în 15, 

„anul 1716, se petrecu la palatul depe mare, G4li- 
“»Biosk, dinaintea ochilor sultanului: Achmed II, 

  

1) Engel, Gesch. der Wal. t. II; p. 367,:! 
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acea înfiorătâre scenă a uciderii Brâncovenilor, 

jertfa, începu cu mârtea lui Ianake Văcărescu 1). 

Capul lui cădu cel d'ântei, ca, spre pedâpsă pen: 
tru drepta, credinţă ce păstrase către nenorocitul 

săi Domn; tinerii princi câte-şi patru, şi apoi şi 

tatăl lor, periră unu! dupe altul sub sabiu g6- 

latului. Curagiul ce arătase 'nevinovatul slujbaş 

la o aşa nelegiuită osândă, îndemnă pe Domnitor 
să rabde cu tărie acea cruntă expiațiune a vani- . 

tăţilor sale. 
Cu martirul lui Ianake Văcărescu nu se stinse 

posteritatea, lui; dar ânsă aci ne vine o înduoială 
din care: numai documente vechi ce nu ne sunt 

cunoscute arii pute să ne se6tă. Fotino dice că 

împreună cu Constandin Vodă Brâncovânul a 

perit ucis şi clucerul Ianake Văcărescu, ginerile 
hi?) şi ni sa spus că fiica Brâncovânului.. pe 

care ar fi ţinut/o acesta, de soţie, ar fi fost dom- 

niţa Stanca. Scim ânsă că acâstă domniţă, cea 

mai mare din fetele lui Constandin Vodă, a luat, 

de bărbat, la 1691, pe beizad6 Radul, coconul 

lui Iliaș Vodă?) şi că, pe la mijlocul postului 

mare din anul 1714, ea a murit avend triste pre- 

simţi despre restriştea apropiată a tatălui săi“); 

:) Engel, loc. citat. — Del Chiar. — Fotino. * 

=) D. Fotino. Istor. gener. a Daciei, ti. de G. Sion, 

t. IL, p. 144. 
3) Radu Greceanu, Dacia, t. IL, p. 19%, 

% Engel, î. |, p. 374, 

I. 25,682. 17
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scim asemen6 cari aii fost sogii celori-alte şâse 
fete ale Brâncovânului,: şi nică: Carra 1): nică Can- 
temir 3), nu pomehesci despre vre una care să fi 
avut de bărbat pe-lanake Văcărescu. | 
“Or cum va, fi, ramura, acestuia, s'a, perpetuat 
prin patru fi şi anume : Costandin, Barbu, Radu 
şi Stefan. Despre cel dântâi se scie că a dăruit 
moşia, pe care Nicolae "Vodă, Mavrocordat a dl: 
dit mânăstirea Văcărescii, 14 1726; al duoilea Şi 
al treilea aii trecut cu distincţiune prin slujbele ţ 
Tei, foră de a fi lăsat o memorie strălucită?) 
Ondrea, de a ilustra familia prin Gmeni demni de 
lauda naţiunii, fu reservată posterităţii fratelui 
al patrulea. Stefan el însuşi, învăţat în literile 

  

') Carra. Istor. Mold.: şi Român., trad. româneste, 
pag. 109. Aci se vede care ati fost fiicele lu Constantin 
Vodă Brâncovânul şi sogii lor, anume : Stanca, măritată 
dupe Radul, fiiul lui Iliaş Domn al Moldovei, — Maria soţia lul Constantin, fiul lui Duca Vodă din Moldova, 
Ilinca măritată dupe Scarlat, filul lui Alexandru Mayro- 
cordat, — Safta soţia, lui Iordake Creţulescu, — Ancuţa soţia lui Nicolae, filul lut George Roset, — Bălașa, că sătorită dupe un nobil grec Manole, filul lui Andronie,— şi Smaranda care a ținut pe un Bălan, boler român. 

”) Cantemir, Histoire de !Empire Othoman, traduc- tion de Mr. de Jonequierres, î. IV, p. 115, 
Ă :) Barbu. a avut o singură, fiică care a fost cea dântâ! sogie a banului Dimitrie Ghica; iar Radu a, avut fecior pe vistierul, Stefan Văcărescu care, la 1819,-a tre: cut în Rusia. E 
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elene şi mai ales în pravilele împă&rătesci, dedat, 

şi prin experienţă şi printr'o minte .drâptă şi să- 

năt6să, cu daraverile judecătorescă, fu mai ântâi 

vornic de Târgovişte, apoi spătar mare: şi, în tot 

timpul, oracolul legislativ al epocei sale ; : până 

mai de-ună-i, urmaşii lui aii păstrat nisce notiţii 

sumare despre unele procese cărora le dase el ho- 

tăriri, minunate prin ecuitatea principiilor şi lă- 

murirea, ideilor coprinse în ele!). În gradul de. 

ondre în care trăia, Stefan Văcărescu ânsă nu 

era, fericit, vădend că din câţi copii născea fru- 

mâsa lui soţie, Catinca Don6, nici unul nu r&- 

mânea în viaţă ca să moştenescă averea, numele . 

şi naltele lui simţiră. Dorinţa, acestor părinţi de 

a căpăta un fiu se invederâsă pintr'o icnă a 

sântului Stilian, unde acel ocrotitor al nascerilor 

şi :al pruncilor e înfăgişat având la polei, de 

două lature îngenuchiaţi pe vornicul Stefan: Vă- 

cărescu şi pe socia lui3). Era în obicelele vechi . 

alo cultului nostru. d'a, închina la sfinţă şi la 

mâştele lor, asemen6 icâne zugrăvite. sii chiar 

şi chipuri modelate, epresentând obiectele ce vo- 

iati credincioşii să dobândâscă, de la cerescii lor 

patroni, astfel tâte icânele vestite din țră şi tote 

1) Aceste notițe, încredințate de d. 1. Văcărescul, 

r&posatului Vilara, s'au făcut nev&dute. Pote le ar găsi 

cine-va cercetând printre hârtiile r&mase de la Vilara: 

2) Acâstă icână de. familie se păstreză de câtre 

q. I. Văcărescu, ” 
„ 

17 *
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raclele de sfinți posedă câte o colecţiune de brage, 

pici6re, ochi, mâni, şi chiar prunci lucraţi în aur, 

în argint, în sidef, s6i în alte materii şi dedicate 

t6te de pătimaşi sei de rugători. | 

Piet6sa, reclamă a lui Stefan nu rămase fără 
răsplată, cocă, pe la 17401), i se născu un fiiu că- 
rula îi era, dat de sortă a întrece în merite pe 

toţi străbunil săi şi a lăsa numele săii lăudat vii- 

torimei ; acesta "fu Iănăkiță Văcărescu, botezat 
cu numele moşului săi. El însuşi, într'un minut 
de melancolică filosofie, astfel spune despre nas- 

cerea sa2): 

„În gilele acestui fericit împărat, (Sultan Mahmut 
I, 1730—1754) am vădut şi ei lumina lumii acesteia, 
plină de amar chiar la fericirile ei, şi plină de nestator- 
nicie chiar la cele ce se potii socoti ma! statornice.“ 

Educaţiunea lui fu de la început prâ îngrijită. 
Neofit cel bătrân Kavsocalivitul îl iniţiă la te- 
saurele limbei, retoricei şi istoriei elene; un ger: 
man anume “Weber, îi explică regulile limbei 
latine; alţi profesori îl învăţară, italienesce, fran: 

1) Acâstă cifră e dedusă prin analogie. 
) În scrierea intitulată: Istoria Împăraţilor Oto- 

man! etc... crisă de dl. Janake Păcărescul, etc... Manu- 
script în posesiunea d-lui Stefan Greceanu, care a bine 
voit a ni'l împărtăşi. Cuvintele citate aci se află la sfâr- 
şitul vieţei sultanului Mahmud 1, pag. 140. — Acest ma: 
nuscript a fost tipărit, mat târdiă, de d. A. Papiu Ilarian, 
în Tesaurul de Monumente istorice, -
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qusesce, şi hogii turci îl familiarisară cu limba, şi 
literatura, otomană, pe care în urmă le cunoscea, 
fOrte bine. De tânăr âncă el fu nevoit, să se dedea 

cu necazurile şi să'şi formese un suflet tare şi 
răbdător, spre a nu fi sdrobit şi. nimicit, ca cei 
mai mulţi, în necurmatele smăcinări ce turburaii 
epoca de anarchie şi de nelegiuiri în: care sorta 
îl menise să trăiăscă. Sufletele mari se plămădescă 

în valurile răstriştel. a 
- Pe la 1755, ferosul Constandin Gehan Raco- 

viţă Voevod, neputând suferi spiritul stăruiţor 

de naţionalitate ce mâna pe unii din boieri şi 

mai ales pe Văcăresci, în purtarea lor, când ţera 

întrâgă tresărea sub asprul lui jug, cugetă să se 

scape de aceştia şi exilă pe Stefan şi pe fratele 

s&i Barbu, la insula Cipru 1); dar în domnia ur- 

mat6re, aceşti. duoi boieri îşi rev&dură,. patria. 

şi, la 1760, sub Scarlat Vodă Ghica, Stefan Va- 

cărescu era spătar mare 2), în vreme ce fiul 

săi, âncă de tot june şi de atunci cămăraş, 

servea ca ispravnic s6ă purtător de s6mă la clă- 

direa mănăstirei Sântului Spiridon cel noii, depe 

uliţa, Şerban-Vodă; într'acea biserică întemeiată, 

de Ghiculesci, până 'a nu se dărăma cea vechie, 

ca să se reclidescă depe planul fantastic, ce “i 

  

1) Fotino, tr. de G. Sion, t. 1, p. 159. El vorbesce 

numa! de duoi boieri Văcăresci, fără de al numi. 

__% Istor. Imp. Otom. Mns. p. 147. 

. 
«
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dă astădi înfăciţarea unui templu de cofetărie, 

se vedea, pe: păreţi,. portretul lui Iănăkiţă, Văcă- 

rescu; din norocire d! I6n Văcărescu avu de 

timpurii fericita idee de a pune să]. decopieze 

Şi, dupe acea copie, putem citi adi în trăsurile 

fecel lui Iănăkiţă, tâte naltele elita Şi tâte 
slăbiciunile: caracterului săi 1). 

O facă prelungă şi cam. palidă, cu: fruntea 

lată, un nas drept şi regulat cu nările fârte largi, 

o gură zimbitâre pe. ale cărei buze voluptudse 

abis le ascunde o mustață subţire,. ochi căprui 

cu o căutătură plină de dulceţă şi de fineţă, în 

sferşit o barbă castanie rară şi transparentă cei 
folfâte uşor de pept: iată trăsurile acelei figuri 

ce *'nsuflă îndată un simpatic respect şi pe care 

o susţine cu Greşi ce: mânărie, portul drept al 
trupului şi gugiumanul de samur, aşedat cu se- 
meţie pe cap. Costumul lui, imitat depe hainele 
sale favorite; e compus într'acel portret, de un 
anteriii de sevaiii ros-gălbui s6u chamois şi încins 
la brâi cu un giar, din care. este hangerul cu 

*) Or ce Român trebule să privâscă cu mâhnire per- 
derea stilului de architectură bizantină 'naţionalisat la 
no), şi destrucţiunea vechelor portreturi şi inscripţiuni, ce 
se facu pe t6tă dioa cu reclădirea bisericelor. Trebuie să 
lăudăm şi să recomandăm tutulor spre imitaţiune chipul 
inteligent cu care â-nil Creţulesci, în restaurarea bisericei 
d-lor, ai păstrat cu pietate în interior stilul vechiu şi 
portretele ctitoricesci. 
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mâner de smalţ albastru şi de petre scumpe; pe 

dWasupra pârtă un contoş de col6rea verde des- 

chisă a iezmuhă (iasp alb), îmblănit cu samuri. 

În mână el ţine un sul de hârtii desfăşurate pe 

care se citescii acele cuvinte memorabile ale sale, 

acel testament în versuri, cel mai nobil legat ce 

putea, lăsa, un om de genii posterităţii sale: .. 

„Urmaşilor mei Văcăresci, 

Las-vob moştenire, 

Crescerea limbei românesci 

Sa patriel cinstire!“ 

: Decă dintraceste două măreţe. îndatoriri pu: 

se asupra viitorimil, crescerea limbei românescă 

era, însuflată lui Iănăkiţă. de geniul săi. propriii, 

cinstirea patriei “totuşi -o moştenise. şi. el de la 

străbuni, de la tatăl săi carele - şi dînsul muri 

jertfă al credinței 'sale. către ţâră. Acestă morte 

e o tragedie întunecâsă demnă de- mârşava vi- 

clenie a Fanarioţilor ; întradevăr, la 1763, Cons- 

tantin Gehan Racoviţă se întârse pe tronul ţărei 

Românesci şi hotări ca cel pugin, de rândul acesta, | 

să se scape de Văcăresci mal cu siguranţă de- 

cât cu exilul; puse într'ascuns de otrăvi pe Şte- 

fan şi pe Barbu, pe cană ei se aflaii la via lor 

de la valea. Orlii în. Săcuieni. Becerul, adică bu- 

cătarul domnese care uri acestă, cumplită unel- 

tire, străbun, dice-se, al unuia din 6menii poli: 

tici şi literați de la noi, priimi o răsplată provi-
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denţială; noi Vatel istoric, el nu se ucise ca 

vestitul bucătar el lui Ludovic XIV15, în despe 

rare pentru întârdierea pescelui la masa regală; 

ci, într'o di, când se ducea cu castronul de ciorbă 

în mâni ca să *l pună pe masa domnsscă, bolta 
clopolniţei se cufundă asupră'i şi sdrobi sub 

dărămăturile ei. Poporul superstiţios vădu în- 

tracestă întâmplare o pedâpsă cerâscă, pentru 
crima săvârşită de dînsul cu otrăvirea boferilor 
Văcărescilor, şi, în neîndurata lui mânie, îi blă- 
stemă n6mul. | 

Dupe o aşa, grâznică perdere a părinteluj săi, 
Iănăkiţă Văcărescu se duse să caute în Constan- 
tinopol, sii r&sbunare ss mângâiere ; dar în pu- 
cin imp, dupe vre o un-spre-dece luni de domnie, 
Constantin Racoviţă muri pe tron, victimă a, pa- 
time sale pentru melisă şi băuturile spirtâse 1). 

„__Junele Văcărescul, al cărui spirit activ şi setos 
de cunoscințe, scia să tragă un folos din tote, 
profită de petrecerea sa în Constantinopol, şi le- 
gându-se în prietenie cu Halil Hamid, om. fârte 

„învăţat şi scriitor (Biatib) la kalemul (secretarul) 
divanului împărătesc, ataşat pe lângă Capi-Ke- 
haielele ţărei n6stre, învăţă de la :dinsul teoria 
gramaticală a limbei. turcesci ce se ice Sarfu?); 
peste trei ani ânsă,. la, 1767, Alexandru Scarlat 

1) Fotino. tr. de G. Sion. t, II. p. 161. 
*) Ist. împer. Otom. Mns. p. 219. . 
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Vodă „Ghica îl chiimă la înalte dregătorii, încre- 
dinţându'i vistieria. ') Când dar, prin conglăsuirea . 
Pervului Cantacuzino ce era spătar şi visa să 
dob6ndescă, domnia, țărel prin Ruşi, o mică com- 
panie de volontiri Kazaci, subt ordinile unui pol: 
covnic rus, Nazarie Faramzin, călcă Bucurescii 
(7- octombrie, 1769), prinse pe pringul Grigorie III 
Ghica, frate şi urmaş al lui Alexanâru, şil tră-. 
mise prisonier la Petersburg, boterii țărei, adunaţi 
la un loc cu mitropolitul Grigorie, să chbzuiră a, 

trămite o deputaţiune de duo! dintre dinşii la Feld- 
mareşalul rusesc Rumianţofi, ce se afla la Laticlof, 
pentru ca să câră 6ste de paza ţărei, şi aceşti de- 
putaţi, aleşi prin influența, Pervului Cantacuzino, 

fură fratele stii Michail, fostul vistier şi Jănăkiţă 
Văcărescu, vistierul | actual, dintr'a cărui prie- 
tenie Pervul socotea să tragă profit. 

Dar să lăsăm cuvântul lui Jănăkiţă, spre a 

caracterisa mai bine spiritul şi ambiţiunile ce aţi: 
ţai aceste mișcări 2): 

„Deci ne orânduim soli pentru acâsta; în urmă se 

mal orOndui şi Nicolae Brâncovenul logofătul, la care 
vistierul Michail îşi ascundea chibzuirile, Pe cale mergând, 

îşi descoperi Michail chibzuirile către mine la o gazdă, 

într'o s6ră când dormea Nicolae şi mă ispiti întrebân- 

du-mă aşa: — Feldmareşalul, când ne va porunci să fa- 

cem şi alegere de Domn în ţâra nâstră dintre no!, pe 

:) Istor. împ. Otom. Mns. 
*) idem p. 157 et sq.
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cine găsesc ei cu cale, socotind pote că eă voju râs 

punde: pe domnia lu! spătarul, fratele domniitale. — Fii 
şi "i am rspuns, că nu găsesc altul mal cu cale decât 

pe mine; îmi dise şi: Acest răspuns îl potii face toți bo- 

Yeril. — Şi ce înduoială ai dumniata,? îl gisel. — Îmi dise: 
Deca ar fi sciut frate-mei aşa, mai bine ar fi fugit la 
Turci. — ÎN răspunsei că. ma! lesne Sar fi făcut deo 
cam dată domn .acol6, căci în Europa Împărații, Domn 
asolut .nu facii ; îl arătal pildă Transilvania, 'Timişvarul 

şi Podolia, Smolenskul şi altele, şi d'abi6 începu a mă 
crede şi, vădându!l întristat, poftitorii dicânâu'1: Acestea 
stati în mâna lui Dumnegei 1“ i 

Pugina înclinare a autorului către - Rusia Şi 
neîncrederea sa, în fanfaronadele şi în proiectele 
de neînduoi6să biruinţă, cu care Ruşii au trâm- 
biţat mai ades6 sosirea, lor în Principate, se “în: 
vedereză, pretutindeni în. spusele Şi în faptele lui 
Ianăkiţă. Iată cu ce fină ironie descrie el impre- 
siunea amăsitâre produsă în ţeră de începutul ex: 
pediţiunii Ruşilor de la 17691): a 

„Toti creştinii ce n'a chibzuit cele dupe urmă, și 
care nu erai adăpaţi. de sciința politicescilor ocormuiri, 
socotea că Rosia, a să ridice din lume ss cel puţin din 
Europa, tâtă stăpânirea turcescă; unil, pentru rivna le 
gil, alţii pentru pofta slavei şi alţii pentru Iubirea hră- 
Pirii, se făcură ostaşi ruşi și cel mai mulţi şi fără co- 
mandir; alţii iarăşi de frica Turcilor, fiindu-le credineloși, 
fugea, de dinşii să nu p6ră.“,. 

— 

1) Istor. împ. Otom., p. 157. 
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Dar să urmăm, spre mai buna convicţiune, fap: 

- tele vistierului Văcărescu. La Buzăii, solii se înt€l: 

nescii cu colonelul Nazarie care”! vestesce că 6ste 

multă rusâscă, îi sosesce în urmă, şi îndâmnă pe 
boieri a trămite la Petersburg deputaţi, cari să 

ducă plângerile ţărei în contra Porții şi să, :c6ră 

Împăratului privilegiul da, fi - Principatele 'închi- 

nate Rusiei. Văcărescu pare a fi forte puţin do- 

mirit de făgădulele Kazacului, şi, cugetând a, scăpa 

din acestă cursă, el însuşi, în taină de soţii săi, 

se propune lui Nazarie ca să mârgă să adune în 

Bucuresci-pe bolerii fugiţi cu familiile lor la, sa- 

tul Cer6şul din plaiul Săcuieni; îndată ce se-vede 

acolo, el îşi jea soţia, fiică a tergimanului (trans- 

lator) Iacovake Rizu, şi pe mumă sa, şi trece în 

pripă la Braşov prin lazaretul Buzăului +). 

- Cat ţinu astă dată ocuparea, țărei de Muscali, 

adică până la 1774, lănăkiţă petrecu tot prin străi- 

nătate; chiămat întrun rând, 1770, de “vizirul Muh- 

sur-Oglu la Craiova, unde Turcii se încercase să 

aşede Domn pe Manole Roset, el merge acolo cu 

unchiul s&ii Radul spătarul şi cu alţi dou&-deci 

de boieri, intrând în ţeră prin plaful Vâlcanului; 

- dar fură toță siliţi îndată a se întorce la Braşov. 

Mai târii 3) când prin medierea Austriei, pute- 

rile luptătâre începi a înclina spre pace, drago- 

1) Istor. împ. Otom., p. 161. 

“% idem. p. 168—171.
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manul Porții Iacovake Rizu îndâmnă pe vizir să 

chiăme la Focşani, unde e a se face congresul, 

pe ginerile săi Iănăkiţă Văcărescu, care cunos- 

cea afund t6te interesele țărei; acesta, de şi avea 

cu dinsul paşport ăustriac, e oprit opt-spre-dece 
dile în corturile din tabără rusescă, expus la ar- 

şița, s6relui şi la, temerea exilului, până când se 

hotărasce a scrie Feldmareşalului Rumianţofi, ur- 

mătorea, scris6re, plină de o viclână batjocură, pe 
care însuşi astfel o traduce din limba italiană): 

„Escelenţă, domnule şi patronul mei. 

„De vreme ce norocul şi întâmplarea at bine-voit 
ca să facă priglonier pe mine, un om fără de arme şi în 
vreme de armestiţiă, la purtătârele de biruinţă astă dată 
armele Rusesci, mal virtos având şi paşoport cu pro- 
tecţie Chesaricâscă, pentru vină căci îm! păzesc dupe da- 
torie credinţa la stăpânii ce Dumnedeiă "mi ati orânduit, 
sânt desâverşit întâmplării mulţumit şi : norocului, căci 
*'mi au făcut acâstă deosebită cinste unde nu facă altă 
rugăciune Escelenţei tale, fără de numai, în vreme ce 
arderea s6relul îmi pricinulesce multă tirănie, aflându-mă 
într'un câmp, mă rog Excelenței tale ca să fii trămis 
cu un c6s mal nainte şi ei la locul unde se află şi cel- 
—————— 

*) Istor. împ.:otom., p. 172 şi 190. — Aci vom face 
observațiune asupra stilului usitaţ de Tănăkiță Văcă- 
Tescu, într'acâstă scriere şi în care se. ivesce influenţa 
deosebitelor limbi ce el cunoscea. Numirile de funcțiuni 
Şi chiar unele diceri usuale turcesel se găsescii alăturate 
cu cuvinte luate din limba italiană şi scrise de autor 
chiar cum se şi pronunţă într'acâstă din urmă limbă. 
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Palţi priglonieri în vreme de războtu şi cu armele . în 
mână ş volu fi forte mulţămit aceste! faceri de bine, re- 
mâinăd etc...“ - 

Acestă, scrisâre atingând amorul propriii al 

mareşalului, avu cel mai fericit efect; Văcărescu 
fu îndată liberat şi însogi pe solii turcesci;. dar 

congresul se sparse întriast rond fără succes, 
precum în urmă şi cei ce sta să se facă în cur- 

_tea domnâscă de la Bucuresci. Văcărescu într'ast 

timp merse la Şumla unde presentă vizirului 

un malzar (albă, petiţiune) din partea boierilor 

români emigraţi la Braşov; la urmă, purcegând 

- din Şumla, şi trecând pe la Rusciuk, Nicopole, 

Vidin şi Mehadia, se întârse tarăşi în Cronstadt 1). 

Aci el avu pentru ântfia Gră prilejul a ved6 şi 

a fi preguit; de împăratul Ioseph II, acel autocrat; 

amic al ideilor liberale şi singurul dintre Aus- 

triaci, protector al naţiunii române, Povestirea 

ce face Iănăkiţă despre acea, visită e mult pr6. 

interesantă ca să o trecem cu tăcere?): 

„Într'acest an, la 1778, malu, împăratul Romanilor, 

Josif II, vrând ca să mârgă în Galigia şi Lodomeria, în 

ţările ce dobândise atunci, trecând prin horale Arâ6lului; 

aă venit şi la Braşov unde ati şedut şi tre! dile şi ne 

ai făcut nouă .bolerilor Români ce eram musafiri acol6, 

multă cinste, căci, cum a sosit la conacul unde era gă- 

a — 

1) Istor. imp: otom., p. 179. 

3) idem: p.: 181-184.
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tit, de loc ai trămis pe doctorul Impărăţie! sale, la no! 
unde eram adunaţi toți, la gazdă la mine şi ne-ati dis 
că, măcar că Împăratul cârcă întristare pentru nor, cel 
suntem înstrăinaţi de patrie, dar are părere bună, căci 

ne aflăm adăpostindu-ne în ţâra Împtrăţiel sale şi pof- 
tesce ca a duoa-di, la 10 câsuri nemţesci, să no dea av 

dienţă. Deci, dupe ce am făcut mulţămita către doctor, 

a duoa-di am mers toţi înaintea Împăratului. Eu am f& 
cut dragomanlik boierilor în limba talienâscă şi am fost 

primiţi cu atâta libov (dragoste) şi cinste încât, dupe ce 

ne ai întrebat şi de suntem mulţumiţi de gheneralul ce 

tăţii şi de chivernisitoril locului şi "i am arătat adevtrul, 
s'au întors şi ai mulţumit gheneralului însuşi pentru noi; 
Auholtz se numea gheneralul acesta care ati şi lăcrimat 
de bucurie atunci; cu tâte acestea ai dat poruncă ca 
veri ce pricină vorii av6 Românii noştri între dinşii, să 
nu fie volnic a” judica cine-va, fără decât no! întra not săi 
judicăm, âncd şi Ardelnii, atât parte. ostăşâscă cât şi 
politicescă, de va, avs pricină cu un Român, iarăşi la noi 
să vie să'şi caute judicata. Dupe acâsta, ne at chiămat 
ca să mergem într'acea sâră la casa gheneralului din 
preună cu familiile nâstre, unde ai poruncit să se facă 
Assemblce. Deci sâra ne am adunat toţi acolo dupe po: 
runcă cu jupânesele n6stre şi, viind şi Împăratul la opt 
cesuri nemţesci, intrând în casă, m'ati întâmpinat lingă 
uşă pe mine şi "mi ai dis! — Senior Văcărescule, (căci 
îmi aflase numele de la audienţă), te poftesc şi to pui în 
ostonslă ca să'mi faci astă seră tergimanlik. — Îndată ci 
închinându-mă " am r&spuns că acesta este cea mal fe- 
ricită n6pte ce am' întempinat de cânâ m'am născut, și 
aşa, luânduw'l de subţidră din stinga, m'am aflat într'a- 
cestă slujbă şi cinste, până la un câs dupe dout-spre- 
dece, ne lăsând nici un boier şi nici o jupănâsă ca să 
nu facă vre o întrebare sâti vorbă sâii mângâtere până 
când, vrend să mârgă la gazdă, no au chiămat ca să
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mergem a -doua-gi afară din cetate la loagăr, unde are 

însuşi să facă eserciţiii ostaşilor ce era acolo. Deci mer- 

gând dupe ce aii făcut iarăş multe vorbe de mângâlere 

şi aşa aă slobogit a merge la gazdele nâstre şi Împăratul 

ati purces.în ţ6ra Leş6scă.“ , 

| Cu tâte aceste împărătesci mângâteri, boierii 
români sufereau cu anevoinţă exilul şi Văcărescu 

ne spune cu ce nespusă bucurie, priimiră ej, la 

septemvrie, 1774, vestea cum că pacea s'a în- 

cheiat la 4 iulie, în Kainargi, şi că sa numit 

Domn al ţării. Alexanâru Ipsilant, tergimanul 

divanului Porţei. Boierii din Braşov fură chiă- 

maţi îndăr&t Şi Tănăkiţă trecu îndată, pentru a 

treia 6ră în viaţa sa, la Garigrad, spre a se în- 

turna cu noul Dâmn la Bucuresci!). 

Aci începe un noii period în existenţa, ace- 

stui om eminent, period de activitate, de produc- 

ţiune, în care inteligența sa vie Şi sporitâre se 

desvoltă prin fapte şi prin "scrieri, se răspândi, 

în cursul unei domnii mai pacinice şi mai lumi- 

nate, asupra administraţiunil, a legiuirilor ş și a 

culturei morale a ţărei. Numit, pentru a treia Să, 

vistier şi apot- la 1780, spătar?), el se ocupă, 

în parte, a regula s6ma, acestor dregătorii şi, în 

„general, a da puternicul săi ajutor domnitorului, 

în tâte reformele ce se silea a face. Alexandru 

-1) Istor. împ. Otom., p. 189 et sa. 

*) idem. p. 190.
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Vodă Ipsilant. nu era un om de. rând; -un con: 
timporan străin îl câracteriză într'astfel 1): 

" „Un pring ce Iubesce frumâsele arte, un pring ce 
onoreză cu protecţiunea sa sciinţele-şi pe învăţati, mal 
ales într'o ţâră aşa puțin cultivată, un pring care vrea 
legi spre a'şi înfrâna pretinsul despotism şi spre a po 
trivi hotăririle sale şi ale miniştrilor s8i, cu regulile unti 
exacte dreptăţi, e un pring pe care cea mat iscusită râu: 
tate nu'l pâte înegri.“ ” 

Carra însuşi, care critică tot în 6 şi mal 
ales pe Greci, nu se pâte opri de a, qice ?): 

„Celia ce deosebesce pe Alexandru Ipsilant, pringul 
tărei Românesci, e protecţiunea ce dă artelor şi dorinţa 
ce are de a av6 o condică de legi particulară pentru di 
vanul sâii și pentru administratorii de districte; el a tras 
pentru acesta în ţ6ră” câţI-va men! învăţaţi, pe cari 
a însărcinat a întocmi acea condică.“ 

Printre Gmenii chiămaţă a conlucra, la acea 
"+ Operă, care fuse Pravilnicăsca Condică a Domnului 

“Alexandru Ion Ipsilant- Voevod, cea, dântei schiță 
de condică civilă promulgată, oficial în Principatul 
României, Iănăkiţă, Văcărescu fu unul din cei 

  

1) Lettre a Mrs les auteurs du Journal de Bouillon 
sur le compte qwi'ils ont rendu du livre intitul6 Histoire de Moldavie et de Valachie (par Carra). — Vienne chez Truttner, 1779; pag. 39. 
9 Carra. Istor. Moldovei şi Româniel.-trad. român. 
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mai de frunte; osebit de orânduielile aşternute 
într'acea pravilă, dupe poveţile experienței sale, 
t6tă, redacţiunea română şi mai ales a hrisovului ce 
servă, de preliminar legilor, este curat a sa. Acest 
din urmă, însemnat document, deşi se află ti- 

părit, fără ânsă de a se numi vre un redactor, 
pârtă un caracter de mărire şi de lămurire în 
idei şi în expresiuni, care ne îndâmnă a'l repro- 

duce, spre lauda autorului săi '): 

i „Cu cât este trebuinelos povăţuitorul la un călător 

ce va să trâcă prin locuri pustii, ca să nu rătăcâscă din 

ârum în locuri neumblate, şi cu cât are trebuință de 

lumină unul ce umblă întru întuneric, ca să nu dea pre- 

ste prăpăstii şi aduncituri, atât sunt de trebuinci6se şi 

pravilile la o politie, ca printr'însele să se povăţulască 

spre chibzuirea dreptăţii şi adevărului şi să nu greş6scă - 

întru cea mai trebuinci6să şi a tâtei bune! orânduteli pă- 

zitâre, adică la judicata lui Dumnegei (căci noi dupe 

chipul cel dumnegelesc nu numai avem a stăpâni pe pă- 

mânt, ci şi a judica dupe asemănarea judicătorului, tu- 

tulor ni s'a dăruit), şi măcar că întru sciinţa şi chibzuirea 

omului sunt 6reş-care scîntele ale dreptăţii semtnate, 

dupe care fieşcare, de ar voi, pote să se povăţulască 

spre dreptate, dupe cum este "dis: ceia ce ţie nu place, 

altuia nu face; căci întru acâstă coprindătore poruncă, 

tâtă pravila şi t6tă dreptatea se înțelege; dar fiind că cur- 

gerea anilor nu încontenesce de a schimba şi a preface pu- 

vur6  pricinile vieței cele întâmplătâre;, pentru acela face 

trebuinţă a av6 o povaţă mai pe larg. Drept acela, mi- 

  

*) 'Tipărită acum din noi grecesce şi românesce de 

C. N. Brăiloiu. Bucuresci. 1841. . . 

1, 25.682. ” 183
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luindu-ne Dumnegeii cu Domnia acestui prinipat, pe lin: 

gă cele-l-alte faceri de bine ce ne am străduit să arătăm 
la toţi de obşte, şi deosebit la fie-care, am socotit Dom: 
nia mea că acâsta este cea mal de folos, nu numat pen: 
tru bună petrecerea, locuitorilor, ci şi pentru cinstea lor, 
pentru că altă mal multă defăimare nu pâte fi la un no 
rod, şi mal virtos la cel de bună credinţă, decât a viețui 
fără de pravili, adică sâii să nu aibă pravill, s6ă să nu 
urmeze dupe pravili. Întracestaş chip am aflat Domnia 
mea pre lăcuitorii Valahiei, care măcar că une ori urma 
împ&rătescilor Pravili celor de obşte, şi alte ori obiceiurilor . 
celor pământesci, care obiceiul, cu cuvânt că sunt din 
vechime, se siîrgula spre a av6 întărire; dar cu tote aces 
tea nici pravilele pururs întrun chip păzea, nick vechimea 
obiceiurilor nesmintit; ţinea, şi, când cu pravilele strica 
obicelurile, când farăşi cu obicerurile se „împotrivea, prâ” 
vililor; drept aceia, din începutul Domnie! mele, din mul: 
tele griji! care purur6 ne coprindi, pirlejind vreme cu 
neîncetate osteneli, am strins Domnia mea, ânsă din pra- 
vill cele ce sunt mai trebuinci6se spre povaţa judecăților, 
Iară din obicejuri mai ales cele mat. ades6 urmate în 
ț6ră, asemtnându-se 6reş-cum şi cu pravilile. Pe lină 
acostea, şi altele Greş-care poveţi de înşine alcătuind 
Domnia mea din jălbile Şi pricini ce pe tote dilele se 
aduci la augul nostru, acum la al ş6selea an al Dom: 
niel mele (ce cu mila luţ Dumnedei curge), am aşegat nouă alcătuită Pravilă, ca un isvod şi îndreptare tuturor 
celora ce se voru afla judicând, cu sfat de obşte şi cu adeverirea Pr6-sâinţii-sale mitropolitului. şi a Xubitorilor 
de Dumnedei episcopi, a veliţilor boierilor Domniei mele, că printr'însa, povăţuindu-se, drepte să facă, şi ei hotâ 
ririle judicăţilor Şi toți cel nepăstuiţi să'st afle dreptatea lor la limanul bunelor pravili şi la toți supuşii noştri să se arate biruitâre dreptatea. Căci judicata, dupe cum am dis, este a lul Dumnegei. Drept acela, “câţi s'aii în 
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xrednicit acestel dregătorii de judicători, se cuvine a 

sci că pentru or ce, pricină vorii judica, cel ce se va 

osiindi de către dîinşi fără de dreptate s6i cu dreptate, 

pentru or ce fel de vină va fi, de o va odihni cu mul: 

ţumită şi fără de vârtelă hotărirea judicăţii, nu mai r&- 

mâne a se osândi la -judicata cea viitore, pentru că a- 

câstă pământâscă judicată este a însuşi lui Dumnedei 

judicață. Dar val de judicătorul acela ce va mitui la 

hotăririle judicăţilor pentru vole veghiată, s6i va strica 

dreptatea pentru luare de mită s6i va trece cu vederea 

dreptatea pentru pizmă, căci înfricoşat cuvânt va : audi 

ca un strâmb judicător de către dreptul Judicător, în 

dioa cea înfricoşată a nefăcarnicel judecăţi cel viitore, 

şi nu numa! acolo, ci şi aici unul ca şi acela, aflându-se 

4e Domnia mea, cu or ce mijloc viclenind la hotăririle. 

judicăţilor, să scie că nici întrun chip nu va put scăpa 

de grea poâ&psa Domniei mele. ! . 

Stilul şi cugetările acestei precuventări- supt, 

dupe spusa, unor legiști, mai presus decât chiar 

coprinsul Pravilei lui Ipsilant, care are mai mult 

meritul de a, fi cel dGântâi pas al codificării n0s- 

tre, aqi ânci aşa de imperfectă 1). Val6rea lucră- 

  

: 2) O dovadă curi6să despre conflictele ce se iveati în 

judicăţi până în timpul lu! Ipsilant, găsim într'o notă 

scrisă cu mâna pe scârţa une! cărti bisericesc de la Sna- 

gov ; e subscrisă cu un monogram în care abis se deo- 

sebesce: Michalu K....scu, şi se vede că e atingâtore de 

o pricină criminală, de otrăvirea unei sogii, culpabilă de 

necredinţă. Într'insa s6 vorbesce şi despre închiscrea s6u 

grosul ce fieşcare spătar trebuia să aibă în casa sa. Iată 

textul acelei note: „La anu! 1780, apr. li, fiind Domn 
18*
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ti 
! 

rilor e âns8 proporţionată şi dupe mijlocul în : 
care sunt executate; importanța, lor cresce când 
concepţiunea le e spontanee şi nepregătită, de alte 
încercări anteridre. 

Cu asemen6 seri6se şi folositâre ocupaţiuni 
petrecu Iănăkiţă, Văcărescu dilele domniei lui A: 
lexandru Ipsilant, când un eveniment ce ni s 
pare meschin astădi, dar care avea pe acele tim: 
puri de tiranie şi de bănui6lă,-o grea însemnt- 
tate, întrerupse liniştea acestei domnii blânde şi 
propăşitore. Lăsăm aci cuvântul pentru timp mai 

„nțerei Românesci Ie Alexandru Ipsilant VY. şi mitropolit 
„Ungrovlah. Kyrio Kyr Grigorie, am fost; trămis şi eu aid, 
„lă sfinta mânăstire Snagov surghium, dupe hotărirea 
„d-lor veliţilor boteri şi din porunea, pr6 înalţatului nos 
„tru Domn, pentru căci că am urmat cum -porunceste 
„Sita Pravilă bisericâscă, la cap 245, şi găsindu'm! vină 
„Că de ce am urmat Pravilei bisericesci şi nu am urmat 
„Pravilei politicesci, pentru: acela m'ati pedepsit, aflân: 
„du-mă aci la închis6re 13 luni şi de aci înainte cât ra 
„mal fi păcatele mele, şedând şi la d-lui 'Ianake Vâcă 
„Tescu vel spătar, trei luni închis. Acum mi se poruncesce 
nsă fii codoş şi pezevenghiu, adică votru, dupe cum scrie 
„Sfânta Pravilă bisericâscă, la 'cap 245, şi eu ne priimind 
„să fii călcătoriu Pravilei bisericesci, m'aă şi globit deo „Sebit de pedspsă, pentru că stati împotrivă, pravilel poli- 
pticesci celei făcute de 6men! pământeni şi păcătoşi, îar „nu de sâpte sfinte sObore, cum s'aii făcut Pravila bise- 
Ticâscă de sfinţii “Părinţi. Să! judice pe . aceşti 'ce.ai „fost inie pricinuitori, cum m'aă judicat pe mine; şi an „Scris ei şi cine va, citi— tată să dică, Dumnegeu să'l po- „imen6scă şi aşa iscălitura să'mi citescă. Maru 12, 1781. 
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îndelung, istoricului contimporan, care ne va de- 

scri cu măiestrie rolul important ce el.jucă în- 

tracâstă prilejire »): . i 

__ „Întracâstă vreme se afla Domn al ţărei Rumâ- 

nesci tot înțeleptul Alexandru Ipsilant, care au domnit 

şspte ani în ţâra Rumânâscă; cu trei ani înaintea mazi- 

liei, mă făcuse pe mine spătar al ţărel; la velâtul 1781, 

august, făcuse, dupe mine, spătar pe “Gheorghie Mavro- 

cordatul şi logodise pe fiu-săii cel mai mare beizade Con- 

“stantin. Nu sciă âns5 din ce pricină sati întâmplat ca 

luminaţi! fi ai acestui ocârmuitor amânduoi, la dechem- 

rio a acestul velst, sa fugă, nu numai din curtea părin- 

tâscă, ci şi din ţâra Rumânșcă şi să țrâcă în Ardâl. Eu 

sciind libovul părintesc al Domnului ce avea asupra fiilor 

şi mijlocul cu care îl crescea şi silinţa ce făcea ca să'l stră- 

lucâscă în lume cu procopsâlă de multe sciințe mai virtos şi 

multa credinţă, cu care se purta Domnul Ipsilant către pr6 

puternica împărăţie*), căci am cunoscut în faptă, atât în 

vremile vistieriei, cât şi în vremea spătăriel ce m'am aflat 

slujind în ac6stă domnie a “Înălţime! sale, nu am putut să 

dai la alt, fuga acestor duob îndestulate odrasle, decât 

că, deosebi de dascălii elinesci şi deosebi de hogil tur-. 

cesci, avea şi dascăli europei şi de limba frangozăscă *) 

şi. de limba talien6scă, 6meni vrednici de laudă și îm- 

podobiţi cu multe sciințe, şi pâte. din istoriile goografi- 

  

') Ist. împăr. Otom. ins. p. 195—218.—Despre trămi- 

terea Văcăresculul la, Viena vorbesce şi Folino, trad. de 

G. Sion. t. II. p. 178. | 

2 Prin pre puternica împerăţie, Iănăkiţă denumesce 

imp&răţia turcâscă. 
- Ă 

2) 'Asupra profesorului frances “al belzadelelor lui 

Alexandu Vodă Ipsilant, găsim următârea insemnare 

în „Viaggio curioso-scientifio-anticuario. 
per la Valachia,;
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cesci luând sevdă ca să vâdă şi ţările Europe! în simţire 
şi mijlocul cu care se oteârmulesce, şi nefiind cu putință 
ca'să mârgă s6i cu vole împărătâscă, sâii cu voia pă 
rintâscă, ai cugetat, siliţi fiind de riîvnă vederii şi de 
căldura verste!, să mârgă cu acest mijloc; s'a făcut 
nevăduţi într'o nâpte din palaturile domnesc! şi cea mal 
mare mirare au fost cum ati putut trece în a doua nâpte 
călări şi cu duo slugi, 6meni de fel braşoveni, potecile 
plalului Prahovii, carele cu grei le putea trece şi dioa 
cel ce se călătorea în tâtă vremea pe dinsele. R&maseră 
părinţii acufundaţi într'o nepovestită jale, c&ci perduse 
duoi fii ce putea fi perduţi amânduoi și trupesce. şi. su- 
fletesce de a-pururs, şi temere, căci se afla Domn al im: 
părăţie! otomănesci, şi cu tâte că. prâ înaltul vizir, ce 
era Izet-paşa în al duoilea rând, care în rândul dântti 
acesta, era de dedese Domnia mat sus arătatului Domn, 
şi măcar că mal sus-gisul vizir nai lăsat mijloc de 
“mângâlere şi de cinste ce nu ati făcut Domnului Ipsilant, 
dar vrăjmaşii se înarmaseră, coci găsiseră îndemânare 
de vreme de a piri; prietenii se trăseseră, căci perduseră 
îndemânarea, de vreme de a mal ajutora ; serhaturi'e (cetă- 

  

Transilvania e Ungheria fino a Vienna, fatto di Domenico 
Seslini. Firenze. 1815. pag. 6: „ll signor Linchou  (ess0 
„mori in Bukuresti nel mese di Settembre, 1780) maestro 
„de lingua francese, al servizio dei due Beizadă o figli 
„del principe, uno per nome Constantino, et Demetrio (il 
„primo fu fatto principe de Valachia ed îl secondo mori 

" „giovine in Bukuresti) il secondo, venne ad accompâg- 
„narci per qualque ora di strada...“ — Despre origină şi destinele familiei! Linchou sunţ am&nunte numer6se 
în Documentele istorice culese din Archivele Ministerului 
de externe din Paris, do a. A.L. Odobescu; 3 vol. in 4, ca suplemont la Colecţiunea Hurmuzaki. Vegi vol. 1 (an. 1753—1754). | . 
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ţile şi posesiunile turcesci) dupe marginea Dunării, însăl- 

băticite pentru nizamul ţărel Românesci, ce'l păzea ma! sus- 

gisul Domn cu multă străşnicie, striga întru o împrilejire 

de vreme ca acesta :— Aceşti ce fugă nu sint înca! slugi, 

ci sânt însuşi fii al Domnului; locul de la care fugii 

aste pr înaltul deuleț, (imperăţie, autoritate, înălțime) 

otomănesc, fericirea care părăsesci 'laste îndestularea 

Gomnie! ţtrei Rumânesci; locul la care năvălesci iaste de- 
vletul chesaricesc, unde cât bilşug ? şi câtă abondanţă? 

şi câtă materie ? de a gândi şi cugeta veri cine ce va 
vr6. — Înțeleptul Domn, dupe scrisorile, dupe sfaturile, 
dupe blăstemele în cea dupe urmă, cu care prin mulţi 

trămiși făcu fiilor să pentru a se întârce şi fuseră în 

zadar; dar ântâl alergă la prâ înalta Portă şi făcu cas- 

triet şi prostire t) domniei, rugându-se să mazilâscă şi 

arătând că nu mal iaste destoinic de a oblădui, măcar 

că se ma! prostise mat înainte şi nu priimise Porta; 

despre altă parte mişcase tote lucrările prin mijlocirea 
solilor de Ja Garigrad ; în cea dupe urmă hotări să tră-: 
miţă şi soli la Beciu pentru acâsta şi acel hotărit de a 

merge sol, fuselu ei. Et, şi cu tâte că un an şi trel luni 

mai nainte perdusem socia cea dântăi, fiica lui Iaco- 

vake,?) remâindu'nii trei copil fără de oblăduire de mumă, 

perdusem- şi pe mumă-mea, într'acâstă vreme şi *mi r& 

- maseră fii şi mal fâră de oblăduire, gazretul âns8 ce am 

către credința pr6 înaltului deslet, de pe o parte (căci 

socoteam întârcerea. acestor duod luminate odrasle a fi 

o slujbă întocmai către împărăție; despre altă parte, da» 

toria, ce aveam către Domnul Ipsilant pentru dragostea 

întru care mă avea, mă făcură ca să las şi casa şi copil 

1) Îşi dete demisiunea, abdică din domnie. 

:) Iacovake Rizo, turgimanul Porții, care scrise În 

urmă poema grecâscă intitulată Mavrogheniada.
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fără de oblăduitor și pe însăşi sogia mea de al duoils, 
Eleni Carag6, filca tergimanului Iordake Carag6 necunu- 
nată, căci într'acea gi ce am purces la Beciu, sosise de 
la Garigrad prin mijlocirea Domnului în curtea domne 
scă ; deci, la dechemvrie 27 a velâtului 81, purceselu din 
Bucurescl cu mitropolitul Grigorie, cu episcopul Romni- 
cului Filaret, cu banul Dimitrako Ghika, care era tră- 
mişi dinpreună cu mine până la lazaretul Timișului, pen: 
tru a îndemna pe mal sus-arătaţil cuconi să se întârcă 
înapoi, şi când 'nu. vorii vr6, ei să mă duc până la Sibitu, 
să fac tâte. lucrările dâr de.voiu put6 do acolo să fac ca 
să! trămiţă Nemţii siliţi, şi când nu va fi cu putinţă, a: 
tunci să mă duc la Viena să'mI pu! soli. în lucrare, 
Dupe ce ajunsem la Lazaret şi mersem în Braşov, epis- 
copul, banul şi et făcum multă silinţă spre a" face să 
se'ntârcă şi nu întâmpinăm lesnirea ; prin gheneralul Au- 

- holtz al Braşovului ceml era bine cunoscut âncă din 
răsmiriţa trecută, făculu multă strădanie săi Lea și în 
ţelesolu însu'mi că eşise trâba din mâna lui. La ghena: 
rie 5 a velâtului 82, purceselu la Sibitu ; comandirul Ar- 
d6lului ce era gheneralul Pray, înul era Iarăş cunoscut cum 
şi gubernatul Ardslulut Bruckental ; făcutu tâte cele ce se 
putură şi cu aceştia şi nu fuse cu putinţă ca să mi so 
dea. Decl, la ghenarie 16, purcesetu la Beciu âncă cu un 

-boter grec, paharnicul Hurmuzake ce'] trămisese -Domnul 
acolo ca să mârgă împreună cu mine, şi, cu tâte că 
era o iernă forte grea, ânsă în opt ile am ajuns la Be- 
clu; cărţile de solie se trămiseră la cancelaria curţii cu secritarul Rascovici; a doua, gi merselu la prinţul Kau- 
nitz ce era mare cangelar al curţil; dupe co mă înt6m: 
pină cu multă qeremoriie şi cu multă cinste, îm! qise să 
fii încredinţat că s'ati trămis porunci la toţi gheneralil 
Ard6lului ca să îndemneze pe aceşti duoi principi să se 

„ întorcă înapol; dupe ce faculu mulţumita, cuviinel6să şi 
m8 bucuralu, căci înţeleselu că ai priceput Nemţii -că 
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nu iaste vre un misterii deosebit la mijloc, întrebându- 

mă princul Kaumitz, când pohtesc să alb audienţă la 

Împăratul? eă, vrând să 'ml caut trâba cu temeiu, r5s- 

punselu că mă rog să fie îngăduială până va veni r&s- 

punsul de la Ardâl, pentru ca să vedem, şi, de s'a întors 

principii în Valahia, la audienţă să nu mal. fac rugă- 

ciune Împăratului, ci numai. mulţumită; lar de nu s'a 

întors, atunci să” fac şi rugăciune. Priimi Kauniiz cere- 

rea mea şi, dicându-mi că eu sciă să'ml caut treba, mb 

luă de mână şi eşim în sala de Assemblee, unde era toți 

ambasadorii curților adunaţi şi cele mal strălucite dame : - 

din Viena ; făcuiu cunoscință cu toţii şi mă întempinară 

cu libov şi cinste, atâta încât ambasadorul Spaniei mă 

şi pohti ca, să merg la balul ce .vrea.să dea a doua s6ră 

el, dupe obiceiul ce ai la Carnavaluri. Pen: a nu sosi 

eu la Beclu,'cu vre o duoă-deci de: gile mal înainte, pur- 

cesese de la Beciu în Italia, marele Duca al Rusiei Pa- 

val ce venise acol6 pentru logodna comnată-săl ce am 

arătat mai sus şi pentru înnoirea alianţei ce făcuse a- 

ceste dâu& curţi, de care mă pliroforisiiu pe larg. Într'a- 

câstă seră dar prinqul Kaunitz, ce. vrea să 'ni' arate o 

blană de samur şi o: tabachere cu berleanturi ce'i qă- 

ruise Grand-Duca al Rusiei, găsi pricină cu a'mi lăuda 

blanele de samur cu care eram ei îmbrăcat, (e6cl obict- 

nulescă Europeil să arate la aceste o semplicita şi la 

Gmenil acel ce'i văd ântâl; şi pe mine la acâstă Assem- 

bl6e, mă descinsese damele şi de brâu, pentru ca, să'mi 

v6dă şalul), dupe lauda ce'mi făcu pringul blanelor mele, 

întrebă de ce preg sunt samurii? Îi.r&spunselu. îmi gise: 

—S&4i arăt o blană de samur ce 'mi a dăruit moşteni- 

torul. Rusiei şi mă rog să'm! o preguiescl. — Aduse blana 

şio- puse pe un biliard; eu înţeleselu pentru ce'mi 0 

arată şi că nu era scoposul preguirea ; îi răspunseiu cum 

că blanele de samur nici când tasta s6re, nici când iaște 

n6pte, nu se poti precui bine; acestă blană ânsă, soco-
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tindu-se locul de la care sui dat şi locul la care s'aii dat, 
nu are preg, şi e, de oaş fi vădut şi dioa, nu sunt destol- 
nic ca să o preguiesc. Cu acest fel de întrebări și r&spunsuri 

am trecut acea nâpte până la un câs dupe 12, şi aşa m'am 
întors la gazda mea. A duoa-di duminecă am priimit cu 

stafetă însciinţare de la Bucuresct că sai mazilit Dom- 

nul ţtrei Rumânesci Alexandru Ipsilant, dupe cererea ce 
făcuse şi cum că s'aii făcut Domn Nicolae Caragea, ter: 
gimanul divanului împărătesc, şi Mihalache Suţul ce era 
capi-kehaia al ţărei s'a făcut tergiman, şi mi se scria de 

*- către mitropolitul ţ&rel şi de către boterit de la Bucurescl, 

cum că, de vreme ce sunt şi eă oronduit caimacam şi 
mi se coprinde numele în fermanul împărătesc de căimă- 
cămie, să las tote trebile acolo şi să viu la Bucuresci cu 
ştafetă. Ântei am mers la contele Cobenzl ce era rice- 
cancelariu . şi dinpreună cu dinsul am mers la prințipul 
Raunitz şi "i am dat acestă vestire; principul Kaunitz şi 
mai întrebat cu mirare: — Pentru ce s'a mazilit Dom- 
nul Alexandru Vodă? At d6re s'aii turburat Porta pen: 
tru dosirea fiilor săi? — Ei şi "1 am arătat că Pârtanu 
urmâză să se turbure, fiind-că, deşi ati dosit, ai dosit la 
loc prietenesc, de la, care, când îl va, cere, nu are nici un 

fel de induolală că nu'i şi va lua; şi am arătat că Porta 
penă acum în formă nu scie de acâsta; numai prințipul 
Alexandru, aflându-se afară din sineşi pentru multa în- 
tristare, "şi a cerut mazilia şi Porta, "1 o asi dat cu multă 
musaadă (condescendenţă), deci fiind-că et sunt orânduit 
un logotenente domniei la regență, face trebuinţă să pur 
ced. "MI ai dis că nu pociu să purced până nu volu lua 
audienţă de la Împăratul! şi îndată au făcut țalhis înscris 
la Chesarul pricina şi ei de acol6 m'am dus pe la toți 
ambasadorii de"! am leretesit cu bileturi Şi, întoreându-mă 
la gazdă să prândesc, at venit toţi ambasadori! la mine 
de mail Reretesit cu bileturi, Monsieur Breteiul, ambasa- 
dorul Franciei, ce era un om cu un deosebit duh, în bi 
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let 'mi at făcut şi chiămare în al treilea sâră şi la balul 

stă, socotind că volu şed6 la Beciu, şi 'mi făcea mai 

multe ceremonii decât toţi, pentru ca să arate cu acâsta 

deosebit shesis către pr6 înaltul deuleț, şi eă m purtam 

către dinsul ca cum un Turc şi cerca mare plăcere; n'au 

_ inut ânsă acesta mult, că peste tre! cesuri aii eşit tal- 

hisul buturdisit de la Împăratul, către şambelanul cel 

mare, ca să mă însciinţeze să merg a-doua-di la curte 

să'mi dea audienţă la 10 câsuri, Întracâstă seră am mers 

la balul solului Ispaniei, unde era toţi cei mari ai Beclu- 

lui până şi Arhiduca Maximilian fratele Chesarului, ce 

iaste acum Elector al Coloniel. A-doua-di la 10 cesuri am 

mers la curte şi, intrând în curtea d'ântel cu carsta, 

căci. în curtea de a doua numai familia imptrătescă întră, 

m'am. dat; jos la scară şi m'am suit întrun foişor cu stăl- 

pil de marmură ce'i ţinii în spinare le; într'acea curte 

dintr'al curţii nu se vede nici pasăre, decât numa! acel ce 

sunt orânduiţi de a priimi audienţă, de vreme ce guardie 

-de ostaşi aste afară din curte, Am trecut într'o sală 

unde am găsit unu din” gvardia corpului cea nemţâscă, 

care m'aui şi întrebat de sunt eti bolerul âin Valahia, 

şi at căgut dinaintea mea %, remâindu'mi slugile . aci; 

am mal mers ducă sale: până la uşa divanulul împără- 

tesc ce are tahtul; de acol6, găsind trei gvardi! din soma- 

tofilaci (gardes du corps) un N6mţ, un Ungur şi un Leh, 

cu câiafeturile (armurele) lor fiesce-care, sai întors gvar- 

dia cea dântti la locul ei ce ţinea puşcă şi dintraceşti 

trei ce păzea aci cu săbiile scose, aii cădut Nâmţul îna- 

întea mea.şi am trecut prin divanul ce so numesce sala 

ae auâionţă. Acâsta are un taât cu baldachin tot do aur 

lucrat ; perdâoa ce se spândură de la baldachin şi cloşu- 

  

1) Adică a închinat armele şi 'mi a lăsat loc să 

trec înainte. e
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rile sânt tot de sirmă şi cu mărgăritar frumos; acestă 
sală, de o parte are fereste, şi de o parte are ferestre 
de oglingi; dintr'acâstă sală am -trecut într'alta far cu 
taht mai mic de frânghie"); aintraceia am intrat intro 
cameră mare unde păzea la uşa. gabinetului. Chesarului 
un dejour şambelan cu chiăie, care acesta era şi ghene 
ral; ne ati priimit cu cinste şi ne aii poftit cu geremonie 
să aşteptăm pucintel până va da de veste Împsratului 
şi mergând, se întârse în grab, căci Împăratul era în alt 
gabinet şi mai nainte; ne spuse: — Acum ese! N'apucă 
să sferşâscă vorba şi se sună un clopoțel şi îndată se 
răpegi şambelanul i trase de la perds un cloş de fir şi 
să ridică perdâoa şi'm! făcu semn să intru în casă, In- 
trând la uşă, v&dutu pe Chesarul în mijlocul casel fără 
de capelă, în picere şi, de l6c călcâna duoi -paşi, am în- 
genuchiat turcesce şi puinâ'm! capul în pământ, vrând 
să1 aridic, m'am pomenit cu mâna Chesarului la, cap, di- 
cându'mi! că nu face trebuinţă de acestă, ceremonie şi să 
mă aridic, şi vrând să”! sărut mâna, a tras'o şi m'aii cu-: 
noscut de când mă v&guse la 73, la Braşov şi 'ndată 
"mi ai gis: — Sinior Vacarescule, d în Viena, cum a 

"fost cu putinţă a veni, aflându-te şi consilier al principa 
tulul?— Am răspuns cu multă smerenie că un pringipat 
plin de jale şi un princip plin de întristăclune îmi ati 
dat. lacrimile lor în pumni, rugându-mi-se 'ca să le aduc 
şi să le vârs la picidrele sfinte! tale Măriri, şi să poclu, 
printr'acâstă vărsare a lacrimilor lor, să deşert; din co- 
morile cele nederşetate ale milostiviril tale o clemenţă 
spre a înveseli aceşti ochi cu vederea “întârcerii acestor 
duoi fii al princului Ipsilant în Valahial — Ma între- 
bat: — Pentru ce pricină ai dosit? — Am r&spuns că de se dă pentru un răi, răul nu aste alt decât 
——— —— 

1) Stofă preţi6să ţesută cu mătase, brocard, 
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multa îndestulare şi r&sfăcăclune. — M'aii întrebat de ai 

„duh şi ce cugetezii? —"I am arătat; că duhul "1 ai .în- 

demnat să facă acestă pornire), lar cugetul nu urmâză 

a fi alt decât a se învrednici la mai -multă îndestulare 

decât acela co aă avut; în Valahia. —'MI aii râspuns că 

aici acâsta nu se dobândesce aşa lesne, ci şi cu slujbă multă 

şi cu vreme prelungită, şi'mi gise: Poti av6 vre un venit al 

lor deosebit de unde-va? — Îi arătatu că cine dosesce de 

la noi, laste legea perde şi câte nemişcătore are. — Imi 

dise: Şi cum aii socotit că, potii trăi aici ? Aici slujescii 

pringipil din Germania cu 20 fMorinți 16fă pe lună, dar ” 

trăiescă cu renâite e la casele lor.—Am răspuns că, de 

ari fi putut sci acesta, pote n'arii fi făcut acestă îndrăz- 

nslă, ci rivna ca să v6dă lucruri ce nu putea vedă cu 

voie, şi tinereţile "1 a făcut a face acâstă pornire care, 

deosebi de vădută întristarea ce aă adus părinţilor, -aii 

pricinuit şi o gândiță necinste patrie! nâstre. — Imi r&s- 

punse că aii trămis porunci pe la gheneralil Ard6lului 

  

”t) Spre întărirea celor dise aici, vom cita pe Jacques 

Delaway, chapellain et. mâdecin de lambassade anglaise 

3 Ja Porte otomane: „Constantinople ancienne, trad. 

de Vanglais par Andre Jorellet. Paris. an VII. 8. t.] 

d. 170::;„Le chef de la famille Ipsilanti a 6t6 deux fois prince 

„de Moldavie ei une fois de Valachie. [l fut fait prison- ' 

„nier par les Autrichiens dans la derniăre guerre, delivr6 

„ă la paix et exil dans Vile de Rhodes, dou il a 6t6 

„rappel6 depuis. 'Son fils est un des jeunes Nobles de sa 

-nation le plus aimable et le plus instruit. Aux connais- 

„sances orientales il râunit celle des langues classiques 

„et de celles de PEurope moderne. Sil arrive aux gran- 

„des places, il montrera vraisemblablement . la r6union 

„rare parmi ses compatriotes, Ge Pbomme instruit et du 

„protecteur des lettres.“
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să! îndemneze a se întârce în târă.— R&spunselu că laste 

şi ruşinea 'şi necinstea ce socotesci că poti av6 de se 

vorii întâree, care numai cu îndemnare nui va lăsa să 

se întârcă, de nu: vorii fi şi siliți. — Im! gise: Când il 

voi sili, ating asilul împărăției. — Răspunseltu că asilul 

tutulor împbrăţiilor taste cinstea împărăţiilor şi de tâtă 

lumea Yasta rivnit: asilul tutulor împărăţiilor, pentru ri: 

fugiul şi scăparea tuturor; ânsă asilul 'Iaste asil, când 

so va socoti ca un asil şi când i so vori păzi can6nele 

“si regulile lui. Asilul se cuvine a'1 dobânâi acel ce do 
sesci de la un mare rtă şi peire şi primejdie; unil ca 
acela când îl voră afla de la veri ce împărăție, atunci 
so cunâsce cinstea şi cannele asilului, ar când dosesce 
nescine de la bine, pentru a nu petrece bine, din ne 

sciință numai şi fără nici o vină şi mal vîrtos pentru a 

pricinui şi altora răi, acela, când nu se va întârce silit, 
atunci se atingi canânele asilului, căci Yaste lucru Îm- 

potriva, lor, şi asilul pentru a'şi păzi însușirea lui, însuși 
se silesce din canânele lui să silâscă întârcerea. ace: 

lufa,— Mi a gis: Bravo! Domnia ta îmi grăiesci cu duh şi 
cu dreptate; dar cum poclu să fac tot trupul ostăşese , 
să o scie acâsta? — Am dis că a fi tot trupul ostăşese 

indisciplinat şi pedepsit iaste destul a sci fără de a în: 

treba, că sfânta ta Mărire nu face lucru împotriva asilului, 

nici a cinsti împărătesei, şi am ma! dis: Pr6 milostive 
Împărate! eii scii că neîndestularea, eloguenţei mele nu 
pâte trage milostivirea împă&rătescei tale Măriri asupra - 

aceste! pricini, a căria nenorocirea şi vina de a nu se 
stverşi dupe cererea solie! mele nu iaste alta decât vtr: 

sta mea, căci aftându-mă cel ma! tânăr în adunarea con- 

-siliului Valahiei, neputinţa verstel- şi a bătrâneţilor nu 
ai slobogit să vie vre unul din cei mal bătrâni şi în ver: 
stă şi în sciinţă, ca să pâtă pricinui cu înlesnire acestă 

facere de bine la o obşte, şi pe lingă ostenâla ce cu 

multă cinste şi slavă a mea am făcut până a veni, îmi
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perd şi pugina reputaţie şi ipolipsis de la principatul Va- 

Jahiei, unde pe lingă întristarea ce am de pricina ace- 

ste! întâmplări, mi se mai grămădesce şi alta cua nu 

mă fi putut arăta destoinic a o săvărşi şi a.nu fi fost 

vrednic să dobândesc dreptatea nici de la însuşi dreptatea 

ce eşti Împărăţia ta.—De odată, puindu'şi mâna pe pept, 

"mi au dis: Iţi făgădulese pe. împă&rătâsca mea parolă 

că nic! în ţările mele, nici în slujba mea nui volu ţin şiii 

vol întârce în Turcia fără de alt, numai trebule săi 

aduc ântâi aici ca să le sigurepsesc buna petrecere ; ci 

nu griji, şi te mulţumesci cu acâsta 2—mă întrebă. "lam 

râspuns, îngenuchind, că forte mă mulţumesc, căci a- 

cesta Yaste şi mal împărătâscă faptă, căci iaste plină 

de Iubire de omenire. — M'aii Reretesit de căimăcânie şi 

m'aă întrebat pentru mazilie; 'nil au făcut multe între- 

bări de Garigrad,: de YWalahia, de obiceluri şi altele, 

ţiiadu-ne :duoă câsuri şi mai bine şi,  respundându” la 

tâte dupe cuviinţă, P am spus că mă rog să aib voie să 

purced, căci mă grăbesc şi m'am rugat să alb înduoite 

paşoporturi, și de drumul Sibitului şi de drumul Timiş: 

varului, — Le vol av6, — 'mi ai dis şi mai stând pugin- 

tel ne ai dis: — Vă urez bună călătorie. — Şi apo! fă- 

cânâ mulţumita, cu îngenuchiere, sai tras la gabinet şi 

aşa am eşit din lă-întru, coc nu pâte eşi nimeni de la 

audiența din gabinet pân nu se trage însuşi ânt6i. Dupe 

ce am eşit din lă-întru am mers la gazdă şi la gazdă, 

„la masă âncă aflându-mă, ai venit un cangelist de la 

cancelaria curţii şi *ml aă adus ducă paşoporturi precum 

cerusem de la Împratul şi deosebită poruncă către ghe- 

neralul. Zetfis comandirul 'Timişvarului ca, de volu merge . 

pe la Timişvar....., să'mi dea dece husari cu cai de poşte 

împârătesci, să mă aducă până la hotar; și aşa sculându- 

mă de la masă, am mal şedut pân ai înoptat 'şi sera la 

ş6se câsuri nemţesci am eşit din Viena şi am venit la poştia 

de la Fischement şi acol6 am dormit. Patru qile am şegut în
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Beciu numai şi” purcegând , am sosit la Timişvar şi de 
acol6, sciind turburarea ce aă serhaturile şi chibzuindu- 
mă că se vorii fi însciinţat de mergerea mea, la Beciu şi 
de aş fi mers pe la Mehadia cu husarii ce'm! orânduiseră 
pentru paza drumului şi pentru cinste, putea să se facă 
zvon pe la cafenele că m'am dus să aduc catane, iar nu 
pe fil domnului, şi ca să nu mai dati pricină de turbu: 
rare ţărei, am lăsat acel Grum ce'mi era mat îndemână 
şi mal aprope să intru în ţră, şi am venit pe la Sibilu. 
Aci sosind, am găsit pe Domnul Ipsilunt purces la Giur: 
glu, şi eu rămâind aici ca un caimacam, am însciinţat 
de tâte Mării-Sale, cu spătarul Mavrocordat ce pentru a 
cesta îl lăsase aici; deci, dupe patru luni at purces şi 
beizadelele de la Beciu ca 'curieril şi au mers la Garigrad, 
pe la Beligrad. Dupe Pasce ai venit şi Domnul Nicolae 
Carag6, care m'âi orânduit arăş în dreg&toria spătăriel 
în al duoil6 rând, şi dupe şese luni, din voia lui Dumnedei 
întemplându-se morte şi cele! de a doua soţie al mele, 
îmi a dat întru a treia căsătorie, pe a cincilea fiică a 
Măriei-Sale, la velâtul 1783.“ 

Acest interesant fragment ne _străimută din 
naiva povestire, usitată, de cronicarii noştri, în 
cercul celor mai delicate memorialuri diplomatice. 
Cu costumul săii oriental, cu limba. sa cam în- 
călcită, Ianăkiţă Văcărescul e, la, Viena; un diplo- 
mat vrednic de a, lupta în fineţă, şi în curtenie 
cu iscusitul. pring de Kaunitz, cu amabilul baron 
de Breteuil; dinaint6 lui Iosef II, el se ridică din 
prosternarea, orientală ca sa dea: cortezului îm- 
p&rat o lecţiune de dreptul gintelor şi să "i smul- 
să, print'o măiestreţă elocuență, o făgăduislă, so- 
lemnă în favârea misiunii sale.. Un simţimânt; de 

  

  

_
-
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mulţumire trebuie să coprindă inima ori cărui 

Român, vEdend că odini6ră ţera sa, a, fost aşa de 
bine representată în străinătate şi tot de o dată 
o părere de răi, că aşa 6meni demni nai trăit 
într'o epocă cu interese mai nalte. . Ce apărători 

puternici şi măiestri ari îi găsit întrinşii drep- 

turile ţărei, uitate şi adormite pe atunci în pul- 
berea umilirii. 

Întmadevăr Iănăkiţi, - Văcărescu: avea, tâte 
cualităţile unui adânc: diplomat; învăţat, fin şi 

elocuent, el scia să, fie în tot felul amabil. Viaţa 

sa privată ne o dovedesce şi, fără de a arunca, 

vre un prepus asupra fericirii casnice a celor 

trei sogii succesive ale sale, ni s'a spus că, ades6 

inima, lui fluturatică, se simţea, rănită de amoruri 

ilicite; atunci imaginaţiunea, lui poetică se aprindea 

şi, înstrunând cârde românesci pe lira. lui Ana- 

creon s6ii pe a lui Catul, el își descria patima 

printi”o glumâţă alegorie, precum : 

„Întrun copaciu zariflor 
Un şoim prins în lăgișor, 

Strigă amar, ciripind, Ă 

Norocul săi blăstemând: 

— Multe paseri am vânat 

Şi'mi qiceaii Şoim minunat | 

Iar aici lac fiind întins, 

Cum am dat, pe loc m'am prins, 

De inimă,.... nu de cap!...--e 

Nam nădejde să mai scap!“ 

s6ă pr intr'o vesel comparaţiune, dicând tubiter sale: 

1. 25,682. . 19
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„Tu eşti puişor canarl 
Nu te hrănesci cu zahar, 

Nici măcar cu cânepidră ; 

Ci hrăpescl o inimidră 
Ce'ai făcut:o jertfă ţie! .... 

Ce'al cu ea de gând, nu scie!“ 

Apoi, altă dată, unei neînduplecate care re 
mânea, nesimţitâre la, rugăciunile şi la suferințele 
sale, poetul, vrând să”! arate şi reprobarea lumi 

şi desperarea lui, îi qicea + 

„D'a av6 milostivire, „Lar firea arătată 
Nun lucru peste fire, | D'a fi ne'nduplecată, 
Şi cel ce ai simţire | De obşte 1 defătmată. 
Nu potă tăgădui. N'am ce povâţui1).“ 

Aite ori, amant gelos dar prevădător, el î 
exprimă sfi6ţa nehotărire printr'aceste gragi6se 

terțete, a căror corecţiune şi eleganță va remânt 

în veci grea de imitat : 

„Într'o grădină, 
Lăâng'o tulpină, 

Zărilu o fl6re ca o lumină. 

„So talu, să strică! 
S'o las. 'mi e frică 

Că vine altul simi o ridică! « 

  

1%) Aceste versuri sunt dintre , exemplele date de 
autor în Gramatica sa. 
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Cu tâte acestea, se vede că el.nu cădea în 
tot-de-a-una  într'aşa, „exces de consciință: şi mal 
ades6 nu 'sta mult la înduoiâlă ca săiculâgă flo- 
rile plăcerii; într'a, sa locuinţă, plină. de: totă în- 

bilgugarea unei vechi curţă boleresci1), nobilul 
poet sciuse a, se înconjura, cu o. rafinare adevă- 
rat orientală, da tâte mulţumirile spirituale, de 

tâte desfătările. simţurilor?). O mulţime de. fete, 

1) Casele de pe podul Mogoş6ei (calea Victorie!), în 

faca uliţel Francese (strada Carol 1); pe care le a prefăcut 

&-1 Dimitrie Bellu, erati ale lui Iănăkiţă Văcărescu. 

_.2) Episcopul Grigorie al Argeşului, unul din cei mai 

învăţaţi şi demni de laudă călugări, spunea, că, po când 

se afla cu locuinţa în. mitropolie, fiind archimandrit, la 

un Pasco venind spătarul Iănăkiţă Văcărescu cu mare 

paradă la mitropolie ca să visiteze pe mitropolitul Do- 

sitel, şi vădându'l, cu dragoste la chiămat lângă diîn- 

sul, la cercetat şi la întrebat tot de o qată de cena 

venit; nici o dată a-casă la dinsul, când scie cât îl pre- 

gulesce, ca pe toţi cei ce sunt împodobiti cu tâte daru- 

rile învăţăturei şi ale purtări! înțelepţesci. Aşa, înduple- 

cându-se, s'a dus într'o di săl găs6scă şi iată ce spunea ” 

bietul călugăr de atâta lux: „Dar când mă apropiaiu de 

„pârta cea mare, d'o dată mă oprilu, v&duiu o mulţime de 

„6meni înarmaţi cu tot felul de arme, Seimeni, Slujitori, 

„Arnăuţi, Panduri; fel de fel de strigări s'augeai, tot d'o 

„dată resunând trămbiţele, surlele şi tobele; mulţime de 

„cai, mulţi armăsari nechezână, povolnici, ledecuri cu har- 

„şale de sus până jos strălucind de aur şi de argint. M& 

„strecuralu cum putuiu până lingă pârta scărel; acolo în-- 

„tempinatu pe alţii, înarmaţi cu sulițe lungi, cu busdu- 

19*
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tinere şi gingaşe nimfe şi baiadere, îmbrăcate cu 

cele mal luxose veşminte, cu rochii de şaluri, 
şi de sevaiă, cu ii. de borangic şi: de zăbranie bo- 
gat cusute, îl slujeaii, unind pe lângă serviciul 

casnic, şi talentele desfătătâre al. danțului, al 

cântării şi al musicei instrumentale. Noii Aga- 

memnon el se înconjurase de o mulțime de Bri- 

seide. . Nici Tersitul nu lipsi petrecerilor sale şi 
Pitulicea, qiganca, bufon femeiesc ce alerga pe a- 
tunci prin casele boieresci, propunând tutulor ser- 
viciile sale înlesnitâre, deştepta ades6 _risurile 
Gspeţilor prin titlul familiar de . pere spătarel, 
prin declaraţiunile amorâse şi prin cânticele de dor 
ce ea adresa veselului boier. O scriere curi6să 
din acea epocă, poema în versuri grecesci a unui - 

„gâne gr6se, cu pusci, cu pist6le; tare spăimentat păşilu 
atot înainte, nevădenă pe cine-va ca: să mă oprâscă, ajun: 
pselu la uşa sălel cei mari; acolo îmi străpunse vederile 
„lumina, flacărilor de nisce mangale de tombak poleit; un 

„ „Sunet plăcut de viori, de nale, de tambure, amestecat cu 
„Elasuri femetesci, dulci şi pătrundătâre,. mă fermecară şi 
„pare că îmi legară mânele şi picidrele în fâre ; nu mal 
„Sciă cum d'o dată mă aflatu sculat răpede şi, în fuga 
„mare, trecând peste câte spuselu, abi6 am nimerit porta 
„cea mare a curţi! şi am mulţumit lui Dumnegei, căi 
„m'am vedut cu piciârele slobode scăpat din asemens 
„ispite.“ - ” : 

" Aceste cuvinte ale smeritului călugăr ne dată o idee 
despre curtea ostăşâscă a spătarului! şi despre interiorul 
desfâtător al satrapulut, 
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medic ce călătorise prin tot Orientul, ne desvăluie 

pe scurt tainele acelui traiu de Padişah *). 
„Cu tâte aceste aplecări fastudse şi chiar une 

ori destrămate, cârda, celei mai delicate simţiciuni 

nu lipsi din inima sa poetică. Duo strofe de o 

formă simplă şi graci6să, şi apoi şi dui6sa elegie, 

Amărita Turturea , pe care poesia poporană de 

mult a coprins'o în întinsul săii domen, destăi- 

nujescii simţimintele de adâncă durere ce se revăr- 

sară în inima lui Tănăkiţă, dupe morile răpedi 

şi succesive ale sogiilor 'sale d'ântâi. Transcriem 

aci -pe rând aceste două poetice nestemate, în care 

cea mai aspră critică va av6 fârte pugin de 

censurat : i ! 

” „Amărita turturea 

Când r&mâne singurea, 

Căci soţia 'şi a repus, - 
Jalea ei nu e de spus. 

  

1) *FEounlos și Înuougeongazieiros Mrgeţlov oii Ileg- 

dude. lergoă. 1817, t. I, p. 19: 

PO "Ag Baragtozos 42 ele uvozezov | 

„xai ovuBoviov uai gilov ai &s olzcunor, 

„ui zăs 10ovcs Tov, ut Ta vagă, 

PEut rovs Eoorăs Tov suloioe, gavegte, 

„Ilod ăoznnos xozva ză pvn, îj Tpehii | 
. , . , , 

„_pTis Podvaos, zis ocăoww, Tis siuo9g05 of. 

pOzoi âz6 ras Govias Dev 1jtov morar , 

„xal Tis zăv îvreard?r, Pegas ozvbpozi 

„Ti ăopov Teavvazitoas; „a Ezr Tv ev! | 

„IlaoSivov d râs dovias div âqere uzul 

„IIgorâsnua uai ToUTo Tgar0v, aozorrezăr] 

pai i0rov dozorrwr odc etyevizăv!?
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„Cât trăiesce, tot jălesce 

;  Si.nu se mal însocesece!. 

Trece prin flori, prin livede; 
Nu se ultă, nici nu vede. - 

„Şi când gşsde căte-o qată, 
“Tot pe ramură uscată; 

Umbilă prin dumbrav'adâncă; 
Nici nu bea, nici nu mănâncă. | 

„Unde vede apă .rece, 

Ea o turbură şi trece; 
Unde e apa mal rea, 

O mat turbură şi bea. 

„Lrece prin pădurea verde : 
„Si se duce de se perde; 

Sbâră până do tot cade, 
Dar-pe lemn verde nu şâde; 

„Unde vede vânătorul, 
Acolo o duce dorul, 

Ca s'o vegă, so lovâscă, 
Să nu se mal pedepsâscă,.,. | 

„Când o bistă păserică 
Atât inima îşi strică 
Încât doresce să mâră 
Pentru a sa sogicră, | 

„Dar eă, om de naltă fire, 
Decât ea mat cu simţire, 
Cum pote să 'mi fie bine?.... 
Oh! amar şi vai de mine!“. 

* 

* * 

  

i
 
R
a
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„La o'ntristare  - „Nu'1 mângâiere 

Amară forte | | Nici. e putinţă 

cât cel ce'o are. "Acel ce pere . 

Să'şi r6ge morte, Si aea credinţă; 

N'ai ce să facil -- 'Trebui să taci“ î) 

Însferşit, să mai culegem dintre puginele ver- 

suri rămase de la acest părinte al limbei n6stre, 

_o frumâsă canzonetă de ton elegiac, unde se res- 

facă o dulce şi mângâi6să compătimire : 

„Spune, inimiâră, spune | „Fă o cunoscută mie, 

Ce durere te rspune? Ca să'ţi caut. doctorie. * 

Arată ce te muncesce, Te rog fă-mă a pricepe 

Ce bâlă te chinulesce ? Bla din ce ţi sencepe? 

„Arată, spune, n'ascunde, 

Dă:mi un cuvânt şi'mi răspunde; 

Spune, inimi6ră, spune ” 

__Ce durere te r&pune?: 

Negreşit că tâte aceste mică floricele poetice 

ai fost scrise în câte un răpede moment de in- 

spiraţiune şi că întrinsele nu trebuie să căutăm 

silinţele unui poet cu cuget de autor?). Pentru Iă- 

năkiţă, Văcărescu, musa eră feci6ra, ce 'i procura 

un minut de plăcere; omul politic, omul serios 

avea mal grave preocupaţiuni. 

  

1) Acâstă poesie figursză printre modelele de ver- 

sificaţiuni date în gramatica autorului. . 

3) Mai multe din aceste poesil ai fost publicate cu 

modificaţiuni, în deosebitele volume de cântice ale lui 

Anton Pann.
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Spătar, în al duoilea rând sub Nicolae Vodi 
Carag6, el gătesce 'Turcilor un pod pe Dunăre 
la Brăila şi le adună zaherea, la Silistra :);. dar 
peste un an, 1783, august, vine Domn Michail 
Suţu şi, la, 2 iunie, 1784, acesta îl face vistier 
pentru a, cincea 6ră şi atunci âncă el pregătesce 
provisiuni şi face un pod la Silistra pentru 6stea 
otomană ce avea să încâpă răsboiul cu Austria?). 

La 1786, Porta, dupe un capriciă a lui Ca- 
pudan-paşa, întrerupe şirul pringilor aleşi din Fa: 
nar şi trămite Domn ţărei Românescă pe un.tăl: 
maciu ce fusese simplu pescar în insula, Poros, 
Nicolae Mavrogheni. Acâstă, infracţiune la, regulele 
urmate acum de şâpte-deci de ani, produce o mare 
indignaţiune printre boierii români şi, cu tote că 
lănake Văcărescu e numit îndată (1787, ianua: 
rie), din vistier, dvornie 3), el ânsă nu pâte su 
feri pe acest „om prost şi la fire şi la, gândire şi 
la simţire“ 4). Ura lui e aşa de neîmpăcată, încât 
când, în memorialul săi, vine vremea ca să vor: 
bsscă despre dînsul, el începe spunend$): 

„Mavrogheni sosind în ț6ră dete . pricină tuturor â 
remâns încremeniţi dupe ce ai vă&gut ektrom s6ă poznă 

  

1 Ist, împăr. Otom. Mns. p. Y70. - 
") idem, p. 993, 
3) idem. p. '226. : 
*) idem. p. 927, 
5) idem. 
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a ţărel asemenâ. Ce să povestesc cu faptele şi lucrările 

acestuia? fiindu'mi şi ruşine să le leat în condetu; de 

acela şi le las la cel ce scrii analele Domnilor ca să 

facă acâstă osten6lă dupe datoria la care s'aii supus.“ 

Cu tâte acestea el urmeză a povesti întâm- 

plările răsboiului în care întreprindătorul Mavro- 

gheni îşi are şi el un rol însemnat, dar nu înce- 

t6ză, a" critica faptele şi.a plânge relele ce el a 

adus peste ţeră 1): 

| „În multe rânduri % am arătat aceste stricăciuni 

ce lo pricinura şi ia devlet, şi la țâră; dar cul să dic2“ 

" Desgustul şi mânia, Văcărescului ajungi până 

la desperare. -.. | | 

Dar să întrerupem cursul acestor nevoi po- 

litice, care vorii arunca viaţa sa într'o nouă fasă, 

de turburări, şi să ne oprim; în anul 1787, la ti- 

părirea, unei scrieri însemnate a lui. La acest an 

a eşit de subt tipar cartea, întitulată 

„Observaţii sei, băgări de Scmă asupra regil- 

lilor şi orânduielelor Gramaticei Rumânesăă, adu- 

mate şi alcătuite acum ântâi de dumniahii Ianake 

Văcărescul, cel de acum dikcofilax bisericeă cel 

mari a Răsăritului: şi "mare vistier a pringipatulată 

Valahiei; se hărăzesce de însuşi la pre cinstitul, 

sfinţitul de Dumnedeii ubitor episcop sfintei epis- 

copă Râmnicului, Kyr Filaret. Tipărite cu porunca 

*) Istor. împ. otom. Mns. p. 232.
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şi blagoslovenia sfinţii sale acum, în Domnia pri 
înaltuluă şi pre himinatului pringip a totei Ungro- 

Vlahiei Nicolae Mavrogheni Voevod. În arhieria 

sfinţituluă şi alesului de Dumnegeii mitropolit şi 

arhiepiscop. a ţerei, Kyr Grigorie. La let 1787, în 
tipografia sfintei episcopii a Râmnicului, de Georgie 

Popa Costandin tip. Râmnicu.“ 
In acelaşi an apărea, „tympărită acum întru 

„al duoilea rând, în Viena Austriei, la Iosif 
„hoblu de Burţbek, împărătescul şi crăiescul al cur- 

„tă tipograf şi bibliopol,“ o a, Guoa ediţiune din 
acelaşi scriere, dar fără de precuvântarea adre- 
sată către episcopul Romnicului Filaret. Ânsă, 
atât, acest personagii cât şi dedicaţiunea cărţii, ai 
importanţa, lor. Mai ântâiii acest Filaret, om lu: 

minat şi iubitor de ţâră, odini6ră archiereii sub 
titlu de Jfireon, se alesese episcop la 1780 Şi ur- 

mase cu stăruință tipărirea Mineelor românesci 
pe care el, cu predecesorul s&ii episcopul Che- 

-sarie, le tradusese în limba pământână 1). Înt6r- 
cerea, succesivă, a cărţilor bisericesci pe limba na: 
ţională de la. Mateiu Vodă Basarab. în câce, ale 
o însemnătate mare în istoria, literară a limbei 
n6stre. Acestui vrednic de laudă cleric închină 
Iănăkiţă scrierea, sa şi dedicaţiunea, este prin sineși 
o laudă elocuentă a, episcopului şi o destăinuire pe 

| ) Istoria bisericâscă tradusă românesce de Al: 
Genoglu- Lesviodaz. Bucuresci, 1845, p. 437. 
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sourt a, ideilor măreţe ce mişcaii sufletul autoru- 
lui. Reproducem părţile mai însemnate dintr'insa: 

pi. Şi la cine altul se cuvine a se arătare meşte- 

şugul cuvântul decât la îndreptătorlul de cuvânt adevărat? 

Şi la ce alt se pote cerca metalul aurului şi argintului 

decât la pâtră cea cercătore ? Dumnedelâscă providenţă 

care te-ai povăţuit spre rivna acestei învredniciri, de a 

fi adică îndreptătoriu de cuvântul adevărului săi, te aii 

gătit ma! înainte ca pe un vas priimitoriu de acest mai 

presus de tot cuvântul. firesc dar, impodobindu-te și cu 

sciinţa cuvântulul firesc şi, (sâu pentru căci eral împo- 

dobit cu sciinţa cuventării firesci, te ai făcut îndreptă- 

toriu. şi cuventării cel peste fire, s6i pentru căci te aii 

ales a fi îndreptătoriu cuvântării cel peste fire, te aă 

împodobit şi cu sciinţa cuvântului firesc), acum eşti în- 

'dreptătoriu şi al unui cuvânt şi al altula. i 

„Deci un bine-credincios al acestul cuvânt ce pro-: 

poveduiesci, care pâte s'au amâgit socotind că ati alcătuit, 

un meşteşug al cuventului grămăticesc prin care să potă 

dobândi şi sciinţa cuvântului firesc, la cine se cuvine 

s%'1 aducă? la cine să cerce? şi la cine să] hărăzescă 

altul decât la cea întru tâte vrednicie a ta? 

„Dar când şi Gramatica acesta, sâi mal bine să 

die Observaţii asupra idiotismei limbei mâstre în starea 

ce se află acum, dupe regulile grămâticesci, nu este de 

aită limbă ce fieşceşi care nu ati cote pugine. gramatici, 

_ci este de limba Rumâgâscă ce nu ars în starea el nici 

una până acum, limba patrie! n6stre, prin care cuvântăm, 

limbă cu care ne închinăm marelui Dumnedei, proslă- 

vind întru închinăclunea “Treimi cei de o fiinţă, limba 

cu care cuvântânăd petrecem vieţuirea acestă vremelnică 

şi nădăjduind dobândirea acei statornice, ne străduim a 

o câştiga. 

„Şi către acestea, când urmeză ca şi acestă grama-
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tică să'și iea începutul stii din Mehedinţi şi Romanaţi, 
„ Yarăşi de eparchia sfințirii tale de unde aii începutai 

se zămisli, ai a nu fire, ai perdania ei, ce mat r&mâne 

să facu alt decât la fubitorul de cuvânt şi fericitul tsi 
suflet să o hărăzesc? | 

„Sciut este'la sciinţa sfințeniei tale că marele a 
cela Traian impăratul Romanilor dupe ce, nesuferind a 

mai plăti tribut şi a da dajde la cratul Dachilor, care âncd 
de Ja Domeţian r&măsese în regulă şi dupe ce aii venit 

aici în două rânduri în crăia Dachilor şi ati trecut apa 
Istrului sâi a: Dunăril pe trecerea cea de pâtră ce ese 
în judeţul Mehedinţilor, a căria se vede r&măşiţa stilpi- 

lor şi p6nă astădi, la anul 104 de la Christos, trecând 
prin ţera Rumânâscă şi supuindu-i-se ţâra ac6staguuumua IA 

al duoilea bătălie şi răsboiu aii perit cralul Dechebal, a 
căruia "1 ati adus capul la Roma şi 1 ai supus crăia la 
scripturile Romaicesci și dupe ce s'aii şi numit Dachicu...u 
voind să'şi facă stăpânirea ohavnică şi fără nici o îngri- 
jare, au adus mulţime de Latin! şi Italieni aici, şi dintr'a- 
cela, cei ce s'au aşegat întru sălăşluire aici, ântâi ati co- 
prins judeţul Romanaţilor, care le pârtă şi numele şi 
până acum şi din preună cu acela şi cele-l-alte ale creş 
tinescei tale eparchi!; apo! s'aă întins şi în cele-lalte şi 
în Transilvania şi în Moldavia şi spre ţinuturile Timiș 
varului şi po marginile Ungarie! şi pe apa. Tisei în sus, 
în tâtă crăia Dachilor..... 

„AT fi lucru de mirare, şi îl pâte socoti fiesceşt-cine, 
cum în vreme de 1681 de ani, a nu se afla vre un omca 
să grijască să copringă starea limbei prin mijlocul a vre 
unel grămătici şi să adune terminii filosofici prin vre un 
Dicţionar ca să pâtă tălmăci cu înlesnire cărţile de sciinţă 
în limba Rumânâscă şi să nu mal pue în ostenâlă pe 
locuitori! acestor eparhii ce vor pohti să fie scriitori de 
sciinţe şi filosofie, ca să înveţe altă limbă străină, întru 
care să le afle acestea 
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„De acela şi cugetâna să aduc şi acestă limbă a, 

nâstră în sistemă grămâticâscă dupe starea ce se află 

acum şi socotind că ai a nu fire s6ă pergania el cea 

dinceput din eparhia sfinţenie! tale s'ai zămislit, lubi- 

rii tale de Dumnedeii se cuvine să o hărăzesc, ca Ia- 

răși întru acea eparhie zămislindu-se, de acolo. să i'se 

facă şi nascerea şi crescerea în cele-l-alte părţi, precu 

şi a nu fire dupe dreptate şi cuviință. 

- Înţelepte părinte! am ostenit ostenind şi am obo- 

sit străduindu-mă, nu ca să faci gramatică, ci numai 

băgari de s6mă asupra gramaticei limbei n6stre. Un 

dumnedetesc părinte şi dascăl bisericesc (marele Vasilie) 

m'aii supus întru acâstă trudă cu a mă face vinovat când 

nu volu face un bine ce aş putâ, întocmal ca cum aş fi 

făcut râul ce este vădut. Un filosof latin (Seneca) "mi ai 

dat în tot moment inimă şi curagiu dicândumi: nici un 

lucru nu este grei a se birui de către lucrarea  îndeşită 

şi cu tărie, şi de către silința cea cu scumpălale. De câte 

ori am. luat condeiul să seriii, de atâtea orl am şi ho- 

tărit să mb părăsesc de acestă . epiherimă grea şi după 

ce am sosit la acestă stare, nu poclu iarăși să numesc 

Gramatică acestă alcătuire, fără de numal: Băgări de ” 

s6mă asupra idiotismei limbei n6stre spre regulile gră- 

măticesci ; de am a căd6 în vină căci am făcut, un om 

plin de amathie şi nesciinţă, „acâstă îndrăzn6lă să scoţ 

acest-fel de carte în vedslă, învinovăţirea "mi este ubi- 

rea patriei, a vecinătăţi! şi a Rumânilor ce vorbescii cu 

acâstă limbă, şi sunt gata să'ml ieai de la aceştia pe- 

d6psa, dupe vina mea. Să nu se mire sfinţenia ta de a- 

_câstă propunere şi să o socotâscă dâr ca un ritorism. Te 

încredinţez că însuşi. simpatrioţil mel von sXml gă 

sâscă la acâstă alcătuire metahne şi greşeli; când âns8? 

— După ce se vorii face dintwacesta, destoinici, (şi să în- 

vrednicâscă Dumnedei prin blagosloveniile sfințiel tale); 

şi atunci le voiu da pe un Alosof latin (Salustie) să le
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„_Tăspundă că arhistratigul se împărtăşeză de slava ce do- 
bândescă ostaşii lui biruind, lar şi de nu vorii vr6 să! 
audă şi vori pofti ca să priimesc a fi biruit, la tote 
sufletul mei se mulţumesce, şi. de. am greşâlă, se ra 
desfăima şi un filosof grec din cei vechi (Tales) care 
m'ai învăţat să moriu pentru patrie. 

i Întâmplarea şi norocul de multe ori face .aceta ce 
nu pote face timpul şi vremea. Unde puteam găsi du: 
hovnic Yerarh ca să judice în taină şi nu de facă? și 
acela plin de învăţătură să pâtă judica gramatică? și 
acela episcop Râmnicului, a eparhie de unde sa per- 
dut a fire a gramaticel, care să voiască - să dea înce: 
perea de acolo ? acela destoinic a'mi îndrepta, greşelile? 
acela îndreptătoriu Ja câte am trecut cu vederea? Unde 
puteam găsi: vremea a unut mitropolit şi arhiepiscop 
al ţărei, lubitoriu de a xeds lucruri de folos patriel?...... 
Unde puteam găsi pringip sirguitor de cele de folosul 
patriei? ......, ; Unde -puteam găsi fraţi boieri .care să nu 
"mi judice îndrăznâla,. ci să'mi laude rivna ?,;..... De 
acela şi fericesc momentele ce aduci atât îndestulări 
nenădăjduite în vreme, şi de aceia, aducând acestă oste- 
n6lă a mea în mâtnele sfinţeniei tale, a unu! judicătoriu 
întocmal următoriu numelui propriu, şi împodobit cu tote 
cele ce sunt trebuinci6se spre înfăgişarea, aceste! cărți. 
M5 rogi întru Christos, “fil sirguitoriu a fi acesta înce- 
pere de învăţătură, Iar nu de privelişte, de trecere de 
vreme, şi eii Yarăşi mă aflu în osârdie ca să aduc, de volu av6 vi6ţă, şi un Dicţionar la "vedere ; iar de nu mb volu învrednici, las. clironomt şi pe fii mel cei trupescl 
şi pe fii me! ce! gramaticesci ca să clironomisâscă dra- 
gostea, rivna şi silinţa mea cea pentru binele, cinstea 
Şi folosul simpatrioţilor şi a Patriel.“ 

„_ Posteritatea, căria Văcărescu încredinţeză cu atâta, ard6re lucrările la care el a pus cea dân 
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tei pâtră, a profitat, putem dice, dintr'insele 

şi a lărgit cercul lor; dar “meritul întemeitorului 

e mai presus de or ce dobânâiri posteridre. Tocmai 

pe când învăţata Transilvanie, cu latiniştii ei 

Petru Maior, Samuil Klain şi atâţea, părinți ai 

limbisticei române, abis începii a aduce prin tipar 

cercetările lor la lumină"), Iinăkiţă se silesce şi 

dînsul a determina regulile confuse ce cârmuiescii 

acâstă limbi, âncă în pruncia sa; el face mai mult, 

cocă simțind că cel dWântâi pas al limbelor spre 

cultură şi armonie, este poesia, el se încârcă a da 

reguli prosoâiei românescă şi, profitând de cunos- 

cinţa mai multor limbi ce el dobândise, mai na- 

inte de tâte, dă un resumat instrucriv despre 

istoria, poeticei, exprimându-se la începutu'”i în- 

tr'astfel 2): a 

„Poesia este fârte vechie, precum se vede de la Greci, 

Arabi, Perşi, âncă şi Evrei şi Chaldel. | 

Grecii ati obicinuit fârte mult poesie, şi .puind os- 

tenslă, aii aflat multe feluri de chipuri a alcătui versuri 

cu mare meşteşug, cum se vădu. Întâi le ai obicinuit 

spre laude dumnegelesci; dupe acâstă şi spre lâude ome- 

2) Gramatica română a lui Samuil Klain si Micu 

„a fost tipărită, cu litere latine, cu vre-o câţi-va ani mai 

nainte, 1785. Este âns învederat că Iânăkiţă n'avea nici 

"o cunoscinţă despre dinsa, cocl nu o pomenesce de loc 

nici măcar prin alusiune. “Tipărirea lucrărilor lui Petru 

Maior, Paul Iorcovici, Molnar, Cichindâl şi alţii r&mâne 

„totuşi posteridră publicării gramaticale a Văcăresculul. 

3) Ediţiunea de la Viena. 1787. p- 155.
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nesci şi spre istorii, comodii, opere şi veri ce alt, cum 
ai scris întru acâsta, lăudaţii Aristofan, Isiod, Evripid, 
şi vestitul Omer şi mulţi alţii, 

Latinii ai urmat la acâsta întru tote Grecilor, pre: 
cum se v&du lăudatele şi frumâsele alcătuiri ale lui 0- 
vidie şi Virgilie şi altora din cei nout şi până astădi. 

„Ttalienii, Frangesii, Ispaniolit şi alţii, ce li se trage 
limba din limba latin6scă ca nisce pârate, precum şi a: 
cestă a n6stră Rumânsscă, n'aii obicinult a face versuri 
cu numere pe picidre ca Grecii şi Latinii şi eă nu bă 
nuiescii a fi pricina alta decât neaverea de multe litere 
vocale; | i 

- Bă, măcar că sunt dator să urmez întru tâte meş- 
teşugului şi obiceiului acestor limbi cel ati la poesie, 
fiind poesia acestora şi dulce şi frumâsă, dar în vreme 
ce suntem îndestulaţi şi de multe litere vocale şi diftongi, 
rivnescu să arăt şi vre o câte-va chipuri ae versuri cu 
numtr de picidre, dorind a urma şi celor duoă mal sus 
arătate lin;bi, din carile avem începutul şi cu acesta, ca 
să arăt şi evlavia cea dupe datorie ce are limba nâstră 
la acelea,“ Ia 

Ne oprim la aceste cuvinte, căci. într“insele 
găsim cea mai. netăgăduită. dovadă de aplecarea 

“poetului către elenism, tendență pe care am de 
notat'o la început ca generală în tâtă literata 
familie a Văcărescilor şi pe. care părintele ei o 
enunţă întrun chip aşa de pugin înduoios, Ta 
belul istoriei poetice urmeză cu caracterisarea 
Italienilor şi Francesilor şi se sfergesce cu aceste 
cuvinte : 

| „L6te versurile acestora, afară de mijlocul alcătui- 
rii lor ce nuw'l pâte urma fiesce'şI cine, afară de arătarea 
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cea însufleţită a, istoriei ce o dai Ia toți prin urechi 'ca 
prin ochi, afară din regulile construcţionel şi ortografiei, . 

meşteşugul este : | | 
li A se păzi cursul cititului, având apăsările cu 

regulă tot un fel a unui vers cu altul, cum dicii Arabii, 

" vâsin şi asul; acesta, este la Greci nums&rul cu picidre, 

- âns& meşteşugit fârte, cum vom arăta. , 

"2 A se păzi construcţionea şi ortografia şi noima 

-pe deplin. - 

"gi A se face tăierile termenilor cele cuviinclose şi 

obicinuite. i 

Tar chipurile potrivire! lor la sfârşit, măcar că ară- 

tăm vre-o câte-va versuri pentru pildă, dar pâte un. poet, 

dupe orânduisla, şi regulile gramaticel alcătuind să facă 

şi alte multe chipuri, păzind câte am arătat pentru a 

câsta.“ ” | 

Apoi printre deosebitele modeluri de. versifi- 

caţiuni unde alătură strofe cu felurite măsuri,. el 

pune şi aceste ş6se versuri în care, dupe ce a 

caracterizat cu seriositate gramatica şi scopul. ei, 

sfergesce printro .glumâţă invitare către cititori : - 

„Gramatica e meşteşug ce'arat' alcătuire, 

Şi totă printr'însa potii afla veri ce povăţuire, 

Şi scrie âncă într'ales cu reguli arătate, 

Pe toţi învaţă d'a le sci fără greşslă tote, 

Şi versuri înmeşteşugite învaţă d'a se face, 

Siliţi-vă a onvăţa!... s6ă faceți cum vă place.“ 

P'arii urma toţi Gmenii, şi mai ales juna po- 

poraţiune a sclelor, acestă din urmă povaţă a 

glumeţului poet, negreşit că, fârte pugini ari în 

văţa meşteşugul ce arată alcătuire. O, Tănăkiţă 

I. 25,652. 
20
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Văcărescule! d'ari sci copii români că tm mal 
ântei le ai inventat acea iasmă a gramaticel cu 
care . dascălii îi muncescii atâta, ce blăsteme nu 

„te arii mal blestema? şi noi ânsă, mai pugin În0- 
cenți decât dinşii, îţi aducem laure ca, părintelui 
Gramaticei române! | „ 

Să lăsăm ânsă acum în urmă lucrările lite- 
rare, care'şi ai avut şi ele locul în trecuţi câță-va 
ani de linişte; sgomotul răzb6ielor vine să între- 
rumpă pacinicele ocupaţiuni ale vornicului Văcă- 
rescu, şi să aducă lui şi ţărei nuoi frământări. 

la ianuarie 1788, Austriacii începii războiul 
în contra Porţii!). Mavrogheni, nerăbăător a arăta 
slujbă 'Turcilor şi Yubitor din fire al armelor, 
vru îndată să intre însuşi în luptă cu 'oştirile ce- 
saricescă; în zadar Văcărescu. se cercă a, potoli 
aceste neastâmpărate dorințe, a arăta principelii'că 
întreprinde fapțe mult pr6 îndrăznețe Şi. al căror 
sfârşit pâte să :compromită, sorta, țărei; atunci 
negreşit el repetă cuvintele : 

nă socoti că pâte 
Un om să/facă tote | . 
Ori câte va gândi, 
Nu duh de istectune 

"Nici semn de'nţelepetune 
Şi n'o va dobândi.*3) . 

  

1) Ist, împăr. otom. Ms. p. 234. 
5 Din exemplele date în Gramatica, autorului. 

 



POEŢII VĂCĂRESCIE 307 
  

Cu.t6te aceste poveţe, ambiţiunea G6rbă d'a . 
deveni seraskier al: oştirii otomane întuneca ori 

ce cuvent dinainte lui Mayvrogheni. Cun6scem din 
cele mai sus arătate tendenţa binevoitâre a Vă- 
cărescului către Austriacă; de altă parte scim iară, 

că el .era, fârte credincios Porţi; dar din purta: 

rea sa ne putem convinge că el uvea mai cu s6mă 

"în vedere binele şi folosul patriei sale. 
D! Vaillant!) a dat răsunet vitejiilor lui Ma- 

vrogheni, împresurând cu.o aureolă mincin6să 

de patriotism românesc pe pescarul Poriot; d 

scrie cu un ton emfatic : „Mavrogheni adună pe 

boieri şi, dupe ce citi fermanul Porții: — Boieri, 

le dice, lată vrăjmaşul; dsca sunteţi obosiţi 

de cotropiri, la arme şi călări! — Aceştia, puşin 

dedaţi cu aşa exerciţii, se scusară care cu inex- 

perienţa, care -cu hainele sale, cei mai mulţă cu 

demnitatea lor.“ Acestea sunt vorbe pompose, 

dar răi cugetate; ce aii, într'adevăr a face, când - 

vom căuta lucrurile serios, serviciile către Turci 

ale unui Grec fantastic şi devotat Porții, cu ve- 

chile lupte ale Românilor pentru neatârnarea lor? 

Mavrogheni nu pâte fi privit ca un eroii cu idel 

măreţe de liberare, ci numai ca un ambițios cu 

o bravură nesocotită, 

întradevăr ce folos puteaii trage Românii. 

din părtenirea, lor la, asemen6 lupte între Portă 

  

*) Vaillant, La Romanie. Paris, 1844, IL, p. 255, 

20*
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Şi Austria? Politica cea mai sigură pentru dinși, 
de câte ori n'a avut ceva. să ' câştige în propriul 

lor avantagiu, a fost da nu lua nici o parte la 

“aceste răzbâie ale Turcilor cu puterile vecine. O 

neutralitate, mai ales armată, le ar fi putut în- 

suși tot de-a-una un fel de arbitragiu, mai folo- 
sitor ţărei decât resultatele înduoi6se ale unui 

- războiu compromiţător şi, în ori-ce cas, fără folos 
pentru dînşii. . | 

__ Acâsta o presimţise Iănăkiţă, Văcărescu, dar 
văd6nd că faptele lui Mavrogheni luaii un curs cu 
totul contrariii, descuragiat şi mâhnit, el ceru a 
se retrage din funcțiuni şi din. ţâră : 

„EU văgend' că s'aii început un războlu ca acesta, și - 
oblâduitor ţărei nâstre taste Mavrogheni, m'am prostit 
de. dregâtoria ce aveam pentru ca să nu fiii amestecat 
în faptele mai sus-numitului, fiind de tot netrebnice.!) 

Aşa v&dână şi neputând să] mal sufer şi. mal vir 
tos temându-mă ca să numi arunce şi vr'o năpaste, pre: 
cum a aruncat la mulţi nevinovaţi ca săi jăfutască şi 

- la mulţi pe care” avea pismă, căci îl surghiunia cu car: 
tea lul la cetatea Giurgiului, "1 am arătat că et nu poclu 
într'aceste vremi ca să sed aici în ţ6ră, temându-mă de 
cele împotrivă şi am cerut ca să'mi dea voie să merg 
la Garigrad cu casa mea, mal virtos că soţia mea este 
cărigrădâncă, EI, şi pohtea să lipsesc de aici, dar nu 
vola să merg la Garigrad, unde îmi.făcu provlimă ca să 
mă duc peste Dunăre la un serhat, de o 'cam dată (aşa îm! gicea), pentru ca. să nu câră şi alţi! ca să mârgă la 

  

1) Istor. împăr. otom. Mns, p. 220. 
2 
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Carigrad, v&dendu-m pe mine, şi făgădui că de acolo, or 

când votu vr6 să'ml trămiţ casa la Garigrad, -o va tră 

mite cu cheltuiala lui şi eti să viii lingă dinsul. Eă şi 

mă mulţumeam să lipsesc odată de 'a'l mâl ved6 şi să 

merg unde mă voiu duce, am ales Nicopoia, numai căci 

sciam mintea şi înţelepciunea lui Selim aga  Varnadi- 

Sade, Se mai afla trămişi acolo zălog trei boieri, Ianake 

dvornicul Moruz, Scarlat logofătul Ghikă : şi . Tudorake 

paharnicul Guliano. Cu mergerea mea ati mai trămis 

Mavrogheni şi alţi boieri, pe banul Nicolae Brâncovânu, 

pe Dumitraşcu dvornicul Racoviţă, pe Manolake dvorni- 

cul Creţulescu, pe Costake Ghika logof&tul, pe Dumitra-- 

şcu Fălcoianu clucerul şi pe stolnicul Alexandru Farfara,.!) 

| „Duod lucruri cugetase Mavrogheni pentru trămite- 

rea acestor boteri: unul, ca să arate la Pârtă, când va 

fi împrilejire de vreme, că aceşti boieri ai avut coris- . 

  

: %.De acâstă exilare a mal multor boieri vorbesce 

astfel şi Fotino, trad. de G. Sion. t. II. p. 175. 

„La 8 august 1787 s'a declarat războlu între Pârta 

„otomană şi Rusia şi în primăvâra . anului 1788, vizirul 

„Lusuf-paşa a plecat cu mare putere asupra locurilor din 

„sus. Atunci şi Nicolae Vodă găsi ocasiune ca să se lege 

„de boieri. Sub pretext că erai haini şi necredincioşi 

„către Portă, îl închidea şi, ameninţându'i cu mârtea, îl 

„storcea de parale. Pre fraţii Brâncoveni, Nicolae şi. Ma- 

„noil, pe fraţii Ghiculesci, Constantin şi Scarlat, pe Di- 

„mitrie Racoviţa, pe 16n Moruz şi pe I6n Văcărescu cu 

„fiul săii Alexanaru, “1 ai exilat cu firman împărătesc la 

„insula Rodos, pe bătrânul mare ban Până Filipescu cu 

„duoi fii at sti, Nicolae şi Constantin, i ai exilat la mă- 

„năstirile Sfântului munte (lanake Văcărescu dice la Aie- 

„teore); tar familiile lor le a trămis la Constantinopol, 

„si pe altele peste Dunăre în Bulgaria.“
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“pondenţă cu Nemţii şi cu Muscalii mat înainte şi pentru 
ca să nu'! aducă în ţeră întraceste vremi, de acela 1% ai 
trămis zălog acolo; şi altul, că 'de va vrea 'să întoreă în 
ţ6ră vre unul dintr'aceştia, să1 întârcă cu multă luare 
de bani, precum ai şi făcut în urmă dvornicul Greceanu, 
«căruia îl trămisese soţia la Nicopoie şi pentru ca să o 
aducă îndăr&t dupe rugăciunea sa, “i aii luat rusfet (dar) 
talere 10,000; 1) eii am cerut în multe rânduri ca sări 
dea voie să'mi trămiţ soţia la Garigrad, socotind că volu 
Jnerge şi. eii împreună, căci pe. mine singur 'm'ati chi& 
mat de multe ort la Bucuresci, fără de a'mi cere bani, 

» „ind că avea ipolipsis la mine. Ei ânsă, despre o parte 
vădând dragostea întru care mă avea Selim-paşa......, des- 
pre altă parte, ne putând suferi să mat văd pe Mavro- 
gheni, n'am vrut să vii ci am sedut :acolo, de la martie 
penă la octomvrie“2) ă 

In râgazul monoton şi trudnic al exilului, 
activitatea lui Tănakiţă nu putea să se înmâiă; 
lipsit de treburile .politice, de mulţumirile sufle- 
tesci ce ocupară, vi6ţa lui trecută, el căută mân- 
gâlerea într'o lucrare seri6să, şi începu scrierea, 
întitulată : Pa 

„Istoria a pre Duternicilor împărați otomani 
„adunată şi alcătuită pe scurt de dumnialui Ia- „hale Văcărescu, dikeofilaz a bisericei cei mari 

  

1) DL Stefan Greceanu, posesorul acestui prețios ma- nuscript, crede că, cu ocasiunea acestei înturnări în ț6ră a vornicesei Elena Greceanea, s'a adus aici şi manuscrip- tul, care a fost urmat ma! târgiă de câtre autor, rămânând în casa Grecenilor, 
2) Istor, împăr. otom. Mns. p. 235 et sq. 
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„a Resărituhiă şi spătar al Valahiei, încependu-se 

„În vremea pre buminatulaă împărat sultan Abdul: 

„Hamid LI, la veletul hegiret 1202 şi. Mântuitoru- 

„lui 1738, în Nicopoli a Bulgariei şi s'a săvârşit 

„în dilele pre pucerniculuă împărat sultan Selim III, 

„la veletul 1794 şi 1208, în huma bă Șeval.“ 1) 
Cu ce îndemn, cu ce mijlâce aii fost compusă 

acestă carte âncă: netipărită la 1860, autorul ne o 

va spune în precuvântarea sa, care este tot de- 

o-dată o pagină, caracteristică pentru viaţa, sim- 

ţimintele, aplecările şi studiile sale ; într'însa, vom 

ved6 pe scriitorul afectând modestia în bilşugul 

cunoscinţelor, pe bărbatul nepregetat suferind cu 

grei silita sa, nelucrarea, pe patriotul român du- 

când cu mâhnire păsul ţărei sale sfâgiate. Iată 

cum se exprimă Vâcărescu : IN 

". „Mulţi din cei ce ati vrut să serie istorii dupe vremi, 

sâii mat virtos din cel:ce ai rivnit a înoui cele scrise 

de alţii mal de înainte, fiind îndestulaţi de darurile sci- 

inţei, 'şi au impodobit: condeiul cu înfrumuseţate alcă- 

1) Acesta este manuscriptul citat ades6 până aci şi 

care e legat în duo mici volume; în cel dântâi se află 

partea 1 şi începutul părţei a II; în cel dal duoil6 ur- 

mâză partea a I-a, întreruptă la faca 277. Scrisdrea e 

fârte citâţă şi se vede a fi din altă mână, iar. văerşurile 

intercalate şi unele note pe margini, sint făcute de mâna 

autorului, cum se vede din asemuirea lor cu textul ori- 

na! al Gramaticei ce este în posesiunea -d-lui I6n Vă- 

cărescu. . : ! :
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tuiri, strălucite şi de furme ritoricesci, Şi de meșteşu- 
guri gramaticesci, şi prin mijlocul. acestora aă putut 
a birui şi firâsca înlenevire cea spre citanie a celor ma! 
mulţi, a aţiţa şi pohta cea de multe sciințe a celor 
mai lăudaţi şi cu acâsta pe toţi îi ai îndemnat a le citi 
de îndeșşite ori şi a-dobândi. folosirile cele ce se nască 
din istorii. Iar. ei, aflându-mă desbrăcat de veşmânturile 
darurilor sciinţei şi condeiul met fiind numai abi6 putut 
a se ţină în degetele nedăstoiniciei mele, nici se cuvenea 
'să'] povăţuiescii spre a împleti alcătuiri depărtate de dul: 
câţa aceia, fără care istoriile 'scriindu-se, deosebi că nu 
pricinulescă vre-o folosire, suptră âncă şi anqul şi mai 
vîrtos acelor.ce. firesce -nu sânt statornici a suferi cu 
răbdare prelungirea citaniei, Însă acum, la velâtul 1788, 
aflându-mă strămutat cu lăcuihţa spre vreme în cetatea 
Nicopolii din crăia- Bulgarilor, de lumescile furtuni ale 
întemplărilor şi de multele .feluri de răzbâie ce destrir- 
şit aă turburat tâtă liniştea patriei mele, unde şi despre 
o parte, aflându-mă lipsit de tâte trecerile de vreme cele: - 
veselitore de suflet şi afundat în valurile întristărilor pen- 
tru patimile ce suferă iubiții mei simpatrioţă, ne putând 
eă acum afla vre un mijloc spre a le tămădui; despre 
altă parte fiind și de multe ori întrebat, ce împărat al 
supus Bulgaria şi Nicopoli, la sangecul (stegul) otomănicesc, 
fără vrednicie m'am îndemnat a serie o adunare istorică 
a pr6 puternicilor împărați otomani, pe scurt alcătuită, 

- arătând de când şi cu ce mijloc aluat acâstă stăpânire 
începerea ei şi crescerea şi starea şi urmările cele-l-alte 
până astădi, ca prin scurtarea, povestirii să. p6tă afla, fără multă ostenâlă, ori-cine istoria othomanicescei îm: 
ptrăţii, far mal virtos ca să mângâlu cu acâstă ostenâlă 
şi petrecerea vremei cei turburate întru care mă aflu. ata, daă începere, nădăjduind ca fără zăbavă să” arăt 
îi sferşitul la obşie.. | 

Mulţi din scriitorit Tevarihurilor să analelor tur: 
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cesct, mai vîrtos că la puternica acestă împărăție taste 

şi mansup deosebit săi dregttorie, carele iaste oronduit 

numai pentru a scrie Tevarihurile împăraților s6i Vizan- 

tida turcâscă, care se numesce. Vacanuis, adică scriitor 

de .cele întâmplătâre şi la acest ofişiii se pună de-a-pu- 

rur6 Gmeni: împodobiţi - cu. pricopsâlă şi acest Vacanuis 

tot de-a-una taste dator a se întelni cu învățații Ulemali 

şi cu toță luminaţii” Regeli şi mai vertos cu Kethudan- 

Sadri-Azet şi cu Reizul-Kilabu, spre a cerceta tote vesti- 

rile, pricinile-şi scrisorile ce mergi şi vină la împărăție, 

ca să ea sciință de tote curgerile lor. şi să le aşternă în 

alcătuirile istoriilor impărătesci, ce se scrii de dinsul şi 

toți numiţi! Regeli sunt datori. să i le arate tâte fără pre- 

get şi tăinuire. Dintr'aceşti istornici trei mi s'au întem- 

plat a ved6 şi a citi; pe Naima, pe Raşid şi pe Subhi, 

care ai seris cu atâtea frumâse teginituri şi îstilehuri s6u 

metafore şi idiotisme şi potriviri Ja cuvinte şi la diceri 

în peridde ce le numescii Turcii cafiele, dupe obiceiul 

limbei lor, istoriile multor împărați dupe vremi, precum 

şi alţii înaintea acestora şi în urmă până acum, cum şi 

- astădi. taste scriitor slăvitul Riveri-Efenâi; nu cu mai pu- 

gin gust ai alcătuit istoriile turcesci şi mulţi alţii is- 

" tornici Greci, Latini, Francesi şi Italieni (Nikifor, Zonara, 

Laonikie, Beungravie, Ladvocat, Cantemir, Voltaire, Bu- 

chener şi alţii) dintru ale cărora istorii cu multă băgare 

de s6mă făcând o adunare, arăt pe scurt tâte câte ari 

put da o idee pe deplin la cititori de curgerea, starea şi 

ocârmuirea împăraţilor otomani.“ 

întradevăr el îndată urmâză, dând o prescur- 

tare de vieţile sultanilor, cu începere de la Ma.- 

homet;, şi dupe fie care din acele vieţi, resumsză 

caracterul şi faptele Padişahului, descris prin cote- 

va, versuri care 'şi schimbă ades6 măsura, şi to-
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nul*); astfel procede în t6tă, partea antâi care 
e de 131 fece manuscripte. A duoa, parte se de- 
schide cu. viața, sultanului Mahmud I (1730), Subi 
a cărui împărăție autorul azi vădut Dumina, lumii; 
de aci în colo evenimentele împărăției se ame: 
stecă cu ale ţărei şi mai ales cu întâmplările 

  

5 În general aceste versuri n'a nimic însemnat; 
spre dovadă vom cita din cele maj bune. Astfel vorbesce 
autorul de Mahomet (p. 10): 

„Mahomet stătu în lume, om fârte insemnat, 
„ Căci s'arătă din slugă, prooroc şi împărat. 
Şi dătătoriu de lege, ce dupe ce-o întocmi, 

în trei părţi ale lumei, de mulţi se priimi.“ 

Astfel de Osman. (p. 94):. 

„D'a se numi Eroe în lume cineva 
Osman trebui să fie, iar nu Q6r” alt ceva. 

Făcu ?ntâi st&pânire, apoi s'au arătat 
fără războlu şi'n giabă, Halif şi Împărat, 

"ŞI adăogă devletul cu țari şi se fâcu 
'ncepere şi părinte "mpăraţilor d'acu.*“ 

Astfel de Murat I. (pag. 32): 

nĂlurat peri la pacg 
iar nu când se bătea ; 

Ci dar Minerva tace, 
Yar Marte cât putea 

Striga la toţi să crâqă 
"Că Şacu e'slăvit, 
Şi cum peri toţi vegdă 

Căi de vrăjmaş lovit.“
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vleţei scriitorului, precum am arătat în numerd- 

sele citaţiuni precedente; de aceia şi interesul cresce 
în mari proporţiuni. Ne place a citi acest memorial 
al unui bărbat ce j6că, un rol eminent printre 

contimporanil săi şi ale cărui fapte politice sânt 
alternate cu lucrări literare aşa de folositâre. 

Tănăkiţă, cum am vă&dut, întreprinse serie- 

rea acesta, istorică în exilul „de la Nicopole şi de 
aci înainte o urmă mai mult ca un jurnal al săi 

privat, fiind-că de aci înainte el vorbesce mai mult 
„de cele ce s'aii întâmplat lui şi celor ce'l inconju- 

rai; săi mai lăsăm dar cuvântul ca să ne spună 
sârta, mai grea ce aştepta pe exilați!) : 

„Nol ce ne aflam la Nicopoli fără de protecţia lui 

"Selim-Paşa, câci îl trămisese împărăţia la Bender, în- 

trun serhat, lipsiţi de tâte cele. trebuinci6se şi ca cum 

eram închişi, căci nu'eram slobodi să mergenr aiurs şi 

nu: numai nu ne aflam atunce! în vre o vină, ci uni! din 

noi aveai şi morit la devlet, dupe credinţa cu care ne 

    

- Astfel de Baiazet, (p. 37): 

„Slavă și dobândirea la împsrat e fire 

! şi sunt, îndatoraţi 

purur să le câră. . : până măcar să psră, 

gatunci stint lăudaţi. 

Şi fulgerul să trece, nescine să se cerce, 

nui lucru necredut, 

şi Baiazit de pere, cinstea lui aşa cere; 

. "de facă e. vegut.“ 

*) Istor. împăr, otom. Mas. p. 224. et sq.
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am purtat în ceia-l-altă răzmiriţă, mal vîrtos et că aveam 
de atunci fermanuri şi multe buiurultiură arătătore de _- 
acâsta, între care se coprinde arătarea credinţe şi a al: -- 

-tor boleri, am trămis un arzohal cu unul din boleri la 

pr6 înaltul devlei, întru care făceam rugăciune ca să a: 
vem. vole să mergem în memaliki mnahruse, la un loc cum 

„aste Odriul, unde să putem a ne înlesni petrecerea vieții. 
Acest arzohal, dupe ce Vai luat vezirul, ne ai trămis 

r&spuns să stim acol6 până se va face hotărire. Dupe 

“acela ai sosit la Ruşciuk, viina la Bucuresci și pirin- 

du-ne Mavrogheni cu multă: piră mincin6să, dând şi la 

hazn€ o sumă de bani, ati putut face ca să se trămiță 
„ferman cu un ceauş împărătesc şi să'lea şi pe şese din 
noi să'i ducă la Rodos surghiun şi aşa, lăsându-ne fani- 
liile Ja Nicopole, la sfârşitul lut noemvrie, am purces dupe 
poruncă şi am mers la Rodos. Într'acest fel ai curs lu 
crurile într'acâstă iernă (1789)... 

| La Rodos eram afundaţi în multă întristare și nu 
pentru noi, căci noi pe unde am trecut şi acolo-am fost 
priimiți cu multă peripiisis (îngrijire) şi cinste de toţi cei 
mari, ci pentru familiile n6stre, ce nu numa! era depăr- 
tate de noi, ci le lăsasem şi întrun . serhat ca Nicopoli, 
fără de nicl o protecţie omenâscă.& 

Duoi ani de dile aprâpe trăiră boterii români 
la Rodos, înconjurați de onori la care grijele îi 
lăsaii nesimţitori. Iănăkiţă Văcărescu avea cu 
sine pe filul săit cel mare, Alecu, fecior al ântâiei 
'sale soţii Elena, Rizo, carele, crescut în sedla pt- 
rintelui s&ii, promitea ai semăna, ba şi chiar x] 
întrece atât în capacitate politică, cât, mai ales, 
în genii literar. E un frumos tabel istorie dea 
ved6 de acum înainte pe aceşti duoi vrednici băr-
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baţi, tată şi fiu, străbătând împreună valurile 

furtunelor n6stre sociale! 

Domnița Carags, a treja, sogie a lui Tanake, 

trecuse cu:patru copii al. săi Şi cu cele-l-alte fa- 

milii de boieri -expatriaţă, la Arvanitohori. din 

Ternova; dar trajul răi şi prâsta stare în care 

aceste familii vieţuiaii, 'redusese pe domniţa la 

un singur fiiu, care fuse în urmă poetul Nicolae 

Văcărescu vornicul 1). | a 

întracest timp Sultanul: Selim III, moşteni- 

torul lui Abdul-Hamid, şi: Leopold, urmaşul lui 

Iosef, înclinară la pace; Sultanul ordonă, liberarea 

„boierilor exilață (fevruarie, 1790) şi atât cei de la 

Rodos cât şi Filipescii închişi de duoi ani la md- 

năstirile de la Meteore, se adunară în Ternova 

şi de-acolo trecură, la începutul lui iulie, la An- 

drianopol?). . - 

" „Dam şedut o septămână şi'mi au venit o etriname 

a pr6 înălţatului vezir Hasan-Paşa, întru care, dups' ce 

defăima pe Mavrogheni pentru surghiunirea . n6stră, îmi 

poruncea mie, cu multe laude şi cum că fiină trebuincios,. 

numai decât să mă scol şi să merg a ordie la Ruşciuk, 

care mehtup se află cu multă cinste subt, păstrare în ar- 

hivele mele.“ o 

Se înţelege că el nu întârdie a se duce la 

vizir, pe ltingă care se silesce a înnegri cu cele 

1) Istor. împăr. otom. Mns. p- 254, 

3) idem, p. 253, 255.
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mai aspre colori pe principele inimicul lui; acâsta 
îi era, lesne acum, căci Mavrogheni “plătise cu ru- 
şinea, învingerii, nesocotitul săi Gevotament că: 
tre Turci. În ori ce -cas sacrificiul trebuie să fie 
cumpănit dupe pers6nele către care se îndrepteză; 
acestă regulă de politică, boierii noştri cei vechi 
0 cunosceaii forte bine şi devotamentul lor către 
străini urma, în tot de-a-una, asemen6 proporțiuni. 
Cu timpul, cumpăna vechie s'a, perdut. - 

Lui Mavrogheni i se tăie capul la satul 
Bela, şi Iănăkiţă îndată scrise boierilor din ţeră, 
dupe porunca, vizirului, că dreptatea împăratului 
făcuse resplătire lui. Mavrogheni, de care veste 
Sati bucurat cu toți. . 

Petrecerea Văcărescului în tabăra vizirului de la Ruşciuk e privită de dinsul ca o epocă de strălucire, căci se bucura de tâtă încrederea, re- gelelor turci şi pregătea reinturnarea, ordinei an- 
teridre în ţsră, ocupată acum de Austriaci, el dobândesce, cu ferman împărătesc plin de laudă „carele și acesta se află păzit în scrisorile mele „cu multă evlavie“ 2), voie e a merge în Andria: 
nopole şi petrece acolo Y&rna, cinstit şi lubit de toți paşii turci; în primăvâra, următ6re pregătesce în secret poduri pe apele (&rei pentru Turcă; în sfârşit 
—————— 

  

) Istor. împăr, otom, p. 270. 
*) idem.
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ţ 

servesce cu vrednicie, cu inteligență, cu credinţă, 
Porții; dar nu sciii pentru ce simţim o tainică 

mulţumire de a veds manuscriptul întrerupt în 
mijlocul povestirii acestor slujbe slugarnice, pe 
care ne ar păr6 mal bine a, le ved6 împlinite de alţi 

Gmeni, demni de a servi, iar. nu de a. comanda. 
Paginile din urmă. ale -manuscriptului se -citescii 

cu neplăcere, căci ele destăinuilesci o slăbiciune 
într'un caracter aşa bine conformat; ne mirăm 
citind cum a putut să se 'ncuibeze o nevrednică 

mândrie în inima aceluia, care disese: : 

„Cs'ai să'mi dici de mendrie? 
„Eu m'aş fi mai vrut să fie! 

-Căci se'mpotrivesce firii 
Şi legii şi omenirii. 

„Om la om să se arate 

Ca cum nui e ca un frate! 

Tot cu rea deosebire 

Pace pe la toţi privire; 

„Cu turbare, ca o vită, 
Şi natura m'e-urită. — 
Aib'o cin” va vrea s'o aibă, 

„ „Dar cu mine trâbă n'albă!!)“ 

Aceste cuvinte sunt în contradicere cu faptele, 

când vedem pe Iinăkiţă atât de ameţit de ono- 

3) Din exemplele Gramaticei.
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rile ce "i faci Turcii, încât pentru dinşii "își sa- 
crifică demnitatea sa de autoritate pământeni. 

„În tâtă acâstă curgere de vreme, judicăţile şi pri: 
cinile se căuta de mine şi de câte ori venea la cortul 
me cu poclâne, îi luam însumi eii (pe Români) cu po: 

cl6ne 'şi'i duceam: pe la Regsli cu poclâne,'pe unii la Ke 
haia Bey, pe alţii-la Tefterdar,-pe. alţii la Câuş Paşa și 
arătam că într'adins ai dus poclânele,penţru dinşii şi le 

priimea cu libov stăpânii şi le dăruia galbeni din destul; 
într'acest chip am otcârmuit trebile ţărei, cu multă plă 

cere a st&pânilor, până când sai făcut armistiţia cu 
Nemţii,“ 1) - 

Negreşit că acâstă îngrijire înjositâre de a 

preveni tote capriciile, de a linguşi tâte dorințele 
Turcilor, la care autorul. pare a se *nchina ca 

dinaintea unor netăgăduiți stăpână, revoltă adi 
re cum demnitatea şi amorul propriii al Româ-- 
nilor, deşteptaţi acum din umilinţa, timpilor fa: 
narioțesci; ne pare răi, ne întristăm când vedem 
un om cu 0 naltă inteligenţă, cu un suflet pa: 
triotic, aşa plecat subt acel jug degrădător; dar 
spre scusa lui — dâca, înjosirea admite scusă,— | 
să ne aducem aminte că asemen6 evenimente se 

„_petreceaii pe când spirituosul şi simţitorul Prin: 
cipe de Ligne, general în armata, austriacă, scria 
despre boferii ţărilor n6stre, aceste mâhnitre cu- 
vinte : 2) 

  

1) Istor. împăr. otom. Mns. p. 269, 
*) Lettres et Pens6es du prince de Ligne. Vienne,
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- „Bolerii vorbescii puşin. Temerea ce ai de Turcl, obi- 
cinuinţa de a audi tot scirl rele şi asuprirea ce exercită 

asupra lor divanul: de la. Constantinopol şi. hospodarul, 
a deprins cu o neînvinsă întristare. Cincl-geci de inşi 

cari se adună pe fioşi ce qi, când într'o casă, când în- 

tr'alta, paru a aştepta mereu strângul fatal, şi pe fieş ce 

minut audi dicend: — Aici 'tatăl-meă'a fost ucis din po- 
runca Porții şi col6.soră-mea, din porunca Domnului.“ . 

Ore cine mai mult decât Văcărescu purta, 
- tipărite în inima sa, aşa gr6znice, amintiri? În 

minutul de facă cel pugin, patria sfâşi6tă de răs- 
- YTĂtiri, familia şi viaţa, sa lăsate în prada neso- 

cotitei crudimi a Turcilor, cerea din parte “i un 
cap plecat, un suflet umilit, Fără d'a încerca să/l 

disculpăm, să deplângem totuși acea, tristă stare, 

de lucruri ce supunea la înjosire şi chiar sufle- 
tele cele mai nobile. a 

Ne place dimpotrivă a veds, câță-va ani mai 

în urmă (1794-1796), pe banul lănăkiţă Văcărescu 

în rivalitate cu Domnitorul Alexandru Moruz. 

Acest Domn, înălţat iute din dragomanat la 

tron, nu era ânst un om lipsit nică de cunos- 

in 382. pag. 2832. Tot în acea scris6re, p. 236, autorul a- 

daoge: „Rien ne ressemble ă la situation de ces gens cl. , 

Soupgonnâs par les Russes d'avoir de la prefârence pour 

les Autrichiens, suspects ă ceux-ci qui les croient atta- 

ch6s aux 'Tures, ils dssirent autant le depart des uns 

qwils craignent le retour des autres.“ Vegi şi Mag. pen- 

tru Dacia, tom. YV p. 260 19. . 

I. 25,682. 21
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cințe, nici de spirit, Un jurnal frances contim- 

poran i) ni ?1 descrie petrecând, întrun cere de 

Europei, cu jocuri de spirit în limba francesă, şi 

- acâsta negreşit. caracteris6ză forte bine pe acel 
tânăr stăpânitor, inteligent şi luminat, dar Tubi: 

tor de plăceri şi de lux, iute şi arţăgos la, fire, 
vrând ca t6te voile să i se împlinâscă pe 

dată şi ca nimeni si nui stea împotrivă. 
mai multe ronduri acâstă Xuţelă de caracter pri: 
cinui conflicte neplăcute, şi Iănăkiţă, Văcărescu 

era unul din aceia cari nu sufereaii cu răbdare 

trufiile junelui despot. Âncd de la 1793, virtuosul 

mitropolit Filaret, pe care Yam lăudat mai sus 
ca, episcop de Râmnic, fusese silit de principe să 

demisioneze, fiinâcă îndrăznise a. se împotrivi la 
un nesocotit capriciii domnesc şi, rememorând 

amintiri clasice, îi spusese că, urmând dupe voia 

lui, sar expune a dice lumea, de dînsul că se 

1) Le Spectateur du Nord, a6cembre 1801, p. 317: 
„Pendant que la France devenait barbare, il y avait des 
pays barbares qui devenaient francais et quand le plus 
pur de notre sang rougissait les ruisseaux des rues de 
Paris, la cour de Bucarest jouait ă toutes sortes de pe 
tits jeux d'esprit; le hospodar lui-meme, 6lev6 par WM 
Francais, ami des Francais, parlant notre langue. pres 
qu'aussi facilement que nous, entours d'une demi douzaine 
de nos compatriotes expatries, dont il avait fait sa s0 
cist6 intime, leur donnait exemple de mâler. de la r& 
flexion et de la morale jusque dans les plus frivoles: 
amusements etc.“



POEŢII vĂCĂRESCI - 323 

jâcă copilăresce, rprţer*). Acestă alusiune la ju- 
neţea sa, înfurie pe Moruz şi bietul mitropolit fu 

constrîns să se retragă în r&corâsa, locuinţă de 

sub Mitropolie ce ai păstrat numele lui. 

Văcărescu fu mai dibaciu şi mai norocit în 

lupta, sa cu nesuferita, mândrie a Domnitorului; o 

anecdotă din timpii aceia, ce ni s'a povestit, va 

da o idee despre rolul important ce ocupa în tre- 

bile ţărei, cunoscinţile şi experienţa Văcărescului. 

Acesta, supărat de pretenţiunile nem&surate ale 

noului ceremonial domnesc, renuncqase d'a mai călca, 

la curte şi era hotărit a nu îngădui  câtuşi de 

pugin înfruntările obicinuite ale îngâmfatului Fa- 

nariot. Înt&mplarea îl sluji cu prisos şi. "i dete pri: 

lej de a înfrânge exigenţele lui Moruz, facând tot 

de o dată şi ţărei un însemnat serviciu. În dilele 

acelui Domn, duoă mari urgii cădură asupra, pă- 

triei n6stre: ciuma de o parte secera poporul cu 

o furie nespusă, şi de altă parte, se adăugea şi o 

fâmete grâznică care adusese desperarea la cul- 

mea ei; locuitorii: de prin sate şi chiar cei din 

oraşe, stinşi de sărăcie şi muiciţă de suferinţe, 

eraji siliţi a măcina, câja, copacilor spre a'şi că- 

păta o hrană vătămătore sănătăţii, care grăbea 

  

1) Nijartos, peredzee, opoazEvew, ÎN Omer, Esiod, . 

Pindar şi alţii, când vorii să vorbâscă de inexperienta şi 

de, simplitatea copilărescă; pa pfzree, ice Esiod ca cum 

am dice noi, Copil belrân, nătăreă. . 

91"
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şi înmulţea morţile ” întrun chip spăimântător. 
Acâstă stare de lucruri pricinuia o mare îngri- 

jare Domnitorului, dar, nimeni din Francesii, to- 

varăşii să de jocuri, nimeni chiar din Divanul 
său nu: scia, să dea o povaţă mântuitâre, cel pu: 

Qin :un Ic pentru uşurarea răului. Boierii se adu- 

nai în deşert ca să chibzuiască; isvârele îmbil: 
şugate ale ţărei eraii secate; nimeni nu cuteza, 

de frica Turcilor, să chiăme întru ajutor pe Austria, 

care apoi şi din fire nu pr6 e darnică, şi nimenui 

iar nui da în g6nd să câră ajutorinţă de la acei 

aspri stăpâni, în veci gata a lua şi nu a da; tâte 

sfaturile erai sterpe. De aceia şi boierii reclamai 
printre dinşii pe învățatul, pe iscusitul, pe ingenio- 
sul ban Iănăkiţă, la care rămăsese tâte speranţele. 
Moruz trămise să/l poftsscă la curte, dar banul - 
profitând acum, spre ai înfrâna 6rba, mânărie, de 
nevoia în care se afla, se scuză arătând că e bol- 
nav. şi că nu pote veni altfel decât; cu işlicul în 
cap, fiind că pătimesce de măsele. O cerere aşa, 
de îndrăzn6ţă ! o asemen6 infracţiune la regulile ce- 
remonialului! un boier cu işlicul în cap dinaintea. . 
Domniel sale ! acestea, părură lui Moruz necuviințe 
nespute, neaudite, necugetate, monstruâse. MOră. 
lumea, de fâme, de ciumă, de ce o vrea, mai bine 
decât să, veqă, Alexanâru Moruz, 5 Jiyac 409tvrrs 
zis Bhegias, pe Iinăkiţă Văcărescu cu işlicul 
în cap! N 

Râul ânsă crescea cu paşi uriaşi ; nemulţu-
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mirea, poporului ajunsese la o schi6pă de răscâlă, 
şi apoi boierii începuse a murmura; se suna de 
un arz-mahzar cu plângeri la Pârtă; scaunul 
domniei era în sfârşit în: pericol. Dinaintea unor 

„astfel de prevestiri, Moruz îşi plecă fruntea, tru- 
faşă şi se hotări a priimi pe banul cu capul aco- 
perit. Văcărescu sosi la curte cu gâtul înbrobo- 
dit în şaluri, cu faimosul ișlic de pricină afundat 
pe urechi; negreşit că trebula si semene cu vul- 

pea cea din fabulă, care veni la, adunăre, 

„Dar ânsă oblojită, pe sub barbă legată 
Şi cu un lipan niare la cap înfăşurată.“ 

Fanariotul îşi stăpâni indignaţiunea şi] pofti 

să şedă la locul s&ii de ondre: — „Arhon bane, — 
îi spuse cu o blândeţe făgarnică, dupe ce mai ân- 

tei arătă mâhnire pentri suferinţele lui, — în tris- 

-tele peristasis în care se află, acum țera, aşteptăm 
şi de la empiria Evgenii tale ca să ne simvulev- 
sescă ce avem a face spre a depărta asemene dis- 
tichă.“ — „Ipsilotate, răspunse banul, pugine volu 

sci a spune ei, un biet bătrân retras din lumea 

strălucită ce 'mpres6ră -pe Măria ta; dar pecât 

poclu să mă întind cu mintea, socotesc că ar fi 
6re care mijloc de. uşurare. Nu mă înduoiesc că 

bine cundsceţi că, deşi vechile hattihumăivumauri 
ale țărei nu pomenescii nimic despre acesta, însă 

s'a. făcut obiceiu din. dilele străluciţilor Domni ce 
ai domnit înaintea Mării tale, a se da, pe fieş ce
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an, zaharea îmbilşugată din ţeră, la serhaturile 
turcesci depe malul Dunării. Ore, făcând acum 
era plecată cerere la, înalta, Împărăţie şi mai ales 
făgăduind cu dinadinsul că, în ani mai roditori, 
se vori împlini cu prisos cele date acum, nu Sar. 
milostivi 6re pr6 puternicul Împărat Şi ar porunci 
să se slob6dă ţărei zaherâoa grămădită în jieni- 
țile serhaturitor 2. Ce cugetaţi despre acesta, Ipsi- 
lotate, şi domniile-vâstre, Arhondes 2% . 

Idea păru tuturor minunată; ea se puse în- 
dată în execuţiune; P6rta consimţi cu mărinimie 
a da adi un oi ca să capete mâne un boi şi bie- 
tul popor român se vădu ușurat prin bucatele 
ce se. întorseră, din îmbuibatele “cetăți turcesti, 
în satele române flămândite. Astfel Tănăkiţă 
Văcărescu, credincios tradiţiunilor de familie şi 
demn urmaş al Radului comisul Bilşug, scăpă 
țera din fâmete.. Putem dice că el datori a- 
câstă faptă meritorie, adâncei cunoscinţe ce avea 
despre tâte Telaţiunile vechi şi moderne ale Por- 
ţii cu ţâra Românâscă; în călătoriile sale prin 
Turcia şi mai ales în desele sale petreceri la Con- 
stantinopol, unds Şi dobândise de la patriarchie, 
printre alte onorj, şi titlul de dikeofilax al bise- 

„Tic. Răsăritului, împins de spiritul: să neobosit 
Şi doritor de ori ce cunoscință, folositâre țărei, el 
formase o cărticică în care, cu multă, strădare şi 
cheltuială de bani, isbutise a scâte din condicile 
împă&rătesci, copile depre tâte documentele atin-
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gătâre de patria, sa. Fotino ne spune că a căpă- 

tat acestă carte de la Alecu Văcărescu, fiul. lui 

Iănăkiţă, şi că a, întrebuinţat'o “spre a, extrage 

unele acte şi a face, în Istoria sa 1, un sumariii 

al documentelor dintr'însa.. Acâstă interesantă lu-. 

crare e acum perdută, împreună cu tâte hartiile 

importante pe care Tanăkiţă ne spune că lea- 

duna în archiva casei sale; numai notiţa şi ex- 

tractul lui Fotino ne stai dovadă despre - exis- 

tența, ei şi tot de o-dată despre zelul nepregetat 

cu care acel om, adevărat mare, întreprinse cul- 

tivarea, limbei şi deşteptarea “moralisătâre a da- 

tinelor nâstre. a 

Nu putem ved6 fără mirare că stimabilul a: 

G. Sion, în traducerea ce a făcut dupe'cartea lui 

Fotino, la acest loc, a trecut subt cea mai de- 

plină tăcere, laudele cu drept meritate ce auto- 

rul dă banului lanake Văcărescu. Un literat cu 

aşa, mult; gust şi talent ca du! n'ar trebui nici . 

odată să uite că lauda dreptă şi meritată ono- 

reză mai mult pe cel ce o face decât pe cel 

lăudat?). | i o 

Dinake Văcărescu fu cu adevăr un om În 

veci memorabil, gloria nobililor ţărei românesc, 

ondrea familiei sale şi fala patriei, precum îl nu- 

  

*) Fotino, trad. de G. Sion. t. IIL. p. 316 et sq. 

3) Iată textul grecesc, nu precum â fost abreviat în tra- 

ducere de d! Sion. Ediţ. grec. de la Viena, 1819, t. II, p. 372: 

„Ti râv die 7ovrov Bagelixăv Veozoudrav zreolinpev evgov
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mesce Fotino; să nu ne sfiim a o mărturisi acum, 
dupe şei-decă de ani, când termenul ori cărei in- 
vidii s'a încheiat. Trecutului cel pugin i se cade 
dreptate. - a 

În anii care am ajuns cu biografia acestui 
bărbat eminent, ne apropiem de sfergitul carie- 
Tei sale. Na 

Moruz, . deşi Văcărescu scăpase domnia lui 
din urgia fâmetei,. nu putea ânsă să mistuiască 
afrontul ce i se părea că încercase din . partea, 
boierului român, Şi când, dupe răpedea Şi nepre: 
vestita lui destituire, la 1796, august 301), el se 
g6ndea că, nu putuse aşi r&sbuna asupra lui, spunii că icea cu o fer6să mânie: — „Dâca nu „Voiu av6 ştreng când îmi va căde Iănăkiţă în 
„mână, volu lua pletele dmnei mele spre al su: 
„eruma!* rc o 

Mai fericit decât fiul său Alecu, banul I%- „Dăkiţă scăpă de stăruitorea, lui ură, căci a duoa 

  

dragăllaxrov iv zive Be3lngi, deo moi E0oxev 5 în por xagic Ti Inte "414Eardpos Baxagtoxos, 55 zus elye 1d3a duo magi zoă dotdipov 7raT90s Toi ueydloi prd vov "Ioduvov Toi Daraotozov, 6 5: deiuvnoros îxetvos zatiigrov, 70 îyuniluj- opta Îtyo zcăv: etyeviiw ziis Blazias, 3 repui zoă păvovs, zai 70 ueizruea Tis zaroidos, zara'o9moe Ge Dazrăvrrs 10 ndiro» vă 148 ză Îndtvra ton (udzcas, So Senldugaver î0toytiows) ela Tiiv îp Hovoravrirovzzdlei dare zov dad Te nad aură 7rs Baaleiug xlovrouziaa (x0Orcesi „ *) Fotino, trad. de G, Sion, i. II. p. 182.
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sa domnie nu'l mai găsi pe lume; în cei din -ur- 

mă ani ai secolului trecut Iănăkiţă Văcărescu 

răposă, ne având âned 60 an! împliniţi, şi trupul 
lui fu depus în biserica sf. I6n cel mare, alături 

cu casele sale. 
O vi6ţi nu atât lungă cât plină de fapte şi . 

de lucrări folositâre, a însemnat acestui nobil băr- 

bat un loc neperitor în analele românesci; fap- 
tele “i ânsă aii rămas legate de epoca în care el 

a trăit, epocă tristă pentru noi, tabel întunecos 

şi umilitor, în care ne place totuşi: a întrevede 
umbra lui mai demnă şi mai măr6ță; dar lucră- 

rile sale în cercul literar,. acelea vorii rămân ca 

petre unghiulare pe care s'aii aşedat temeliile li- 
teraturei n6stre. Gramatica sa, informă, necom- 
pletă, imperfectă, este. ânsă ântâia cercetare a 

regulilor limbel; versurile sale, pugine la număr 

şi restrînse în mică proporţiuni, sânt ânsă ânttiele 

„modele de o perfecţiune poetică; istoria, Sultanilor 

săit mal bine Memorialul săii e o operă preci6să în 

neaverea nâstră istorică; în sfârşit dicţionarul 
românesc, culegerea de document, dâca le am avs, 

arii fi pentru noi alte scumpe isv6re. 

Nu putem dar tăgădui marile merite ale acestui 

bărbat şi, aruncându-ne în general ochirea-asupra | 

activităţii sale, exercitată în tote sensurile, mai 

multe analogii de caracter, de spirit şi de fapte 

ne invită a'l asemui, negreşit cu deosebirile mari 

de ţeră şi de vremuri, care ne dovedesc că, în
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dilele lui ca şi acum ancă, eram departe de tim. 
pul când 

- „Acest biet corb s&rman 
„Tar acvilă s'ar face, 

Ş'orl ce Român ar fi Roman 
Nare n războlu și n „pace, 

ne invită, “dicem, al asemui cu un Roman strălu- 

cit, cu Ciceron. Într' adevăr, la amâ6nduoi se vădi, 

desvoltatele în cercuri deosebite şi neegale, aceiaşi 

neobosită activitate care le dă un rol în tâte tre- 

burile politice, fără d'a, 'stînjini lucrarea lor inte: 

lectuală, aceiaşi varietate de cunoscințe şi de o 
cupaţiuni, acelaşi multiciplitate de talente. felurite, 
acelaş gust pentru viaţa fastu6să, pentru tit 

plăcerile atât sufletesci cât şi simţuale, şi chiar 

acelaş colţ de vanitate care se ivesce pe ici şi 

pe col6 în operile: şi în faptele lor. Să nu se mire 

„nimeni de o asemen6 alăturare, pâte nepropor- 
ţionată. Natura a semănat . geniul prin totă în- 
tinderea omenirii; dar societăţile, dupe vrem! $ şi 

ţ&ră, îl desvâltă numal atât pre cât le stă în putere 

Bucuresci, 1860. Tipărit în Recista Română vol. L-
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Adaose si îndreptari.— 10. Ma nainte de a sfârşi tipări- 

rea acestui articol asupra Văcărescilor, în Revista Română, 

am avut mulţumirea a put6 elucida cestiunea de gene- 

alogie ce era âncd confusă pentru noi pe când tipăream 

pag. 957—968. — Genealogia familiei Cantacozinilor dela 

anul 800 şi pen€ la anul 11787, frumos manuscript pe per- 

gament în posesiunea reposatului d. Const. Cantacozino, 

ne-a dat, la pag. 398 şi urm., desluşirile de mai jos: 

„Ianake Văcărescu (cel d'ântâi Ianake) era frate vi- 

treg cu Dâmna lui Constantin Voevod Brâncovânul..... , 

el au fost însurat cu sora lui Bârcă (p6te Bărcănescu) 

mare logofăt şi a născut cu soţia sa patru fii: 19 Con- 

stantin mare vistier, şi apoi mare logofăt subt Nicol. 
Vodă Mavrocordat, a fost însurat cu Maria fata marelul 

vornic Iordake Creţulescu şi a sogiei lul, Domnița Safta, 

fiica lui Constantin Vodă Brâncovânul. 1732. Fiica lor 

Elena a ţinut pe Michai Cantacuzin (fratele Pervuluă spă- 

tarul de cari am vorbit); — 20 Barbu; — 30 Ştefan (tatăl 

banului Tănăkiță); — 40 Rădu.“ LL 
Dintr'acestea vedem cum se rudea cel d'âniti! Ianake 

Văcărescu cu Constantin Vodă Brâncovânul, şi cum al 

duoil6, Iănăkiţă, se rudea cu Cantacuzenil. | 

20. În biserica schitului Măgurânu, din d6l de la gră- 

dina Cișinegiului în Bucuresci, care biserică este începută 

de logofătul Constandin Văcărescu, unchiul lui Iănăkiţă 

şi sfârşită pe la anul 1769 sub domnia lul Const. Mich, 

Vodă Racoviţă, de ginerele logofătului, vistierul Michaii 

Cantacuzino, se află pe păreţi, deosebit de multe por- 

trete ale Cantacozenilor, âns5 cei mal mulţi fără nume, 

portretele următâre din familia Văcărescilor: „Constan- 

tin Văcărescu vel logof. cu jupănsa lui Maria, şi lanake 
Văcărescu vel Agă cu .jupân6sa lui Stanca. Acesta e 

tata lu! Constantin.
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30, Printre exemplele de versificare date de Tânăkiţă 
Văcărescu în Gramatica sa, găsim şi cele următâre, în 
care autorul se silesce a urma regulile prosodiel antice: 

Şi ce volesc, cum pociu s'arăt? Am glas ? Musă, grălesce! 
Di ce se cuvine sâi fă-m8 a *'nţelege 

Cum să arăt mai pe "nţeles, în graiu, curgere bună, 
Cugete frumâse, cu poetice faceri. 

* 

= * 

Ce are, cine şi'n ce fel să ne arate? — 
Silinţa câte nu săvârşsca 'n vrema! 
Războle face cu'mpotriviri ciudate, 

" Aduce, duce, ostensla 'și o are; 

Drept hrană dulce âncă şi bucurie ! 
Aplscă firea şi voința “şi o cere. 
Nescine unde ţie o ca o basis | 
La-ver ce tr6bă va av6 d'a *ncepe. 

Înţelesul acestor duoă strofe se restabilesca ast: fel: Şi în ce fel să ne arate cine ce are în sine? adică: 
Cum să'şi dovedâscă omul talentele, puterile? — Poetul răspunde: Prin silinţă, căci silința 'câte nu SEverşesce cu vremea ? Ea face răzbgie, aduce, duce, se ostenesce ; dar res plata el, dulcea ci hrană e bucuria. Pa aplică şi firea şi cere- ca voința sa să se împlinâscă cu or ce preg. De acela nescine ori unde va avd să începă vre o trebă, să 0 lea, să o ţie ca o base a lucrării sale
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DASPRE ODORALE, MANOSCALPTALE i unu 
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DISTRICTUL VÂLCEA ÎN ROMÂNIA) 

4 

Cele mai multe din. mănăstirile ţărei Româ- - 
nesci, şi mai ales cele antice şi bogate, posedă, 
câte o colecţiune mai mult s6ă mai pugin nume- 

r6să, de cărți vechi, unele scrise de mână, altele 

tipărite, păstrate în general cu fârte pugină în-: 

grijire ; aceste cărți sunt mai cu s6mă exemplare 

învechite de opere liturgice şi teologice, scrise 

slavonesce s6ii românesce, tipărite întruna din. 

aceste duoă limbi s6ii în cea elenă, care dupe. 

timpi şi împrejurări, ai: servit la slujba piseri- :
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„câscă a mănăstirii, şi care acuma, netrebuinciose 

şi desprequite , zac mal tot de-a-una, aruncate 

în câte o cămară, mucedi, şi prăfuită, închise în 

lăqi sâii grămădite în mormane. În general ş6ri- 
cii, moliile şi cârcăiecii se folosescii singuri de 
acele rămăşiţe, ades6 pregi6se ale culturei şi ale 

pietății strămoșesc. 
__ Printre ele ânsă, anticarul afli tesaure ne- 

preguite, deşi el are mai tot de-a-una mâhnirea 

a deplânge starea de stricăciune a multora, Şi 

perderea, neinduoiGsă a, unui işi mai mare numer 
dintr'însele. : 

Mănăstirea, Bistriţa, din districtul Vâlcea, clă- 

dită, pe la anul 1497, ds banul Barbu Basarab 
(căruia, "i dice şi Craiovescul, dupe reşedinţa bă- 
niei sale), cu fraţii săi Pârvul vornicul, Danciul 

vornicul şi Radul postelnicul, fiii lui Negoe?), e 
una din mănăstirile care aă păstrat mai multe 

obiecte antice de tot felul : icâne, vase de argint, 

stofe şi Cusături precise, odăjdii preoțesci, ma- 

nuscripte, cărță tipărite şi alte rămăşiţe vechi; 
tâte amintescii epocile. trecute ale istoriei nâstre. 

Precât clădirile acestui aşedământ religios "ŞI 
ai, perdut cu totul caracterul lor antic, în pre- 

Eta Ac6stă indicaţiune asupra familiei fondatorilor e 

trasă depe inscripţiunea gravată pe unele obiecte antice 

de argint dăruite mânăstirii chiar de fondatorii ei; vom 

cita mai la vâle unele din acele obiecte.
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facerea totală a bisericel şi a caselor împrejmui- 
t6re, sub principii Bibescu şi Stirbei (1846-1856), 

cu atât din contra, odârele eclesiastice ale Bistri- 
ței stai în ființă, spre a atesta antica, splendore 

a, acestei mănăstiri şi generdsa dărnicie a ctito- 
rilor ei şi a urmaşilor lor. o 

Prin scrupul6sa examinare a atâtor remăşițe 

din diferite timpuri, pote cine-va studia, până la 

Gre-care punt,. ideile artistice, practicele indu- 

striale şi relaţiunile de comerg care ai domnit în 
ţâra n6stră, la deosebite epoce ale desvoltării ei; 

influenţele bizantine, italiene, germane şi mos- 

covite se ivescii 'succedându-se în arte şi în in- 

dustrii şi pare că vină să coloreze cu rade mai 

vii, tabelurile aspre şi întunecate ale luptelor n6- 

stre politice din, trecut. Epitrahilul de mătase pe 

care se vede figurat chiar banul. Barbu cu por- 

tul călugăresc de pe atunci şi cu numele săi de 

monâh, Pahomie ; 'engolpionul, s6i iconiţa, porta- 

tivă a banului Preda, de stil bizantin, suflată, cu 

aur şi cu smalt în glaf (champlev); covorul de cati- 

fea țesut cu desemnuri veneţiane de fir- neted (plat) 

şi de fir increţit (frisc), şi dat de Negoe Vodă Basa. 

rab; ferecătura Evangeliei lui. Marcea postelnicul, 

lucrată cu figuri răsărite (en bosselage), pe placă me- 

talică suflată cu aur, dupe modul. fabricaţiunii 

din Nuremberg; epitafiul cusut cu fir şi cu me- 

tăsuri în dilele lui Boris Teodorovici Gudunof, 

Garul Moscoviei; candelele de argint în formă de
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con trunchiat şi săpate d jour cu medali6ne au: 
rite, lucrate negreşit în ţâra n6stră, sub” Matelu 
Basarab; sicriul de 'argint şi aur al stului Grigorie 

Decapolitul, poruncit de Constantin Şerban Vodă, 

în țâra Magiarilor şi costând 1500 reali); poli- 
„candelul, candelabrele şi alte obiecte masive de 
bronz şi argint aduse din fabrice germane şi ru- 
sesci de Constantin Vodă Brâncovnul; gapol o 
mulţime dealte articole mat vechi şi mat moderne?), 
până şi sfeşnicele de argint dăruite de boferil și ne- 
gugătorii Craiovei, la 1779, drept mulţumire către 
moştele sântului, pentru că aii scăpat ţera, de se- 

„cetă şi de lăcuste; tâte acestea ni se presentă ca o 
succesiune ne'ntreruptă de documente istorice, prin: 
care se elucidâză, şi se dovedescii relaţiunile ţărilor 

„1) Căletoria, luă Macarie, patriarh al Antiochiei, trad. 
englezesce de Belfour. Londra, 1836, Vol. II, p. 846. 

3) În vâra anului trecut 1860, fiind însărcinat de Mi- 
nister a cerceta şi a înscrie antichităţile din mănăstirile 
judecelor Argeş şi Vâlcea, am presentat ministerului re- 
laţiuni cu descrierea pe scurt a acestor obiecte. D-l Heinric 
Trenk, pictor elveţian. stabilit în Bucuresci, şi care mă 
însogise în călătorie, a executat pentru guvernul Român, 
un Album archeologic şi pitovese.de 110 planşe, în care ve- 
derile cele ma! frumâse şi antichităţile cele mat intere: 
sante sunt representate cu mult talent, în uletu, în a 
cuarelă şi în sepia. Ar fi de dorit ca Guverriul să se de-. 
cidă a face cheltuiala chromolitografiere! acestui Album, 
care ar găsi negreşit mulţi cumptrători, chiar şi în stră 
inătate. |
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române:, Şi desvoltarea lor artistică şi industrială, 

şi starea, lor de finance, și tendențele lor civilisă- 
t6re. Ar fi un studii! interesant şi folositor de a 

descrie şi a comenta tâte antichităţile secolului 
nostru de mijloc, ce se găsescii în ţâră, şi a trage 

dintwinsele tâte luminile ce ele potii revărsa asu- 

pra istoriei naţiunii nostre; ar fi iarăşi de mare 

" necesitate de a aduna acele obiecte! într'un mu- 
sei, unde să le fie asigurată o conservare maj 

bună “decât pe la mănăstiri; ci, lăsând 'la o 
parte desele casuri de rea credință şi abus, s'a 

- întâmplat de multe ori ca unii egumeni, din ig- 

noranţă şi socotind pote că, facă bine, să prenoi6scă 

aceste obiecte antice, prin forme şi reparaţiuni 

moderne, care le ai răpit t6tă valdrea, lor archeo- 

logică.) Pa A îi 

Un asemens. museii, care sar împodobi cu 

pregi6sels vechituri adunate de prin tâte m5năsti- 

rile ţărel şi chiar uneori de la particulari, unde 

stati netrebuinci6se şi nepreguite, ar av6 marele 

avantagiu de a ne înfăgişa o istorie plastică și 

  

2 Trebule să arătăm aci mulţumirea nâstră către 

părintele actualul. egumen de la Arnota, carele urmând 

consiliul nostru, a reparat fără a desfigura câtuşi de pu- 

cin, o cruce şi o cădelniţă ce se aflati la Arnota din tim- 

pit iui Mateiu Basarab. Tmucrări de felul acesta, făcute 

pentru antichităţile Bistriţei, ar trebui întreprinse de gu- 

vern, care ar începe astfel crearea -unui musei forte 

bogat. Astăqi, la 1887, mal tote acele obiecte se află în 

Museul Naţional de Antichităţi din Bucuresci. 

I. 25,682. 22
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figurată a. artelor, a industriei şi a negogului. g- 

Tei n6stre.. Ic6ne originale. şi copiile -exacte de ps 

vechi :tabeluri şi portrete; săpături de tot felul 
şi. ornamente sculpturale pe pâtră, -.pe metaluri, 

pe lemn şi :pe os; vase şi alte od6re de metal 
lucrate. cu dăltiţa' (cisel6) .s6ii gravate, turnate 
masiv s6ii de sirmă (filigrane); stofe bogat țe- 
sute; sangulii mai subţiri şi mai transparente 

decât p6nda, păiajenului; cusături grele Şi compli- 
cate; giuvaieruri cu smalt. şi cu petre scumpe; 
arme antice; “veşminte: preoțesci s6ii civile; ha- 
muturi de cai; mobile şi alte felurite: obiecte din 
timpii. trecuţi ; tâte acestea, dispuse dupe rândul 
fabricării „lor, arii: veni să ne' desvălule o mare 
parte de secretele traiului casnic, al. obicefelor Și 
al gusturilor străbunilor noştrii. A 

- „Tot aşa de” importantă ar fi şi adunarea, în 
biblioteca . naţională a; tutulor manuscriptelor Și 
tipăririlor ce staii expuse perderii şi stricăciunii 
prin mănăstirile Şi prin bisericele: oraşelor şi. sa- 
telor din România, .Acestui aşedământ îi lipsescii 
mai tâte încunabulele :) tipografiei române, şi ma: 
nuscriptele vechi care arii pută servi la, studiul 
istoriei şi al desvoltăril limbei nâstre, sunt fârte 
rare într'însul. Stringerea la un loc a vechilor cărți 

1) Incunabula (6gân) se numescii tâte .edițiunile de 
cărţi tipărite la începutul tipografiei. Ediţiune princepsse 
numesce. orl ce ântâie ediţiune a unei cărţi ; dar tote edi- 
ţiunile princeps nu sunt încunabule. :
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de prin monăstiri şi biserici ar implini cu; prisos 
aceste lacune. : : 

Ministerul cultelor şi i instruoțiarii publice 
din Bucuresci, aprobână cererea. ce "i am făcut, 
ne a permis în vera trecută, a strămuta în capi: 
tală,:o0 culegere. din 'cele mai interesante cărţi 
aflațe în. mănăstirile: Cozia şi Bistriţa de peste 
Olt. Volumele aduse de o câm dată din Cozia 

__Sânt în număr de 29, şi cele din Bistriţa, numai 
de 19; dar, fără de a contesta, val6rea unor cărță 

găsite pe.]a alte mai multe m5năstiri ce am vi- 

sitat, trebuie să mărturisim că biblioteca de la 
„Bistriţa, ne a dat: p6n8 acum cele mai însemnate 

resultate sub raportul antichităţii. 

Acestă bibliotecă, (dsca putem da un nume 

__ aşa, de pompos adunării de volume mal mult sâii 
pugin stricate ce stait aruncate :într'o cămăruță 

a sumptuosului palat :mănăstiresc) conţine, afară 

de. scrieri. bisericesci -moderne, tipărite în limba 

românâscă, o. colecţiune ca de vre-o 390 volume 
yechi forte rii conservate; căci cele mai multe, 
din' pricina, neîngrijirii şi mai ales a umedelei' ce 

este în pescerea învecinată, unde ele în atâte 

rânduri aii fost strămutate şi păstrate, împreună 

cu cele-lalte averi mişcătore ale mănăstirii, sati 

udat şi. s'aii mucedit astfel încât cele : de hârtie 

sunt mai mult: putrede şi lipite foi de foi, iar 

cele. de pergament, .şterse şi. scorţose. Aceste in- 

coveniente sunt ansă o consecinţă. chiar a păstră- 
99*
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rii lor;:fără de pescerea cea umedă, negreşit că 
comorile bibliografice de la Bistriţa s'arii fi răsipit 
cum s'aii răsipit cele adunate din vechime la alte 
mănăstiri antice, precum $nagovul, Târşorul, D&- 
lui, Govora,: Curtea, de Argeş şi altele. 

Acea, pescere, pregi6să ascundătâre a, călugări- 
lor bistrițeni, le a; dat. mijlocul de a scăpa, din 
atâtea, pustiiri ale inimicilor ţărei, odârele şi căr- 

„ile antice lăsate de ctitori şi de dănuitori, în 
paza lor. i 

Fenomenul geologic. ce deosebesce localitatea 
Bistriţei, adică despicarea unui munte de pstră 
vărosă cu, să, lase o trecătâre -pitorescă pâriului 
ce, chiar din repediciunea, sa, a, luat; numele de 
Bistriţa, (Oserps slav, răpede), negreşit că a, trebuit 
să ocasioneze, în sînul acelui munte,.. cripte sti 
pesceri spagi6se; acele: pesceri sunt maj cu s6mă 
de partea drâptă a'riului. Ca la distanţă de cinci- 
spre-dece minute, urmând de la mănăstire pe acea 
minunată matcă în sus, se face pe drâpta, în 
munte, o gură largă, dar care îndată, se ângusteză ; 
muşchiul . stropit neîncetat :de picurarea, stâncei, 
Tevârsă în acea boltă, maiest6să, o licurire de ver- 
dsță, magică ; Gmenii locului numescii acea gură, Pescerea vechye, şi numele'i pare a dovedi că 
cei d'ântei locuitori ai acestor munţi, v6nă- 
tori, îndrăzneţi urmărind, dupe cum dice tra- 
diţiunea,. o ursică, acolo "ŞI ati gasit adăposti: 
rea. Mai la. vale pe Ti, chiâr în dosul mână 

—
—
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stirii, dar sus.pe rîpă şi la un loc mai pugin 

accesibil, este o altă pescere în care se întră d'a- 

„bușel6 printr'o crăpătură ângustă; îndată ânsă | 

acea, pescere se lărgesce,. formând bolți înalte. şi 

une or! superpuse, cu felurite accidente de tărâm, 

cu scursori împetrite şi chiar cu o cisternă fi- 

rescă în fundul une! cavităţi. Aci, din vremi ne- 

memorate, aii locuit pustnică; aci s'ait păstrat în 

vechime mâştele sfântului. Grigorie Decapolitul!); 

aci însferşit s'aii pus la adăpost, în timpii de jafuri 

şi de invasiuni, -obiectele de :preg ale mănastirii, 

astfel încot astăqi găsim la Bistriţa, mal. multe 

od6re şi cărți vechi decât în alte mănăstiri. O- 

sebit de tradiţiune. ânsă, n'avem altă mai vechie 

mărturisire despre locuirea acestei pesceri, decât 

capela ce s'a zidit la 1637, de către mitropolitul 

ţărel Teofil, sub patronagiul sfilor Voeog, la un 

loc unde pescerea,. se deschide Ja lumină printr'o 

gură largă, drept dasupra unei ripe nâlte ce dă 

„ perpendicular în .rîii. :: Acea capelă sa dărâmat, 

şin locu”. s'a făcut alta, care pârtă următârea, in- 

scripţiune, ce se găsesce âncă acolo, pe o. pâiră, 

săpată cu multă inexperienţă ae scultură şi de stil: 

1) Un vechiu sicrit de chiparos, în care se păstra” 

mâşteie sfântului de la Bistriţa, înainte de fabricarea ce- 

lui 'de argint, pârtă o inscripţiune slavonă, în care se vede 

că este făcut de „Radu. Voevod, fitul Mihnei Voevod (611 

„Şi 1623), când a renit întra sfântaluă Grigorie Decapoli- 

„tul pescere.“ . o !
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"+ Acestă sfântă beserică taste zidită de mitropolitul 
Teofil la 16t 7143 (1633) şi rămâind la pustiire și de tot 
la răsipire iar la 16t 7245 (1739), robul lui Dumnedeii Ma- 
carie ieromonahul. o a dres mai de iznâvă prefăcut ., . 
şa, părinţilor Rafail eromonahul ivana (2) veclnica pome- 
nire. pis. az 1732, Macar. erom. iunie 35,” Ă 

Pe la anul 1828 a ars şi “acestă bisericuță 
cu chiliile ce se făcuse alături şi în care locuia schim- 
nicul Ilarion, 'cel din urmă; călugăr pescerean ; de 
atunci s'a mai reparat; numai capela de petră, în- 
velindu-se cu şindrilă şi s'a zugrăvit pe la, 1831; dar acum a rămas şi ea cu totul: pustie. Nici 
chiliile, nici scripetul, pe care se:ridică în vechi. 
me sicriul sfântului şi - cele-l-alte od6i6,-nu : mai 
există. Vechia, credință tradiţională ce privea aceă 
sfinţită, pescere 'ca o protectâre 'a'mănăstiril din 
vale, a perit; împreună cu nevoia de refugii - şi 
cu frica urgiilor- din timpii barbari; pescerea, cu 
întunecimile ei misteri6se, cu: bolţile”i. locuite de 
miriade de lilieci, a rămas numai ca o curiositate - 
pitorescă, pentru visitatorii localităţii ; dar pen: 
tru archeolog ea păstreză âncă multe pregi6se 
amintiri. Ei îi suntem datori conservarea multor 
scumpe rămăşiţe din timpii trecuţi; fără dinsa 
pote ne ar fi astăqi greii a constata, prin obiecte 

    

) Cele din urmă cuvinte se traducii: am scris că Macarie îeromonah, la 1732, iunie 3. : 
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existinte, vechi relaţiuni şi însemnate producte ce 
dovedescii cultura străbunilor noştrii. - :-.: 

Astfel cum:a scăpat de jafuri: şi. de nevoi, 

biblioteca Bistriţei e compusă în.general: de cărți 
bisericesci manuscrise şi tipărite, în limbile -sla- 

vonă, română şi elenă. Deosebindu-le însă în mai 

multe categorii generale, dupe dialectele în care sânt 

scrise, găsim: vreo 80 manuscripte slavone (evan: 

goli, psaltiri, minee, câslovă, pravili canonice etc:) 

scrise, cu liter6 capitale şi minuscule, de formatele 

în folio, in 80,:şi in 40; —iarăş pe atâtea, cărţi sla- 

vone; tipărite: .în -secolii: XVII—XVIII, în lavra 

Pecersk.. din "Kiev, ;sub. păstoria” mitropolitului 

Petru Movilă; în Leov (Lemberg :în Galigia) . tot 

pe atunci; în Moskva, în dilele garilor Alexei şi 

Petru: Ivanovici; în : TErgovişte sub ' Mateiu Vodă 

Basarab şi Domna sa Elena; în Buzei, ROmnic, 

'Pergovişte şi Bucuresci, sub domniile lui Şerban 

Cantacuzino, Constantin 'Brâncovenu şi mai în- 

c6ce; ca, vre o 80 volume grecesci tipărite la Ve- 

neţia şi în ţera Românâscă, de. format în '80, şi 

in 40, printre care se găsesce şi un exemplar com- 

plet al Mineilor:elinesci, tipărite la 1680 şi urmă- 

tori, în Veneţia, şi purtând scris pe dinsul că a 

fost al bă Constantin: Brânsovenau vel. logofăt, la 

1687; vre o 40 'manuscripte românesci (psaltiri, 

vieţi de sfânță, cărți dogmatice şi învățături d'ale 

părinţilor bisericei, etc) traduse românesce în cei 

duoi din urmă secoli, şi prescrise în mare parte cu
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litere :minuscule şi cursive cirilice, de călugării 

locuitori în mănăstire. Cele-l-alte. cărță românesti 

provină din deosebitele tipografii care sai suc- 

cedat de la al XVIII secol în e6ce, în ţările ro- 
mâne: Braşov, Govora, Tergovişte, Iaşi, Snagov, 

Buzău, Romnic, Bucurescă, Sibiiu, ete. 
Intenţiunea n6stră nu este de a da o no- 

menclatură a, titlurilor tuturor cărţilor vechi ce 

compunii biblioteca Bistriţei. Ne am mărginit, în 

câţi-va articoli publicaţi în Revista Română, a 
descrie cu amănuntul unile din cele ce ni sai 

părut mai interesante, şi comentând atât prove- 
ninţa, caracterul cât şi înfăgişarea, lor, ne măgu: 

" leam că vom fi isbutit a trage 6re-care conclusiuni 

ce nu vorii fi, credem, fără de interes pentru rela- 

ţiunile ţărilor n6stre, pentru starea lor de desvol: 

tare şichiar pentru limbele usitate întrinsele, la 
epoci destul de înapoiate. : 

" Din nenorocire tâte acele manuscripte şi 

incunabule ale tipografiei românesci zaci neiîn- 

grijile şi expuse stricăciunii şi perderil. Ari 

trebui să se depună preţidsele cărţi şi od6re 
de. tot felul de prin mânăstiri, în Biblioteca şi 
în Museul naţional, şi să se conserve. prin legă 
turi solide, volumele ce se strică şi mai răi din 

putredirea, scârțelor râse de cari. Măsuri pentru 
culegerea şi “păstrarea antichităților din ţările 
nostre sunt indispensabile, căci,—o mai repe-
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tim, — încuria, şi nepăsarea, către amintirile stră- 

moşesci sunt o ruşine şi o impietate pentru '0 

naţiune ce aspiră la cultură. 

- Bucures, 1861, „ Tipărit ţa Revista Română 
ol. I şi II » 

, 1) Capitolele care urmeză asupra acestul subiect în 

vol. I din Revista Română, portă titlurile următâre : 
"51. Psaltirea slavonă comentată de Branco Mlade- 

novici, 1346. — Despre acest fârte interesant manuscript 
a tratat şi renumitul slavist profes. Miklosich din Viena, 

căruia, di Odobescu Pa cumunicat). 
II. Manuseriptul de. la Chilindar, 1408, 
JII.: Cărţile banului Preda Basarab, 1519—1621. 
IV. Trel Tetravangelii slavone scrise de mână.— 

Caligrafia ornamentată şi ferecăturile din vechime. 

V. Prima tipografie din ţâra Românâscă.“



„346 *  ODORELE DE LA BISTRIŢA 
  

"DIA. 1. Odobescu, în urma căistoriei de exploraţiuni 
archeologice ce a făcut în anul 1860 prin mănăstirile din 
județele Argeșul şi Vâlcea, a presentat Ministeriulut de 
Instrucţiune publică mai multe raporturi detaliate, din 
care unele ati şi fost tipărite, precum: 

începutul relaţiunii sale despre Antichilăţile din m6- 
năstirea . Bistriţa, care a apărut în Buletinul Instrucțiunii 
publice, al d-lui V. A. Urechiă, din 1865 şi 1866; 

apoi relaţiunile despre „Antichilăţile monăstirilor Ar- 
nota şi Govora, tipărite în Ateneul român din 1860, sub 
direcţiunea d-lui C. Esarcu; 

în fine relaţiuni despre alte mănăstiri odiniâră dise 
închinate, precum Tutana, Stănesciă şi altele, ai eşit la 

"lumină în Columna lui 1raian a a-lut B. P. Hasdei, 
din 1878. , Ă 

Printre publicaţiunile archeologice ale dul 0do- 
bescu, atingâtâre de mănăstirile țărei, cată să se prenu: 
mere şi un memorii, tratând despre vechele cusături 
bisericesci ale ţărilor orientale din Europa, şi avend ca 
subiect principal descrierea şi explicarea unui Epilafii 
(s6ă aer) de la monăstirea Tihvin din Rusia, cu data din 
anul 1601, carele, după ce a fost mult timp păstrat în 
mănăstirea Bistriţa, a trecut în Museul naţional din Bu- 
curesci, împreună cu cele mai multe obiecte antice în- 
registrate de dl Odobescu, -în cercetările sale din 1560 
şi din anii posteriori. Acel mernoriă s'a “tipărit numai 
în traducţiune rusâscă şi cu ilustraţiuni, în publicaţiunea 
periodică a Societăţii archeologice din Moscva, intitu: 
lată Dreunosti, din anul 1874, p. 1—38: „BOBAyx5 (e BEUINITIIND H30Gramenieur NOIO;tenia Cracureza B0 
TPOGS, NO:kePrBonannuaii 1601 r, ps Pyccriii TuxButt- 
CELL MONACTUPI u uaiirennuii Br DUCTPANROMS MO 
HaCTIIP5 B5 Baxaxirt.“ —— în acest memorii, autorul de 
scrie,. explică şi pune în compaţiune un mare numtr d8 
epilafie şi de alte cusături vechi bisericesci, care se află
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în mănăstirile din ţ6ra” Românsscă,: din Moldova, “din 
Bucovina, precum şi în anticele lavre ale muntelui Atos. 
Este un studii curios asupra acelei arte:a picturei -cu 

acul s6ă a cusăturilor religi6se, care a fost dşa de res- 
pândit în tot orientul creştin şi care, de la vechii Bizan- 
tiny, a trecut la Greci . subjugăţi de Turci, la Sârbi, la 
Românii din âmbele Principate, -la Ruşi, la Georgieni 
şi la Armeni. Fie-care din aceste .popâre â dat recum 
un caracter particular producţiunilor acestei arte, exerci- 
tată de braslele seidicarilor şi ctaprazarilor, precum şi 
de femeile din clasele cele mai nobile şi mat avute. 

În fine, cată să se facă menţiune şi despre articolul 

din tomul I al Revistei Române, purtând titlul Foletul 
novel, sei Kalendarele lui Constantin Vodă Brâncovenul, 

tipărire comentată a notelor însemnate de propria mână - 

a gisului Domnitor: pe nisce Calendare românesci manu- 
scrise ce s'a pregătit pentru dinsul în anii 1698, 1694, 

1695, 1699 şi 1703. Aceste. preţisse manuseripte ati fost 

descoperite de dl Odobescu la 1860, în biblioteca m$- 
năstirii Hurezul, din judeţul Vâlcea. 

Dl Odobescu, întindendu'şi studiele archeologice a- 
supra mânăstirilor ortodoxe care ai păstrat amintiri ro- 

mânesci, a cules, chiar pe locuri, note fârte numerâse 

asupra, obiectelor de proveninţa românâscă, ce se află în . 
bogatele biserici şi skevofilace (comori) ale mânastirilor 
de la muntele Atos. Despre acesta ânsă, dlui n'a publicat 

- alt-ceva decât însemnările asupra unora din odăjdiele 

cusute ce se găsescii acolo (in memoriul rusesc despre 

Epitafiul de la Bistriţa scă de la Tihvin) şi o Notiţie în 

limba francesă asupra icânelor în Mosaică, câte sânt acum 
în fiinţă la Sântul-Munte. Vedi :.Annales : archeologigues 
fondees par Didron, Paris 1871. tom. XXVII, p. 259—263, 

„L'Art au Mont-Athos“. — Cât despre odârele de origină 

română ce se păstrâză în mănastirile antice, ale Sdnt- 

agorei, mal tâte pline de amintiri ale Domnilor munteni
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şi moldoveni, cum, bună '6ră, Vladislav Voevod (la Lavra 

ceâ'mare a sfântului Atanasie), Ngoe Basarab (la Dio- 

nisiu), Ştefan cel Mare (la Zografu), Michaiu Vit&zul (la 
Simopetra), Petru Rareş (la Uaracalu), Matei Basarab (la 
Ivir), Vasile Lupu (la Vatoped) şi alţii mulţi alurs, ce 

minunat Mus&iă s'ar put alcătui cu ele! Acel Musăi ar 

conţine cele mai bogate anale ale culturei Românilor 
din trecut! Ar fi ca şi o galerie cronologică, artistică şi 
pietâsă a vechilor noştri Voevodi Românesci!



  

„. PSALTIREA 
TRADUSĂ ROMÂNESCE 

DE 

DIACONUL CORESI 

Tipărită la 1357. 

Una, din causele care aducă mai multă îm- 

pedicare la răspândirea sciinţei şi la popularisarea, 

cercetărilor asupra limbei şi istoriei, în sînul na- 

ţiunii române, e pugina, comunicare de idei, pugi- 
nele relaţiuni intelectuale ce există între tâte ţările 

unde limba n6stră se vorbesce şi se cultivă. Lu- 
crările bărbaţilor studioşi rămânii isolate în cer- 
cul provinciei unde ai fost produse, şi ades6 ma- 

joritatea, publicului român nici că bănuiesce despre 

scrierile naţionale care circulă într'o ţeră vecină, 

locuită, şi aceia de Români, mişcaţi de. aceleaşi
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ider: şi simţiminte, de aceiaşi. trebuinţă de cul: 

„tură. Cărţile tipărite în Sibiii, în Blaj, în Iaşi 

abi6 pătrundi până în Bucuresci, şi vei întlni rare 

ori în acele oraşe, producte literare din capitala 
României. 

Acestă lipsă de comunicaţiună intelectuale pro- 

duce nu numai răul dea întreţine provincialisme 
în limba, scrisă şi d'a împedica formarea, defini- 

tivă a unui dialect, cult şi literar în care să se 

contopâscă s6i să se, controleze tote idiomele lo- 

cale şi tâte sistemele filologice individuale ale Ro- 

mânilor, dar. Ancă. tinde a isola îpe Români unii 

de alţii, prin deosebite idei şi tendențe, inspirate 

publicului în fieșce provincie, de scriitorii locului. 

Cat mai profitabil ar fi pentru naţiune, propaga: 
rea întinsă a ideilor, care ar proveni .dintr'un 
'schimb neîncetat al producţiunilor culturei Româ- 
nilor! Câte fol6se arii trage toţi în general din 
lucrările isolate ale bărbaţilor de merit ce sânt 
răspândiţi prin deosebitele centruri locuite de Ro: 
mâni! Numai astfel am put€ dobândi -un simţi- 
mânt neted şi: adânc de naționalitatea n6stră; 
numai astfel am put6 prequi mai - bine puterile 
n6stre .imorale; “numai astfel. am. put . urma 0 
cale al6să, şi cumpănită dupe adevăratele nostre 
inijL6ce şi trebuințe. să 

” Aceste cugetări ne sunt sugeerate acum de o 
Sinâplă cestiune de studii literare. Pe. acest t&- 
râm. cel puţin, tâtă lumea ăr crede: că, toţi Ro-
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mânii sânt unită şi că ei lucrâză împreună spre 
a duce limba, lor la, o stare de cultură . necesară 
ori-cării limbi ce .se vorbesce de o naţiune care 

tinde la propăşire. Din - nenorocire, - chiar într”a- 

cesta se vede curat o lipsă de unire în. idei; 

limba a luat căi deosebite în deosebitele provin- 
cii şi a ajuns chiar, prin neasemuirea, tendenţelor 
ce mână pe unii şi pe alţii, ca Români de ace- 
laşi sânge şi de acelaşi credinţă, abi6 să se mai 
înțelegă. Mărturisim că articolil unor gazete române 

publicate de Ardeleni şi Bănăţeni, rămâniă une ori 
cu totul neinţelese publicului din Principatele- 

Unite, şi pâte că acelaşi trist fenomen se produce 

şi în Transilvania şi Banat pentru cititorii unor 
scrieri de la noj. . 

Pâte că timpul. va -curma de 'sineşi aşa ne- 
fericite neințelegeri; dar nu e mai puţin adevă- 

rat că noi înşine avem datoria de a lucra cu stă. 
ruinţă în contra perpetuării unor asemenea, diver- 
genţe de idei şi de tendențe în cultura limbei 
române. Acâsta o putem face studiând mai ales 

cu luare aminte. lucrările seri6se ce se facii asupra 

acestei materii de către fraţii noştrii de peste 
munţi, cari fiind ânc de mult dedaţi cu studiile 

filologice, sacrifică în. adevăr ades6 sistemelor 

archaice,. spiritul limbei. n6stre, pe care noi, cu 

mai multă uşurinţă, îl subordonăm forte des la 
imitaţiunea. pugin raţionată a limbelor .neo-latine 

moderne. Între aceste duo extreme, -socotim că
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este o cale medie, calea studiului istorie al limbei, 
cercetarea amă&nuntă a feluritelor fase prin care 
graiul poporului român a trecut, ca să devină, din 
idioma, rustică a, colonilor romani din Dacia, limba 
de adi a Românilor aşedaţi la polele Carpaţilor, 
pe malurile Dunării şi prin văile Pindului. 

„O asemenea cercare s'a făcut de către 6. Ti- 
moteii Cipariu,.. canonic din -Blaj, carele în anii 
1854 şi 1858, a, publicat duoă volume importante, 
dar din nenorocire: pugin r&spânâite Şi. pucin cu- 
noscute de Românii din provinciile dunărene. 

- “““Învăţatul profesor ardelân a; tipărit; “mal ân- 
tei: Elemente de limba română . dupe dialecte şi 
montumente vechi, şi apoi Crestomatia sei, Analicte 
literare din cărţile maă vechă şi noue românesti 
tipărite şi manuscrise, începend de la secolul XVI 
penă la al XIX, cu notițe literare. * 

Nu ne propunem aci de a examina până la 
ce punt sânt neatacabile deducţiunile. trase de 
d! Cipariu, din studiile sale, pentru :regularea, or- 
tografiei române şi une ori chiar pentru determi- 
narea, formelor gramaticale; dar vrem să, consta: 
tăm că lucrarea, sa, e întreprinsă dupe adevăratele 
base ale sciinţei filologice, că, în mai dese rânduri, 
e executată cu talent şi perspicitate, şi că mai 
ales culegerea sa de exemple din scrierile vechi 
românesci e forte folositâre Şi că o asemene cre: 
stomatie ar trebui respândită prin tâte sc6lele 
române, ca să dea, junilor studenţi o cunoscință
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mai raţionată şi mai solidă a, limbei pe. care aii 
să, .o vorbâscă şi să o scrie în era lor. 

E mare meritul di Cipariu da fi adunat 

acele texturi vechi ce aii devenit fârte rare prin 

pugina îngrijire ce aii arătat Românii către căr- 

ţile cu care bătrânii lor s'au servit spre a întro- 
duce limba naţională în biserică. Exemplele, aşe- 
date dupe ordina cronologică, presentă succesiv 

modificările ce graiul nostru a priimit în cursul 

timpilor şi ne arătii feluritele influențe sub care 

Sail desvoltat şi s'au transformat vocabulariul 
şi: gramatica, limbei române, de la sfârşitul se- 

colului al XVII, până la începutul al XVIII-a, 
Editorul a avut ânct fericita idee de a preceda 

acâstă crestomatie printr'o notiţă literară . în 

care se găsescii liste: comentate de toţi scriitorii 
şi de t6te ediţiunile ce ai figurat în acest timp, 

în câte şi trele provinciile române. Dar adese el 
ma, putut face mai mult decât a numi pe un au- 

“tor s6ii a menţiona cartea lui, fără de indicaţiuni 
«precise, fără ca să dea extracte din acea, publi- 

oaţiune. Causa acestor lacune e maj. tot d'auna 

chiar acea lipsă de comunicaţiuni intelectuale în- 

tre ţările române, pe care o deplânserăm ia înce- 

putul 'acestui articol. Astfel d! Cipariu dice, vor- 
bind de secolul XVI:1) „De scriitorii. românesci 

„în provinciele danubiane. de în acest seclu nu a- 

1) În Xotiţia literariă la Analectele sale p. XVIII. 

„1. 25.682. , 23
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„aflăm altă.cunoscinţă, decât că principele Romi: 
„niei Neagoe ar fi scris o epistolă câtre fliu- 
„SBi. Teodosiu,“. ignorând negreşit că cu cind. 
spre-dece ani mai nainte, la 1848, se tipărise în 
Bucuresci, dupe un manuscript dat de domnialui 
spătarul Antonie Sion din Moldova, bibliotecei 
sfantu-Sava - din Bucuresci, Învăjăturile bunuli 

„şi credinciosului. Domn al forei Rumânesci Negoe 
Basarab Voevod, către fitul săi Teodosie Voevod. 
l-vol. in 80, de 336 fece. -- . 

„. Pugin.mai jos, autorul Analectelor adaoge: 
„lar din 'Transilvania aflăm următori! scriitori: I. 
m Coresi diaconu, din Braşov, care: traduse Psalti- 
„Tea, şi o tipări tot acolo pe la 1560 (au 1569), 
poeme Nu o am vădut, ci se. afla în Iaşi, numai 
„cât unii citeză anul. ediţiunii 1560, alţii 1562. 
-.... Basiliu Popp, care la 1838 tipări în Sibilu o 
Disertaţiune despre tipografiele Yomânesci, lucrată 
în. mare parte dupe note date: de a. Cipariu, nici 
că menţionsză - acâstă carte; cela ce dovedesce 
că pe atunci d! Cipariu îi ignora chiar. şi exis- 
tenţa, far în urmă a aflat: despre dinsa, fără d'a _0. vede, 

: Biblioteca de la Bistriţa ânsă ne a procurat mulţumirea, a descoperi un exemplar dintr'acestă 
rară carte, pote cea d'ânt6i operă tipărită, în limba român6scă, deşi data ei trebuie coborită cu şepte- spre-dece s6ii cinck-spre-dece ani mai în urmă de ani propuşi de d! Cipariu.
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E adevăr că domnialui menţioneză o Învăţă- 
iură creştinescă, care sar fi tipârit' în Sibiiu la 
1546;') dar aceia, este forte îndul6să, şi în casul 

probabil că aceă Învăţătură creştinescă va, fi pos- 
„teri6ră, Psaltirea luă Coresi rămâne, fără, tăgădu- 
ială, cea d'ântâi carte în care limba română s'a 
pus sub tâscurile tipografice. | 

Acestă psaltire e un volum in 40 mic (18 1/4 
cent. nălțime; 18 cent. lărgime); gros de 79 câle 

-de hârtie ordinară fără paginatură, şi avend sig- 

nâturile însemnate cu litere slavone, la faţa, 1 şi 
„8 a, fie cării e6le. Exemplarului de la Bistriţa, îi 

lipsesce o pagină de la început, chiar aceia ce 
pârtă titlul, şi mai multe altele din corpul scri-. 
erii. C6la 34 e împlinită cu scris6re de mână, Mu- 

cedela a stricat colţurile paginilor la mai multe 

locuri; Legătura e cu scârțe de lemn învelite cu 
pele n6gră. Lu 

Este de observat că până acum contextul şi 

forma, titlului acestei cărți ne sunt cu totul ne- 
cunoscute. Nu scim chiar dâca acea. primă facă 
exista pe un exemplar, acum perit întrun foc, 

Ja răposatul profesor G. Săulescu. Ânsă, dca 

porta, cărţii ne lipsesce, apoi găsim totuşi o com- 
pensaţiune 1a, sfârşitul ei. Reversul foiei din urmă 

e ocupat; de o notă explicativă, tipărită pe 18 linii, 
cu litere cirilice de mărirea disă terția (16 pun- 

turi), astfel precum este şi tot coprinsul cărții. 

2) Notiţia liter. din Analecte, p. XIX. — Organul 
luminări. No. LIV şi LV. p. 804, 808, 23
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Iată aci reproducerea micşorată a acelei ul- 
time pagine: 
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Ar put6 cineva, să'şi pună îndată întrebarea 
dâca acâsta e chiar limba românâscă, astfel cum 
o vorbeaii pământenii, într'unul 6re-care din ținu- 

turile românesci, cu vre-o duoi secoli Şi jumătate 
" înapoi? s6u deca este numai o cercare nedibace 

a unul străin, pugin cunoscător al gralului obici- 

"nuit printre Români, şi luptându-se trup la trup, 
foră deprinderi .pregătitore, cu un text slavon 

ades6 turbure şi înduoios?. În starea, actuală, a 
cunoscințelor n6stre despre vechile idiome româ- 

nesci, problema, este forte anevoie de deslegat; 

alte documente autentice ne lipsescii pentru o 

epocă, aşa, înapoiată a limbei n6stre; iar texturile 

cele vechi: ale cronicelor. s6i I6topisiţilor ai în- 

cercat, fOră- înduoi6lă, neîncetate prelucrări, care 

le aii a fi cu mult mai lesne citeţe şi mai înţelese 

adi noă decât limba, stângace a lui Coresi. Apoi 

ancă trebuie să cugetăm că gratul s'a desmorţit 

şi s'a limpedit, cu necomparabilă răpejune, îndată 

ce el.a început a lua forme mai bine determinate, 

prin mai dâsa lui întrebuințare în scris. Deci, să nu 

ne pr6, mirăm de ciudesmele limbistice ale paginei 

mal sus decopiate, :pe care, pentru mai multă în- 

lesnire .a cititorului, o transcriem aci, .pe cât se 

pote. mal. exact, „cu. litere latine : 

"Cu mila lu doumnegeu eu diaconi Core- 

si. Gâca vedulu că mal toate limbi- 

le:au cuvântulă lu doumnedeu în lim- 

ba. numai: noi rumânii navemi. şi hs. 

dise. mathei. 209. cine cetâsce să înţe-
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" 16gă. şi pavel apshi 'âncă serie la co: 
. rintă, 155, că întru - besârecâă mai vr&- 
„tos cinci cuvinte cu înțelesul mieu să 
grâescă, ca' şi alalţi să învă&ţii de că- 

“tă ou întunerecii de cuvinte neînțelese 
întralte ' limbi : — 'dereptii aceia" fra- 
ţii miei preouţilorii. ; Scrisuvamii -ac6- 
ste psăltiri cu otvâti. dem scost de 
în psăltir6 srăbâscâ pre limbă rumân6- 
scâ. să v6 fie de înțelegâtură. şi gră- 

„măticilori, 'şi v6&: rogi ca fraţii miei 
să cetiţi şi bine să socotiți că veţi: ve- 

"46 înşiv6 că e cu adevări, vlsto 7085. 
e 

Citind aceste cuvinte curiositatea e aţețată 
îndată de a sci cine a fost acel diacon - Coresi, 
care, inimat de nobila şi "drepta emulaţiune de 
a vede în limba mostră cuventul hi Dummnedei, se 
ocupă a publica, Ja 1577, o Psaltire cu -otvct, a- 
dică cu respunsuri, cu traducery de în limba str- bescă, pre limba românescă, ca, să fie de înţelegi. tură fraţilor săi preuţilor şi grămăticilor 2 

D! Cipariu ne procură âncd singurile noţiuni 
ce sai putut culege până acum asupra familiei şi persGnei lui Coresi. Fabricius, în Bibliotheca Graca!), raportă un catalog în care un macedon din Mos- copolis, Dimitrie Procopiu, a înscris, în Bucuresci, „la anul 1720, luna, iunie, pe toți învățații greci din secolul săi şi din cel anterior. Printre aceştia, 

    

') . A. Fabricii Bibliotheca Greeca, sive notiţia serip- torum veterum Graecorum etc. Edit. nova curante. G. Ch. Harles. Hamburgi. 1805. Vol. SI, p. 522,
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la no VII, se găsesce un Georgie Coressi din Chios, 

om. doct, cu “învățături felurite şi cunoscător al: 

literilor sacre, dar care a scris intrun chip scho-: 

lastic,. fără, de ordine şi cu o judicată pucin drâptă; 

asupra mai multor maâterii de.teologie şi altele.1) 

D! Cipariu adaoge că sunt cărți dale lui manus-: 

crise în Biblioţeca Imperială din Paris. 2). .:.. -- 

--Apol de la altul, de la un Ion Coressi, medic; 

din Chios, 'se. găsescii, în opâra 'Turco-Griecia a. 

lui M. Crusius%), o: scris6re' către Mitrofan 'al III, 

care a ocupat scaunul : patriarchicesc” din- Cohs- 

tantinopole de 'duoă ori, între 1565 şi 1575. 4) 

Să mai ajutăm la aceste notiţii cu un do-: 

cument ce se află printre cărţile” Mitropoliei din: 

Bucuresci, relative la moşia Cucutenii -şi în. care 

figurâză numele de Coresie, ca socru. al: vendă-. 

torului unei silește de casă. în acel sat. Actul a-.. 

cesta, scris pe o f6le de hârtie “forte ruptă şi! 

afumată, portă data din martie, anul.7000, adică! 

:) „Georgius. Coressius, Chius, vir.doctus, et -varize eru-, 

ditionis, sacrarumque peritus litterarum. Scholastica more! 

plura ac diversi argumenti composuit scripta theologica, 

ei alias varias lucubrationes, sed pleraque sine ordine et. 

sine recto judicio.* : | DR e 

1) Catal. des manusc. t. II. p. 269. Cod. 1878.— Notă 

dupe T, Cipariu. - . ÎN E 

2 Lib. Ii şi IV.— Basel. 1584. 

+) Istoria bisericâscă trad. de Genoglu Lesviodaz. Ca- 

talog patriarşilor Constantinopolei. ”
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1492 dupe Chr.; cela ce pare. a dovedi, —dâcă 

data, menţionată nu va fi greşită pe document, — 

că familia Coresi era stabilită, în. țâra Roma: 

n6scă âncă de pe la sfârşitul secolului al VE 

În ori ce chip, ea. trăia acolo cu vre o Ş6se- 

deal de. ani mai în urmă. D! Cipariu însemneză 

că, pentru „un Coresi logofătul şi feciorii lui, se 

află diplome de la principi! ţării Românesci, Petru, 

Alexandru şi: Mihn6, din anii 1567, 1570, 1671, 
1581 şi 1582. Unde -vorii fi aceste documente, 

dorhnia-lui nu ne spune; dar din tâte acestea pu- 

tem conchide că familia Coresilor, originară din 

Chios, a dat literilor grecesci: duoi învăţaţi, pe 

Georgie şi pe I6n Coresi, şi că ea, mai din vreme 

seu mai târdii, s'a, aşedat; în ţâră. la noi, unde, 

pe. lu sfrşitul secolului ai XVI-I6, a obţinut di- 
plome de la Voevodii români. Dar cela ce ne 
interes6ză mai mult e că, tot pe aceste timpuri, 

în Braşov trăia un diacon din acâstă familie, 
acum cu totul românită, carele, împins de dorul 
său către patria lui adoptivă, traduse mai ântâl- 

pe românesce o Psaltire, şi o tipări la 1577. 

Trei ani mai în urmă, la 1580, când Jupâ- 

nul Hrăjilă Lucaci, judeşul de în cetatea Braşo- 

vului şi a tot finutul Bresăi, voi să aibă o tra- 
ducere a liminatei cărți „Evangelia cu tâlc“, pe 
care după ce a întrebat şi în multe părţi oa 
căutat, însferşit a aflat'o în ţera Românescă la 
arhimitropolitul Serafim în cetatea Târgoviștei şi o
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a cerşut cu multe rugăminte de i o a trâmis, a- 
tunci bine-gânditorul judeg o a: dat lu Coresi 
diaconul, ce era meşter învăţat într'acest bucru, de 
0 scose de în cartea, sărbescă pre limbă rumânescă, 

împreună şi cu preuţiă de la, biserica Șcheilor de 
lângă cetatea Praşovuhui, a- name pop Iane şi popa 
2fihaă. * 

» Acela e Evangelia, 'românâscă care se tipări 

la Braşov şi pentru care judegul Hrăjila nu cruţă 
de în averea, ce'i era.dăruită de Dumnegei,, a da 
la acest lucru. 1). 

În sfârşit se mai găsesce şi o Liturgie sla: 
vonscă tipărită la 1588, în Braşov, prin silin- 

ţele lui Şerban Coresi, fiiul diaconului, traducă- 

torul Psaltirei şi al Evangeliei românescă, . 

Într'atâta se mărginescii de o cam dată cu- 
noscinţile n6stre asupra diaconului . Coresi, : pri- 

mul tipăritor de cărţi românesei şi asupra ori- 
ginelor familiei sale, al cărui nume nu este âncă 

stins în ţ6ră la noi. 

Cestiunea de a sci unds a fost tiparită acea 

carte, în care figureză pentru ântâia oră limba 

românescă imprimată, lasă pugină înduoială, de 
vreme ce cun6scem că editorul ei a trăit la Bra- 

şov şi mai ales că, vedem, trei ani în urmă, tipă- 
rindu-se. acolo, cu aceleaşi caractere, o altă carte 
românescă. Un punt care ne deştâptă mai mult 

1) Ve! în Analectele literarie, de 7. Cipariu.
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curiositatea,. este a ved6 că, într'acestă carte de 
la 1577, la mai multe capete de Psalmi, întâlnim 
literile capitale ornamentate pe care le am vădut 
figurând în cărţile slavonesci tipărite la 1507 Şi 
1514, sub Mihn6 şi N6goe Vodă, în ţ&ra Romă: 

„ D6scă1).. Iniţialele. B şi P, formate prin împletirea 
unor linii albe pe fund negru, apari tipărite pe 
ici şi. pe col6 în acest volum, pare că ară fi r& 
măşiţe cam învechite şi. stricate din ornamentele 
xilografice ale frumâsei tipografii ce se adusese 
din Veneţia, în era Românâscă, la, începutul a- 
celuiaşi secol. Cat despre. cele-l-alte caractere cu 
care e imprimată, Psaltirea de la Braşov, ele sunt 
de o formă, mai grâsă, mai nemlădiită, şi denoteză 
0 proveninţă germană, căci se scie cum că ţara 
care inventase imprimeria, a rămas mult timp 
străină la progresele ce folositârea artă câștigase 
în cele-l-alte părţi ale Europei... 

Dovada cea, mai tare despre im perfecțiunea 
acestei prime. tipografii românescă din Braşov, e 
chiar sărăcia sade litere şi pugina măiestrie a 
tipografului, carele a, jeţuit textul slavon şi tradu- 
cerea românescă, cu aceleaşi litere şi d'a, rândul, 
fără d'a le deosebi cel puţin prin iniţiale şi une- 
ori chiar nici printr'un punt sâii printr'o virgulă; 
astfel, citirea e anevoiâsă, căci lectorul e oprit 

— 

') Vedi Revista Romdână, Vol. 1, 1861, p. 816, et sa.
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la fieşi-ce verset, prin schimbarea de“ limbă, a: 
textului. N De | i 

Cât despre traducere, putem: dice că este. 
forte. fidelă originalului slavon, .întru cela :ce 
se atinge de sensul fraselor; iar limba, românscă: 
întrebuințată într'însa, ne presentă cuvinte şi for- 
me gramaticale demne de un studii adâncit. 

„Nu este intenţiunea n6stră dea intra aci în: 
analisa amănunţită a, limbei ce găsim în acest; mo- 
nument literar din secolul al XVI'.: Mulțimea de 
cestiuni filologice. ce s'ar ridica; într'o asemene în-. 
treprindere ar trece cu totul măsurile unei noti-. 
ţii - bibliografice, şi apoi avem. convincţiunea că: 

nu vom put elucida cu mai multă măiestrie de- 
cât d' Cipariu, acele fase gramaticale prin care a 

trecut graiul nostru în timpii strămoşesci.. Voim 
numai, dintr'o răpede privire asupra, limbei lui 

Coresi, care pâte să fie limba compatrioţilor : săi 

contimporani, dintro comparaţiune a ei cu limba 
română astfel: cum ea ni se presentă în timpii: 
posteriori, mai bogaţi în monumente literare, să. 

tragem vre o câte-va idei generale asupra -influ-. 
enţei ce aii exercitat dialectele slavone în ţările 
unde s'a vorbit; şi se vorbesce românesce. : . . 

Cu istoria: de temeiu, noi vedem. că. secoli 
îndelungi,. şi adică chiar „până la al XIII dupe. 
Chr., Românii și Bulgarii, uniţi subt acelaşi 
sceptru, aii format o singură putere, în care se 
deosebeait întradevăr duoă naţiuni, dar unite prin
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aceiaşi religiune, prin aceleaşi interese. Că ele vor: 

beaii fie-care limba sa -părintescă, ni se pare a fi 

un fapt fără înduolală; dar Yar, că, ele îşi făceaii 
ne'ncetate împrumuturi şi schimburi de forme şi 
de - cuvinte, ne vine lesne. a, crede; căcă care e 

națiunea, care e omul care să nu Yea şi să nu dea 
ceva celui cu care e în necontenită relaţiune? Cre- 

dem dar că, în limba română, e o primă înriurire 

slavonă consacrată de secoli, temeinică, radicală, 

exercitată atât prin admitere de cuvinte devenite 

indispensabile 'limbei, cât şi prin forme gramati- 

cale şi sintactice, pe care nu le putem sustrage 
din limba n6stră fără de a strica însuşi carac- 
terul săi original. - : 

Cu t6te acestea, limba română trecută prin: 
two primă infiltrare de slavonism, rămase âncd 
mult mai latină decât cum o vorbim noi astădi. 
Psaltirea lui Coresi ne pote da o' dovadă despre 
acesta. Câte diceri, câte structuri de frase curat 
latine, pe care noi le am perdut în urmă! În a- 
devăr, chiar în secolul al XVII*, un fenomen cu- 
rios se presentă, O intențiune bună, patriotică, lau- 
dabilă, determină în limbă o învederată alteraţiune, 
un amestic pernicios, care schimbă 6re-cum ca: 
racterul limbei şi o înăbuşesce subt o mulţime 
de străinismuri slavone. Iată cum. acesta se în: 
tâmplă. i : 
„Când . Românii simțiră trebuinţa a ave cu- 

ventul lui Dumnedeii în limba, lor, când voiră să
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înțelegă ceia, ce se dice în biserică, spre a se feri 

de eresurile şi de dogmele nouă ce reformatorii 
„Calvini se cercaii â. le introduce în cărţile sânte, 

când însferşit Domni cu inimă română ca Mi- 
haiu-Vit6zul, - ca; Mateiu. Basarab, ca Vasilie Lu- 

"pu voiră ca ordinele lor să fie înţelese de toţi 
supuşii şi începură a scrie cărți şi hris6ve ro- 
mânesc, atunci preoţii, grămăticii şi logofeţii în- 
sărcinaţi cu traducerea română a scripturilor sla- 

vone, întâmpinară neapărat o mare greutate de 

-a exprima pre limba necultivată şi cu totul po- 
porană a Românilor, atâtea idei de ordine mai 

înălţată. Vocabularul usual şi casnic cu care 
plugarii din Dacia Traiană se .serveaii de când, în 

„biserică, şi în cancelarii, . domnea, limba slavonă, . 

nu fu de ajuns pentru interpretarea ideilor mo- 

rale, speculative, doctrinare, diplomatice şi admi- 

nistrative. ce-i se impuneaii acum din noi. În 

acâstă lipsă, traducătorii găsiră mai lesne a stră- 
muta dicerile şi formulele d'a dreptul din limba 

slavonă din care ei traduceai, şi astfel, un noii 

val de slavonisme inundă limba, tocmai în re- 
giunile ei cele mai înalte, acolo unde însuşi spi- 

ritul şi morala, se revelaii poporului; astfel gloria, . 

libertatea, sperarea,: amorul, onorea, ale căror nu- 

miri latine eraii de mult uitate de poporul înjo- 

sit al României, deveniră pe limba învăţaţilor 
slava, slobodenia, nădejdea, dragostea, cinstea Sla- 

vonilor; astfel legea, culpa, mmisericordia, victoria,
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forța, pe care negreşit le aii cunoscut, mai de mult 
colonii romani. din Dacia, deveniră, ca la, Slavoni, 
pravila, vina, mila, isbenda si sila. 
„“Aci 'Gar. vedem o a duoa, înriurire a limbei 

slavone asupra celei române, exercitată prin tra 
ducerea, cărţilor bisericesci şi a limbagiului oficial. 
Acesta se perpetuă acum de duocă-sute de ani şi 
mai bine; dar ea n'a pătruns. tocmai așa, adânc 
în limbă, ci există numai ca un văl superpus, pe 
care o mână, măiestrâță pote să'l ridice cu disere- 
ţiune şi îngrijire, fără de a altera, întru nimic ade- 
v&ratul caracter al limbei naţionale. 

Tot astfel a, fost, dar şi mai superficială, în- 
fluenţa exercitată, în cei d'Antâi ani ai secolului 
nostru, de limba, rusescă, asupra vocabularului 
oficial al Românilor din Principatele dunărene. Ad: 
ministraţiunile rusesci care ne adusese prikaza: 
niile, otnoşeniile, raspiscele, opisele şi alte barba- 
risme de felul acestora, ne ai lăsat pentru cât 
va timp, aceste 'suvenire, pe care ânsă lea spul- 
berat, într'o singură, di, limba Românului rebelă 
la, asemen6 neologisme neapropriate firei sale. Dar 
rusismele nu aii fost introduse numai în limba 
«cancelariilor; am avut chiar scriitori de talent, 
-mai ales în Moldova, care nu s'aii ferit a traduce 
une ori. ad itteram din rusesce, şi trebuie st mâr- 
turisim, fără 'spirit de părtinire, că acele inova- 
ţiuni nu sânt productele cele mai nemerite ale sti- 
lulu lor. Totuşi, acestă, influenţă, n'a, existat decât
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0 di; şi îndată a şi perit; asemen6, printa”o stă- 
ruită cultivare a, limbei vom ved6 dispărând din- 
trinsa cea mai mare parte a elementului slavon 
ce i s'a, impus în prelucrarea limbei de câtre tra- 
ducătorii secolului al XVIY şi XVIII. Să. nu 
sperăm ânsă nici o dată, şi chiar să nu voim, a, 
Şterge “urmele. înrîuririi primitive, ; căci . atunci 
putem dice că, împreună cu dinsa,. va, dispare şi 
limba. română cu caracterul săii propriu. şi con- 
stitutiv, cu originalitatea sa de limbă neo-latină 
formată sub o influenţă diferită de acelea ce ai 
predomnit la, formarea limbilor neolatine din. Oc- 
cident, surorile ei. “Provengalii, Italienii, Francesă, 
Spaniolii, Portugesil aii urmat, în desvoltarea lim- , 
bei lor, căi cu totul âiferite de ceia în. care, de 

la început,. a fost aruncată. limba latină din 

Dacia. Alte elemente, alte influențe aii determi- 
nat modificările limbei latine la dinşii; altele cu 
totul aii fost la, noi. Să nu voim dar a croi limba 

n6stră pe tipare neasemuite, să nu căutăm a o 
asimila în zadar la, regulile de desvoltare ale lor, 
ci mai bine să studiem cu atenţiune cum s'a stre- 
curat elementul modificător la noi, şi când voim - 

a ne curăţi limba de străinisme, să ne ferim în 

tot d'a-una de a ataca principiile ei constitutive. 
Scalpelul ce volesce a purifica limba nu trebuie 
să pătrunqă maj adânc decât unde este adevt- 
rata, rană, e : 

Pe acest drum, să nu sperăm ânsă că vom
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ajunge vre o dată a reda cu totul limbei n6stre, 
caracterul cel avea, dînsa, mai nainte de secolul 
al XVI*; în multe casuri acâsta ar fi şi pernicios, 
căci astfel am sărăci o de multe forme nimerite 
şi elegante ce sai putut adopta, în urmă; dar 
jar, înavuţind-o cu dicerile de origină latina ce ail 
perit sub copleşirea slavonismelor, mar fi 6re 
spre folosul limbei şi spre înfrumusețarea, ei de 
a lua înapoi din vechiul dialect al secolilor tre- 
cuţi, multe fericite şi expresive cuvinte şi forme, 
pe care timpul şi influenţele străine ne aă făcut 
a le uita? . 

Spre a da un exemplu, atât de grațiile cât şi 
de sărăcia, limbei românesci celei vechi, vom cita 
un.psalm. din traducerea lui Coresi, lăsând în 
lature textul slavon, care pe tot momentul se 
amestecă cu tâlcul cel românesc. Iată cum sună 
„Cântarea hă David de Ieremia, 137: 

La r&uli Babylonului, acita şedumii, şi plânsen, 
căndii pomenilamti Sionulă, o 

- În salce pre. mijlocă de ia spăndurâmă organele 
noastre, ! 

Ci acila. întrebarâ-ne prâdătorii-ne couvintele de 
cântări şi douc6 noi în cântare. o 

Cântaţi noao de cântecele Sionului. . 
- Voumii căntavrem căntarea Domnului în ţgrâ striină. 
Să oultare tine, ters'lime, oultatâ fie derepta m6. 
Să lipescâse limba m6 de grumazulii mieu să nu pomenivoiu tine, să nu ainte pomenivoiu iers'limulu câ 

începutulii veseliei mâle..
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Pomenâsce, doamne, fiii Edomului în dioa ier'sli- 
mului, ce diserâ, deşertaţi, deşertaţi, pănă la ourgiturile ei. 

Fiele Babylonului măratele. Ferice de celă ce dă ţie 
dar6 ta ce datai noao. 

Ferice cine prinde 'şi frănge tinerii tâi de pilatră.“ 

„ Aci vedem unul din cele mai vechi texturi 
în limba română şi, dupe tâte probabilitățile, cel 

d'ântti pus sub tipar. Cititorul va observa lesne 
cu cât limba dintr'însul este deosebită de acela 

pe care o vorbim noi astădi; ânsă, spre a pune 

în vedere o epocă intermediară a desvoltării lim- 
bei n6stre, vom presenta un extract dintr'un ma- 

nuscript in folio, ce se află tot la Bistriţa, şi 

care conţine psalmii scrişi cu litere cirilice cur- 

sive, în limbele slavonă şi română, şi însogiţi cu 
un comentar, Acest volum e precedat de'o precu- 

vântare adresată către episcopul de Râmnic, Kyr 

Ilarion, de Alexandri, dascălul, care, la sferşitul 
cărţii, pune acestă notă latină: „Hunc librum 

„seripsi ego ex lingua Race, in lingua, Valachica, 

„Alexandrus Preceptor. Anno Dni. 1697. .ms. sep. 

„die 26.4 

„Iată tot acel psalm 186, precum al. este tra- 

dus în volumul citat: 

„La râuhi Babylonului acolo şedâmii şi plăngâmii, 

aducândune amint6 de Sionu. 

-In salcila pe mijlocul ei spndurăm organele noa- 

stre. | 

IL. 25.682. | 24
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Că acolo ne întreba pre noi câia.ce ne robiră pre 
noi, şi carii ne duc de cântare. 

Cântaţi noao din căntările Sionului. 
Cum Yom cânta cântare domnului pre pământă 

străină. ! . 
De voi ouita pre tine ier'slime, ouitată să fio di- 

repta m6. : A : | . a 
Lipascăse limba m6 de grumazii miei, de nu te voi 

pomeni pre tine. 
De nu voi pune da naint6 ier'slimulti ca întru înce- 

putulii veselie! mele. . 
„ Pomen6sce, D'mne fecioarii Edomulul în dua Ier'sli- 

mului, | i 
Carii dic6 doşertaţi, deşertați pănă în temeliile lui. 
Fata Babylonului ticăloasa. o 
Fericitu carele va plăti ție datoarila ta, care de: 

d6şI noao. - a 
Peric6 de cela carele va lua şi va zărobi tinărei tăi 

do piatra.“ : - 

Ar fi un studii interesant de â pune În com- 
paraţiune traducerea, psalmilor făcută de diaco- 
nul Coresi cu cele-l-alte Psaltiri românesc ti- 
părite s6ii scrise în urmă, Asemens comparări 
ale tuturor texturilor românescă arii revărsa multă 
lumină asupra limbei nostre. Venerabilul 7. Ci 
pariu a pus cu mult succes ântâia, p&tră la o lu- crare de felul acesta. Filologii români mai decât 
l imita şi a întinde mai departe studiele şi in- 
vestigările lor. 1) 
n 

1) Acâstă dorinţă, exprimată cu mar mult de duot- deci de ant în urmă, a realisat'o în parte, d-l B. P. Has:
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Mai nainte de a termina acest capitol, vom 
face âncă menţiune şi despre duo& Psaltiri ma- 
nuscrise, text slavon cu traducere românâscă, 
ce se afla la Bistriţa. | 

Una e de format in 40, şi pârţă data, 7205, 
adică 1697, din Râmnicul Vâlcii; cea-l-altă in fo- 
lio, mai modernă şi ornată cu miniaturile lui 
Christos şi lui David şi cu alte multe decora- 
ţiuni făcute cu condeiul şi cu colârea verde, în- 
tr'un stil de desemn care nu este nici archaic, 

nici gragios, are scris d'asupra că e lucrată de 
Popa Pior dascălul de la scola Domniasca. 

Interesul acestor. manuscripte pere dinaintea 
tipăririlor din aceleaşi epoce şi anteridre. Sunt ânsă 
la, Bistriţa şi alte multe cărți scrise de mână şi 
tipărite, care merită a atrage băgarea de s6mă. 

Bucuresci, 1861. . Tipărit în Revista Română, 
Vol. II. 

deu în ediţiunea Psaltirei lui Coresi ce aut a publicat 

la 1883, printre tipăririle Academiei Române, şi în care 
d-sa a utilisat exemplarul ce] descoperisem eu la Bis- 
triţa, şi carele, adi âncă, este cel mai complet; din sin- 

gurele duo exemplare până acum cunoscute : adică cel 
menţionat, care este depus la biblioteca Statului, şi al- 

tu), mult mal defectuos, co a intrat în biblioteca Aca- 
demiei Române, împreună cu cărţile r&posatului episcop 

Dionisie al Buz&ului. Al Stulescului pare a fi definitiv 

perdut, . 

   



 



  

  

CÂTEVA ORE LA SNAGOV. 
—— 

I. 

Penă la Mănăstire ! 

Publicul din ţâra Românâscă, începând de la 

clasele înalte şi luminate în care -se recrui6ză, 

magistratura, până la treptele cele mai înjosite 

şi mai degradate. ale! făcătorilor de rele, cunosce - 

astă-(i bine că antica mănăstire Snagovul, așe- 

ată la patru ore distanță de Bucuresci, este 

hotărită de condica penală a ţărei spre a servi 

ca loc de închisâre pentru vinovaţi, ce n'aii me- 

ritat pedâpsa mai grea a. muncei la ocnele de 

sare sâi la porturile dupe malul Dunării. Citi- 

torul nostru sar put6 dar aştepta a găsi într'a- 

ceste pagine vre o disertaţiune juridică, economică
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s6ii umanitară asupra sistemelor penitenţiare, ori 

cel pugin o povestire mai mult s6ii- mai puţin 

romantică care să aducă a-minte, svb colori mai 

veştede şi mai pălite, I miei Prigioni de Silvio 

Pellico sii Le dernier jour d'un condamne de Vic: 

tor Hugo. 
Ne gribim de la *nceput. a *nlătura asemene 

prepusuri şi declarăm că, din câte vom spune aci * 

despre actuala închis6re, fârte puţine. vori av6 ra- 

port la, locuitorii ei de acum. O predilecţiune firâscă 
ne *mpinge în veci a căta în trecut, şi pote că 

morţii ce "şi aii lăsat numele lor în acel cucernic 

locaş de jale, vori sci a ne aminti, din dilele lor 

depărtate, fapte şi datine, dâca nu mai veseli- 

târe, cel pugin mai strălucite şi mai mâărețe de- 

| cât furtiţagurile triviale ale arestanţilor ce calcă 

astăqi osemintele şi suvenirele lor. 
Găsim o plăcere neşpusă a străbate tărâmul 

patriei, cercetând peste tot locul umbrele şi a: 
mintirile strămoşilor noştri; ică, o cruce de pâtră, 

“părăsită întrun câmp pustiit, comemoreză o faptă 

vitejescă s6ii o crudă r&sbunare; colo, o vechie 
capelă pârtă, în inscripţiunile, în portretele şi în 

odârele ei, lucrate fără artă, urma. pietăţii şi a 
dărniciei anticilor Voevod; mat dincolo, câte-va 

ruine de ziduri uriaşe, o sfărămătură de cetăţule, 
un părete de vechi palat şoptescii inimei pe tă- 

cuts, numele glori6se ale lui Traian şi ale eroilor 

ce au urmat tradiţiunea lui de on6re pe pământul
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“românesc, Astfel, la tot: pasul, colinda n6stră is- 

coditâre se opresce, cu o plăcută şi cuvi6să mi- 
rare, dinaintea, acelor pietâse sit falnice amintiri, 

care din adâncimea secolilor, se 'nalţă uriaşe 
peste mărunţimea n6stră actuală. Dorul nostru 
savântă - printre restimpii trecutului, pe când 
privirea ni se preumblă prin luncile şi pe plaiu- 

- rile țării nâstre, marture âncd elocuente ale atâtor 
întemplări felurite. Ades6 dar, şi cât de des se 

p6te, căutând impresiuni aşa, de 'nviet6re, părăsim 

cetatea, şi qilnicele“i supărări, ca să cerem de la 

câmpii mari, de la munţii r&coroşi şi de la ve- 

chile locaşe ce staii răsipite printr'insele, destăi- 

nuiri din vremi de restriște şi de glorie ce aii 

„fost şi nu mai sunt. a 

Deci, în anul trecut, pe o frumâsă diminâţă 

de vâră, apucaiu, fără ţăl hotărit, calea Ploies- 

cilor. Pentru cel ce are 'a se conforma la o a 

duoa citaţiune a tribunalului de Prahova, s6ii care 

vrea, să'şi terguiâscă, lână ori cherestea de la 

munte, înţeleg că nimic nu pâte fi mai folositor, 

mal comod şi chiar mai plăcut decât acea măies- 

trită şos6 cars, din grădina de la capul podului 

Mogoşiei, se *ntinde acă până la bariera, Ploies- 

cilor, şi care "1 duce, drept ca glonţul, în trei 

patru ore, fără pedică, fără turburare, în capi: 

tala judeţului despre munte. Dar pentru . mine, 

călător cu gusturi neţărmurite şi setos de a cu- 

n6sce ţera cu tăinuitele "i comori, de: a r&sufla
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într'însa gem&tul din urmă al trecutului ce se 
ascunde prin locuri uitate de civilisarea modernă, 
mărturisesc că acea, linie monotonă ce "ȘI des- 
tinde aşternutul sti gronţuros. de petris. gălbui, 
peste ţsrine şi livedi, coverşină văile şi scobind 
dâlurile spre a nu se abate de la nivelul săi 
drept şi uniform, acea cârdă nemlădiită Şi dis- 
gragi6să, întinsă fără gust; pe d'asupra capricisei 
naturi, imi pare un ce anormal, nesuferit, puţin 
firese Şi absurd, care despodobesce natura, fără 
d'a, face on6re imaginaţiunii, bunului gust Şi drep- 
tului simţ ale omului. "Dovadă despre adevărul 
acestei cugetări, am chiar nespusul urit ce mă 
st&pânesce îndată ce trasura începe a mă le: 
găna, întrun chip monoton, scîrţiind pe surfaca 
netedă a unei bune şosele. Atunci simţirile ori 
cărui călător. ajungi a se amorţi; ochii se obo- 

sescii din lipsa de varietate, urechile se învață 
a răsuna, ca o pâriitâre, nările se năbuşescii de 
pulbere, glasul se opresce în peptul îngreuiat, şi 
o prostatică aromelă stăp6nesce t6tă. firea neno- rocitului călător! Atunci, el d6rme, el sforăie!— 
Rămâneţi sănătâse, impresiuni vii şi variate! Pen- tru somnoros, natura, n'are privelişti încântătâre; suvenirele trecutului rămânii mute d'alungul căi. „Câte o dată numai, când Surugii pornesci în- tr'unul din acele desghinuri fantastice care dai, până la Gre-care punt, o idee despre pornirile - furtunșe ale deului Odin, încurându'și armăsarul
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ager cu nenumărate picidre, atunci numai, som- 

nul e întrerupt cu spaimă de' mişcările şovăite 
ale trăsurei, alunecând de la o muchie a şoselei 
la alta, ca o c6să ascuţită întrun răzor de fânețe. 

Acesta, nu era sub nici un cuvânt, temerea, 

„ce mă preocupa în diua călătoriei mele câtre 
Ploiesci, căci tieniţi. căişoră vineţă ce 'mi trăgeaii 
brişca, nu se puteaii asemâ&na întru nimic cu (leiescul 

fugaciu, şi singura lor vină era d'a se clăti cu o 

mişcare lină şi cumpătată care mă îndemna pu- 

ternic a mă da cu totul plăcerilor puţin ispiti- 

t6re ale deului Morfeii. Pe când efectele. sopori- 
_fice ale şoselei, în luptă cu a mea stăruită cu- 
riositate de călător deştept, începuse a lua pro- 

porţiuni înving&tore, ca la trei ore de Bucuresci, 

dincolo de 'satul 'Tiîncăbescilor, 'acolo: unde, pe 

drâpta, este o mică cârciumă tsrănescă, de odată, 

mi se deschise în facă un drum frumos şi larg, 
un. drum al lui Dumnedeii, ce şerpula printre pă- 

duri stufâse ca un covor de 6rbă fragedă şi m&- 
runtă, scăldată p'alocur6 de băliişe r&slățate, ce 

se, adunase din apele de plie. Instinctul meii de 
barbar, —căcă astfel mulţi vorii dice, — mă 'mpinse 

a lăsa îndată 'nevoiaşa, şos6, şi intraiu cu inima 
încinsă de dorul liberei naturi, într acea minunată 

dumbravă. 

„Ce absurd'e une-ori omul în judicata sa 1 
— îmi diceam ei în mine acum, când un pământ 
m6le şi umed, o cale şerpuită depe răsfrângerile
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tărâmului, înlocuise, sub r6tele trăsurei, asprimea 
scirţiitore şi prăfuită a dreptei Şi înţelenitei şo- 
sele.— „Ce absurd e omul! el pretinde că a înain- 
tat, a propăşit, s'a civilisat, născocind nuoăle mij- 
l6ce de coimunicaţiune! Dar care e 6re scopul pro- 
gresului, al civilisaţiunii, dâcă nu este de a lăsa 
omului independenţa, cea mai largă în faptele, în 
gusturile şi în cugetările sale? a, răspândi peste 
tâtă lumea libertatea cea mai întinsă? — Nu este 
re mai liber omul când, cu organele ce i a dai 
Dumnedeii la nascerea sa, pentru umblare, el stră- 
bate întinderea, dupe 'cum îi trece prin minte, 
oprindu-se unde vrea, cotind unde % place, aler-. 

“gând când îi abate, odihnindu-se când se simte 
obosit? A trebuit ânsă mai ânt6i. ca el să re- 
nunţe în parte la acâstă neatârnare spre a se da 

„în Sarcina unui dobitoc, spre a se pune la dispo- 
siţiunea lui, încălecându'l sâii cărându-se dupe un 
boii ori dupe un cal. Negreşit; se pâte dice că 
dobitocul, fiind. şi el o creatură cu viţă, avend 

„instincte, gusturi, dorinţe şi. âplecări ale sale, 
omul 'şi l'a luat: mai mult ca un tovarăş, ca un 
ajutor. În. adevăr, calul care, precum a dis ina- 
rele Bufon, e cea mai nobilă concuisteă ce omul a 
făcut vre o dată asupra naturei, pare a, lua parte 
la tâte plăcerile şi la tâte nevoile socului săi 
omenesc; ager şi cutezător în războfe, el înfruntă, 
impreună cu călărețul, t6te primejâiile, aprinden- 
du-se ca el, la sgomotul armelor, la lucârea îm-
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- Puşcăturilor, la fumul prafului, la, privirea sân- 
gelui! Dâca omul e împins de o patimă amorâsă, 
decă alrgă ca să se arunce. în bragele iubitei 
sale, vedi cu ce foc, cu ce mândrie, cu ce falnice 
nechezături îl. duce armăsarul sti, scăpărând din 
copită şi spumegând sub frâne! Apoi iar, dâcă pe 

s&rmanul surugiii, vre-o jale îl coprinde, cine va, 

-fi mai simţitor la a sa durere decât caii săi cre- 
dincioşi, carora le spune el fugind: 

„Mişcă bălete, mişcă gedsel | 

..  Sfărâmă'mi gândul cel necurmat; 

- Bdrobesce 'n mine slabele'mi 6se 
Ce tristu'mi! suflet îl ţini legat, 

În fuga mare, te poticnesce 
De'mi rupe capul aci pe loc; 
Mergi, sbâră colo unden zimbesco 
Al nesimţirii vecinic noroc! 

„Dar ânsă, nu credeţi pe simplul surugiit 

român care pote fi învinovăţit de a nu cugeta în- 

tocmai ca un om civilisat; apoi, adresaţi-vă câtre 
clasicul Racine, către poetul cel mai corect şi cel 

mai cultivat în tâte privinţile, şi chiar dinsul vă 

va dice, vorbind despre caii r&posatului peizade 

Ipolit: 

„Ses superbes coursiers, 'qu'on voyait autrefois 
Pleins d'une ardeur si noble obâir a sa voix, 
Ivoeil morne maintenant, et la tete baiss6e, 
Semblaient se conformer ă sa triste pensâe.“
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„Din tâte acestea conchidem că, precât dobi- 
tocul e un tovarăș plin de compătimire, un prietin 
intim şi simţitor al celui ce, din simplă îngânfare, 
i se qice stăpân, omul, încredendu'i sarcina, tru: 
pului s8i, nu i se robesce cu totul, ci mai mult 
se învoiesce cu dinsul ca cu o fiinţă căria/i place 
a jertfi chiar şi parte din nepreguitul dar al nea- 
tErnării sale. Până aci tâte mergă destul de bine; 
dar când omul, regele naturei, ajunge a'şi încrede 
sorta, unei simple puteri brutale, care nu judică, 
nu cugetă, nu simte, ci merge mereii nainte, 
sdrobind tâte în prejmă, fără socotâlă, fărk con- 
sciinţă ; când el se face sluga unei căldări cu 
apă colcotită care t6rasce. orbeşte dupe sine su- 
fletele omenesci, şi nu cunbsce altă lege mai 
naltă, altă strună mai puternică, decât duoă şine 
de fer aşternute pe căpătiie de lemn; când omul, 
întrun cuvânt, clădesce cu cheltuieli şi sudori 
colosale drumuri de fer, spre a se transporta pe 
sine, ca o surcea fără prec, lepădată în. voia ne- 
socotită a elementelor; atunci, eii unul, declar 
că omul "şi a perdut cel mai scumpi odor al în- 
teligenței sale, rada lumin6să cel asâmenă cu 
Dumnedeirea, simţul valdriă şi libertăţii sale; 

„el s'a, înjosit până într'atât încât s'a făcut chiar 
unâlta, jucăria, robul materiei brutale şi, în loc 

de a păşi în calea progresului, în loc de a îna- 
inta spre civilisare, cum pretindii cei mai mulți, 
mie, mi se pare curat că el s'a cufundat de si-
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neşi în cea mai umilitâre netrebnicie,. şi s'a de- 
gradat, nesocotitul, la cea mal tristă barbarie!“ 

Cu acest puternic raţionament, — care, sper 

totuşi că nu va, opri de a, se realisa linia, ferată 
de la, hotarele Bucovinei la, Galaţi şi de acolo, 
pâte,.până la trecătârea Jiiului, — cu acest tare 
raţionament şi cu altele de o dialectică nu mai pu- 

gin strinsă, era preocupată mintea mea, pe când 

trăsura străbătea încetişor pajiştea înverdită, în 
cure intrasem cu atâta, bucurie. Şi întradevăr, 
totul în prâjmă era încântător; înalții stejari, 
pătrunşi de luminile s6relui de veră, presentaii în 

bolțile lor r&slăţate, tâtă scara, fegelor smarandului, 

de la, frageda verdeţă a mugurului până la negrul 

întunecat al tulpinei. O atmosferă de balsame r&- 

corâse învia - suflarea, şi: şopta frundelor, -uşor 

cletinate de o. lină adiere, se ingâna singură 

cu susurul greierilor ascunși în frundiş. Prin a- 

cele locuri misteri6se, scăldate acum de radele 

amiedei, poştalionul mei înainta, pe ţăcănelă; 'su- 

rugiul, spre a îndemna caii, învertea. une ori bi- 

ciul a-lene peste capul lor, gapoi:le adresa, din 

când în când, cu glas domol, strigătul prelungit 

de: hai, baieţi! Rotele briscei tăiaii făgaşe subţiri 

pe rbă plăpândi a pământului jilav, şi tot echi- 

pagiul păşa cu o mâle legănătură. „Câţă-va po- 

rumbi sălbatici, singuri stăpâni de-o-cam-dată, al 

acelor păduri, se resfăgaii pe drum, şi când tră- . 

sura, sosea, aprâpe de dinşi, ei sburaii mai departe,
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tot pe cale, şi îngânaii astfel mersul nostru, până 

ce, obosiță de întrecere, s'ascundeai în crăcile 

vecine. Astfel, totul în acea di era pustii prin 

pădure; abi6 dâcă întâlniiu duoi muscali lipoveni 

din cel ce locujescii un sat învecinat. Dupe bărbile 
lor lungi, dupe cămbşile lor: vărgate cu roşu, se 
cunoscea, lesne de ce naţiune sunt; dar, dupe pt- 

lăriile lor. ţuguiete, puse cam la o parte, dupe 
caftanele lor lungi, aruncate pe. umeri, şi dupe 
umbletul lor cam pe duoă cărări, cu aceiași înles- 
nire se cunoscea că, în acea di, era di de s&rbătore, 
şi că bieţii muncitori, precum - mai toță Gmenii în 
lume, îşi găsise uitarea necazurilor şi realisarea 
unui minut; de întrâgă fericire, în vesela şi mângăi- 
t6rea beţie. Şi'n adevăr, n'a dis 6re bine poetul, 
când, în versuri armoni6se, ne spune că: 

n Viaţa n6stră “1 o beţie; | 
Suntem beţi, când de amor, 
Când d'o dulce melodie, 
Când d'un nume sunător; 

Unii “sti beţi de avuţie, . ; 
Alţi! de sciinţa lor, 
“Mare parte de prostie, 
Mulţi de lacrimi şi de -aor..., e 

Repetând gragi6sele strofe ale unui poet amic, 
adresate la Beţie, şi pline d?o filosofie aşa, adâncă, 
g6ndirea mi se repurtă cu jale asupra unui alt 

„cântăreţ al beţiei, asupra, unui alt, tânăr amic, 
"carele dispăru într'o qi dintre noi, lăsându-ne nu-
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maj, ca dovedi ale talentului ce ferbea în șînu”, 
câte-va poesii melodi6se, pline de gragie şi de sim- 
ţire, de foc şi de vioicăiune. 

Alexandru Sihl6nu, tovarăş cu noi de studil 
în ţ6ră şi ?n străinătate, aveă o inteligență deş- 
t&ptă, un spirit glumeţ, şi sarcastic, o imaginaţiune 
aprinsă şi o producţiune lesnici6să, care se ascun- 

deaii t6te subt o aparenţă, de adâncă lenevire, de 

sburdalnică nepăsare, zugrăvite pe faga”i Gchieşă 

şi palidă, dar fină şi plăcută. Când citesce cine-va 
comica descriere ce ne'a dat el despre hoinarii din 

grădina, Cişmegiului, când citesce strofele lui la 

Patrie, Veghierea, Strigoiul, mai multe sonete 
şi alte bucăţi ale lui, nu pote nimeni tăgădui 

- că talentul acelui poet avea dinainte'i un viitor 

strălucit. Ş'acele daruri ale naturei, însogite de 

tote desmierdările lumii n6stre, tinereţe, graţie, 

avere, tâte sai nimicit, acum patru ani, printr”o 
bâlă extraordinară, necunoscută, chiar. de medici, 

trist fenomen al naturei, care, dintr'o mică bubă 

eşită pe buza junelui, cangrenă în. câte-va ore, 

tot trupul s&ii. Tânărul poet n'avusese ancă tim- 
pul a.pregui chinurile gamărăctunile vieţii, şi el, 

în desfătările unui traiu de plăceri, închina vi- 

nului, aceste înfocate strofe: . 

„O! cerâscă ambrosie 

Ce mângâi sufletul mei, 
Când sorb unda'ţi aurie, 
Parcă beau chiar din Leteu!
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„Atunci uit viâta trecută; 
Atunci tot e zimbitor. 

Dău! beţia e plăcută, . 

Căci n'am păs de viitor! 

„Omen, gemeţi cu 'ntristare ?! 
Nu'mi e milă de plânsori! 
Printre vol cu nepăsare 
Trec ca sârele prin nori. 

„Vin?! bachantă înfocată, . 

De'mi dă leneş sărutat, 
Căci, când vinul mă îmbată, - 

__De plăceri sunt însetat. 

„lar tu, undă, cură, curăl . 
Să te gust ei tot mal vreai, . 
Şin 6ri-care picătură - | 
"Câte-un vis volu să mal beatil: 

„Pe cânâ mă aflam pornit în aceste amintiri 
felurite de dor şi de mângâiere, de odată, dintr'o 

„ potecă lăturaşă, ascunsă în pădure, isbucrnii în dru- 
imnul mare, o brişculiţă arendăşâscă, târită de trei 
căluşei de sat ce'i mâna depe capră, un qigan stren- 
ţeros şi 'neţeselat. În lă-întru erai grămădite o 
mulţime de tinere arendăşoice gătite şi împodobite 
cu tâte fegele curcubeului. Câte erai la număr, di, 
nu pot spune; dar atâta sciti că, printre boltele 
involte ale malakâfelor şi fustelor cusute, printre 
rochile de mătăsării înflorate, printre falbalale, 
mangeturi şi volane, printre coafurile cu flori, cu 
blonde, cu panglice şi cu pene, în" sferşit printre
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tote gătelile „încărcate şi împestrițate ce lipscanii 
şi marşandele din Bucuresci vândi coconelor de 

eră, drept marfă de Paris, zărilu mai multe fi- 

guri rotunde şi drăgălaşe cu peliţa trandafirie, 
cu ochii negri şi scînteietori, cu buze rumene şi 
adimenitâre. Junele câmpence se ducea negreşit, 

fără ceremonie, să petrâcă sărbătârea în vecini; 

dar întâlnirea, unui orăşan, pe când se aflat în- 

tr'un echipagiu aşa, de pugin presentabil, le făcu 

să se ruşineze. Simţimântul stîngaciu al civilisa- 
țiunii -copleşi vesela şi. libera pornire a naturei, | 
şi îndată, care de care, începură a "şi ascunde o- 

brajii din dosul umbreluțelor, sub zăbranicul v&- 
lelor sâi sub mănuşiţele lor grăsulii, a căror 

roşață n'o pitea, îndestul mitenele lor de mătase 
negră. Acest .joc d'a ascunsel6, ațâţându'mi cu- 
riositatea, da mai mare preg ochirii strălucitore 
şi zimbetului' sfieţ, ce scăpail une-ori printre pedi- 

cele rădicate cătărilor mele indiscrete. Surugiul, 

om cu mare înţelepciune, une-ori lăsa brişkuţa 

tinerelor călătâre să ne apuce înainte, alte ori, 

şi tocmai la hopuri, potrivea ca să mergem ală- 
“tură; astfel privirile mele se răsfăgaii cu drag, 
când pe mândra pădure, .pod6bă a nature, când 
pe -gingaşele chipuri ale junelor femei, farmec al 

vieţei. n6stre omenesci. iu 

Subt aşa dulci impresiuni trăsura.mea ajunse 
într'un sat clădit în răscruce .şi, fâcend la drepta, 

se afli, d'odată dinaintea. unei. mari întinderi de 

1. 25,682. 25
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apă, ţ&rmurită în depărtare, jur împrejur, de pă: 
„duri dese. şi *ntunecâse.: La, mijlocul bălții, într'o 
mică insulă, se vedeai zidurile învechite şi tur- 
lile crestate ale vechii mănăstiri Snagovul. De la 
malul unde mă aflam până la capul ostrovului, 
câți-va taracă, Tupţi şi p6rliță, îşi r&sfrângeaili, 
ici şi col6, umbrele lor, prelungite în verd6ţa, în- 
tunecată a apelor. Aceia erati rămăşiţele . unui 
vechiu pod, care unea odinidră : prundurile;. la 
"1821, în războiul Grecilor r&sculață de Ipsilânt, în 
contra Turcilor, aceştia, deteră, foc podului, care arse 
mereii o qi şi o n6pte, întindând. o cârdă de fla- 
cări .peste luciul bălții. De atunci încâce, comu: 
nicațiunea, cu mănăstirea se face printr'un pod 
umblător, care străbate lacul, împins cu lopeţ; în 
adevăr apa, este, pe alocură, adiincă de cincă-spre- 
dece stenjini şi mai bine; ţărmurenii: chiar nu se 
aventă, pe dinsa fără de Gre-care sfidlă, cică a- 
des€ o luntre uşâră, surprinsă de venturi sii 
resturnată de stuful ascuns sub apă, în mijlocul: 
băltii, s'a făcut nevădută împreună cu văslaşul 
ei. O scenă şi mai ingrozitâre s'a petrecut la 
1853. Un convoiii de soldaţi era însărcinat a conduce” 
la, închis6rea Snagovului, o sumă destul de în- 
semnată de arestanţi. Carele încărcate cu vino- 
vaţi sosiră, către s6ră pe malul lacului, şi spre 
a nu întârdia, pr6. mult trecerea, imprudentul co- 
mandant încărcă podul umbliător cu un număr fârte 
mare de arestanţi, ocolit de vre-o câţă-va, soldaţi.
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__„ Podul se'clăti cu greii de la mal; luntrele 
cel purtaii se lăsase până la buze în apă; tălpile 

trosneaii la fie-ce mişcare şi îngrijarea coprinsese 

pe toţi. De odată, pe la mijlocul căi, o grâznică 
scîrşnitură se audi, şi tot podul sfărâmat se cu- 
fundă în adâncime cu sarcina”! îngrozită. Atunci, 

la luc6rea roşatică a murgului. serii, se .vădu o 
“scenă, din cele mai înfiorătâre. Arestanţii, împede-. 

„caţi de cătuşele grele ce "i legaii unii de alţii: şi 

„i trăgeaii afund, soldaţii îngreuiaţi de armele şi 

de muniţiunea lor,- se luptaii în întunerecul şi în 
volbura, undelor, “care de care să scape, :trăgen- 
du-se, smâncindu-se, cufundându-se şi mai răi, 
unii pe alţii. Astfel Dante descrie gintea nenoro- 

cită a leneşilor, luptându-se cu rugime în apele 

mocirl6se ale Stixului: 

„Queste si percotean non pur con manv, 
Ma con la .testa, e col petto,.e co' Piedi, 
Troncando si co” -denti a brano a brano.“ . . , 

Astfel de imagine grozave. se formaii în în- 

chipuirea mea, pe când un preot ce mă călăuzise | 

de a, sat,. îmi, povestea, trista, împrejurare de lu 

1853, însoindu- mă pe podul. umblător, ce -l mă; 

nai acum  voinicesce patru gigani arestanți cu 

fecele negre şi încruntate. 'Trăsura 0 lăsasem. la 

mal, şi plutind pe întinsa paltă, în curând sosi: 

rim în insula, unde se află, mănăstirea. . | 

25*
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IL 

Înduoleli asupra Ctitorii, 

Intrând în curtea principală, ce este în for- 
ma unui pătrat lunguieţ şi în' dosul căria se 
află o altă curte destinată pentru arestanţi, privi- 
rea mi se aţinti îndată asupra, bisericii celei mari. . 
Starea ei de ruinare şi prefacerile posteri6re clă- 
dirii, acum şi acelea învechite, nu mă opriră d'a 
recunosce întrînsa un monument, fârte antic 
pentru țâra n6stră, care pugin a păstrat, —. dâca 
avea ce păstra, — din timpii înapoiaţi. Clădită 
cu straturi de cărămidă roşie ce se alternă miie- 
streşte cu aşternuturi de un moloz ţ&păn şi găl- 
Duiu, care imită destul de bine pstra calcarie, ea 
presentă, d'asupra cornicei ce e formată, de un 
brâii de cărămidi cu unghiuri eşite şi scobite, o 
învelitâre de şindrilă acum putredă, peste care se 
"nalţă duoă turle poligonale, aşedate una, în dosul 
alteia, în sensul lungimii templului. . | 

Mica, circonferenţă a acestor turle şi ferestrele 
lor lungi şi ânguste, denunţă un period, nu de 
tot primitiv al stilului bizantin ; sub cornicie Ansă, 
biserica e decorată, — dupe un mod fârte usitat 
la orientală în vechime, — cu un şir de glafuri 
în formă rotunjită, alăturate unul de altul şi 
„purtând fie-care, la mijloc, o mică cruce bizantină



CĂTE-VA ORE LA SNAGOV 889 
  

de stil primitiv, formată de pâtră sâi de cără- 

mici. Planul şi înfăgişarea înteridră a edificiului 

dai învederat pe facă o'epocă care se resimte de 

modificările ce ârchitectura bisericei orientale în- 

cercă, prin secolii ai XIII şi următori, subt în- 

fluinţele mahometane şi veneţiane şi chiar, pote, 

sub clima mai nordică a ţărilor dunărene. Planul, 

lipsit astădi de peristilul sei tinda deschisă ex- 

terioră, ce s'a dărâmat, oferă în adevăr, dupe prin- 

cipiile clădirilor bizantine, duoă corpuri principale: 

în facă, un nariex sâii advon pătrat, şi din do-. 

sui, un atriam s6i' choră, formând o cruce cu 

lature egale, coprinsă într'un al duoilea pătrat; 

dar laturele curmedişe sei transeptul nu mai sunt 

- terminate în linie dreptă, ci se rotunjescii, formând 

Wasupra o semi-boltă; şi absida s6i fundul, în 

loc do singură celă s6i altar, presentă, la; mijloc, 

o semi-circonferenţă mai mare, ajutată de fie-care 

parte, cu câte-una mai mică. Aceste trei altare 

corespundii fie-care la, câte o tindă, adică la câte 

un spaţiu prelungit, coprins între duoă rânduri 

de stâlpi ce susţină o boltă, şi căruia, — din pri- 

cina asemânării ce are cu un coş de corabie res- 

turnat, — i se dice nave (nef); altarul mai mare 

din mijloc se prelungesce cu navea principală, 

care e despărțită de cele ducă nave laterale, prin 

patru stâlpi groşi şi rotundi, de cărămidă, for- 

mând, între sine arcuri 'cercuite, pe d'asupra că- 

rora stă aşedată, cu ajutorul unor triunghiuri
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boltite sii. pendentive, cupola, centrală a, -Pantocra- 
toruhti, înălţată; şi ea pe un zid circular (fambour), 
ce se as6m&nă cu un olan forte spaţios. Acâsta | 
disposiţiune, cu “Greşi-care deosebiri semnificatâre, 
se află şi în biserica Domnâscă ce este situată în 

- orăşelul Curtea, de Argeş; dar aci, transeptul nu 
ese rotunjit-af6ră din pătratul planului, Şi absida, 
compusă, tot din trei altare, se prelungesce ceva 
mai mult la cel din mijloc; apoi iar, stâlpii ro- 
"tunji -ai chorei sunt înlocuiţi prin pilaştri pătraţi, 
Şi turla centrală, mai lată, se "nalţă mai pucin, 
avend împrejuru'” ferestre rotunjite sus; o altă 
diferenţă însemnată, se -vede în advânele acestor 
două. biserici; cea de la Curtea, de Argeş: nare 
alt nartez decât o ângustă, boltă. lungărgţă, a» 
şedată, tranversal templului şi despărțită ne dîn- 
sul printr'un zid; advonul de la Snagov din contra, 
e 0 cameră pătrată cu' patru pilaştri octogoni ce susţinii un turn. boltit, rădicat d'asupră-le şi astădi resturnat. Un părete cu trei uşi, ce-co- respundi fie-care cu una din navele chorei, des- parte ' âmbele compartimente. La - amenduoă bi-: sericile,. uşile şi ferestrele corpului principal sânt dreptunghiulare şi tălpile lor superidre de lemn sei de piâtră, sânt mal ades6 ajutate cu cercul de uşurare. ie 

> Din aceste mărunte deosebiri ale ambelor edi- ficii, e lesne a se dovedi că construcţiunea, bisericei de la Curtea, de Argeş a precedat, cel puţin cu
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unul s6ii cu duoi secoli, pe cea de la Snagov. In 

“adevăr, acea biserică pârtă curat caracterele ce 

domniră în stilul bizantin între al XI5 şi al XIII 

secol şi,—cu tâte că, într'însa, arcul înlocuiesce - 

pretutindeni frontonul triunghiular, la căpătile, — 

ea se pâte asemăna, frte mult cu biserica, Catolicon 

sâii catredrala, cea vechie din Atena. Tradiţiunea, 

atribuie clădirea sa lui Radu Negru Vodă, şi în 

adevăr, tote dovedescii că secolul al XIV na 

„dusese âncă preschimbările ce el introduse în ar- 

“ chitectura eclesiastică bizantină, când se ridică 

acest monument, cel mai vechiu pâte din edifii- 

ciile religi6se «ale 'ţărei. nâstre.. . 
Biserica de la Snagov s'arată ânsă a fi mai 

nouă. Ea nu prtă nică o inscripţiune care să amin- 

tâscă despre ctitorii ei antică, ci numai, peste uşa, 

din lăîntrul chorei, stă scris, în limba, grecescă, 

că s'aii făcut nisce mici reperaţiuni la 1815, subt 

egumenia părintelui Neofit. Dar tradiţiunea şi cro- 

nicele at păstrat numele lui Vlad Vodă 'epeş ca 

primul fondator al mănăstirii. De aceia şi bietul 

răposatul egumen Snagoven Ghermano Brătianu, 

împins de un exces de zel şi, luându-se dupe unii 

archeologi de fantasie,; — a căror nemenie a înce. 

put a se “nmulţi la înoi, sub ocrotirea nepăsării 

publice, — bietul egumen, dicem, a şi înscris, la ca- 

pul unui portret mural al lui Negoe Basarab Voe- 

"_voa, ce se află în "biserică, urmât6rea, legendă de
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o bizarerie anacronistică cu totul comică: lo Ih- 
xai loenoă Ijencur Bacapat a 4 noenox. 

Sărmane Negoe! tu, cel mai blând dintre 
domnii pâmânteni; tu, care ai trăit totă, viața în 
frica lui Dumnedeii, dupe povețele sufletescului 
tăi părinte, sfântul patriarch Nifon; tu, care ai lă- 
sat învățături aşa de virtubse, fiului tăi 'Teodo- 
sie Voevod, carele, cu numele săi cel adevărat, 
stă şi acum pe păreţii de la, Snagov, alături“cu 
tine; tu, sărmane, ce vei fi greşit 6re lui Dum- 
nedeii, pentru ca un archeolog necioplit să te in- 
sulte peste trei sute şi mai bine de ani, cu nu: 

“mele sângeros al lui Ţepeg ? 5 | 
„Ri cel pugin dâcă acâstă grosolană şi umili- 
i6re rătăcire "şi ar fi găsit scuza, - întrun simţi- 

„ment de Tecunoscință acordat adevăratului cti- 
tor al sfântului locaş! Dar nu, Ţepeş e cu ne: 
drept înălțat la onorile de fondator al Snagovuli. 
Cinck-deci de ani şi mai bine înainte de alui 
domnie, dicii unii ci un Basarab Voevod, fii al 
lui Basarab Voevod cel bun, ar fi clădit acea mă- năstire, în anul d'ânt6t al secolului al XV. Astfel cel pugin ne spune un. chrisov al lui Constantin Şerban Voevod, cel poreclit; Carnul, 
din 30 malu, 1654. Dar pe vremea citată, scim că domnea Mircea Voaă, cel bătrân, că acesta, chiar d'a fost şi Basarab, era, fii al lui Radu Voevod, şi că dinsul, în tote chris6vele sale, nu portă alt nume decât cel sub care a rămas ilustru
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pentru t6tă. posteritatea. Se vede dar că Sna- 
govul n'a, fost clădit nică de acel-Basarab Voevod 
mal sus menţionat, care a domnit abi6 pe la 
1442; ci negreşit a fost clădit mai nainte d'acâstă 
domnie, şi prin urmare cu mult mai nainte da. 
lui Vlad "Ţepeş. Chiar între documentele mănăs- 
tirii se găsesce o -carte a lui Dan Voevod; fiul 
Mircii, de la anul 6937 (1428, octomvrie '29,) în 

care sunt numiţi ca fii al domnitorului, Danchul 
Şi Basarab, 

Apoi când - aceste dovedi n' arii fi de ajuns, 
când autenticitatea actelor scrise sar tăgădui, — 

de vreme ce trebuie să mărturisim că la noi fal- 
sarii de chrisâve ai: fost numeroşi, — atunci un 

alt document mai temeinic, pregios odor de argint 

Şi de smalt, păstrat şi el de secoli în mănăstirea, 
Snagovul, ar veni să ne ateste că el se afla în 

acele ziduri cu mult mai nainte chiar ca Basarab 
s6i 'Tepeş să le fi adaos o pâtră. Acela e un en- 
golpion sâii iconiţă de pept, pe care o pur tai ar- 

chiereii atârnată la sîn. | 
Am mai avut prilej a descrie un asemenea 

obiect, vorbind despre unele argintării ale mănăs- 
tiril Bistriţa 1); cel din Snagov are chiar aceiaşi 

  

) „Mânăstirea Bistriţa pastreză mal multe suvenire 
de la banul Preda Basarab fllul dvornicului Pârvu, care 

era frate cu banul Barbu, devenit monachul Pahomie, şi, 

între altele, acel frumos engolpion de aur şi de smalţ,
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structură, fiind compus şi el de doui mici tasuri 

metalice ce se deschidii pe balama (sur charnitre) ; 
fie-care tas are o parte convexă şi alta concavă. 
Potul este de argint aurit, dar poleiala şi smalţul ! 

- în glafuri) -ce decoratii mat tote ornamentele, aă 

perit. cam pretutindeni. 

„La unul din tasuri, decorul din centrul cavi- 

tăţii sa perdut, r&mâind numai nisce chipuri-de 
sfință pe cercul buzei. Pe partea convexă se vede 

Domnul Christos la, mijloc, în relief, şi împreju- 

„ru, un desemn de fol şi de arabesce. 
Pe al duoilea tas, în fundul cavităţii, se ză- 

"resce, într'un pătrat adâncit, Domnul Christos co- 

despre care am vorbit mal sus şi care: pârtă în exerpa 

lui de smalturi .vergi şi albastre alternate, 0 inscrip- 

țiune amintind asemens şi pe monachul Pahomie, unchiul 
lui. Cuvintele acestei înscripţiuni sunt, traduse pe romă: - 

nesce: „At făcut acest panaghiar (s6i icână a Malcil 
„Domnului) robii lu Dumnedei, monachul Pahomie și 

njupânul Preda, marele ban, la anul 7029 (1521).* — Acest 
frumos obiect de artă e format din două tipsii rotunde. 

ca de şăse centimetri în diametru, ce se deschidii .pe . 
balamale.” Partoa convexă sâi capacele înfăcişâză: pe 0 
"facă, Adormirea Matcil' Domnului, încrustată pe argint 
aurit; pe cea-l-altă,. chipul Mântuitorului înconjurat cu 

flori săpate in argint şi suflate cu smalţ roşu, verde şi 
albastru. Partea concavă sâă interiorul are: pe o facă, 
pe, Maica Domnului cu Christos prune în brace, încrus- . 
lată între patru cheruvim! aripaţi, cu o rugăciune în * 
limba slavonă şi o bordură de flori gravate împrejur;
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„prins într'un nimb oval de argint, şeqând pe un 
je, cu sânta Carte în mână, lar Maica, sa Pre- 
curată şi sfântul I6n - Botezătorul, cu veşmentul 
săii de pele de-6ie, staii de laturi. Aceste figuri 

se străvă&dii printr'o colonadă formată de patru | 
stâlpişori, uniță sus prin arcade d jour, lucrate | 

tâte cu dăltiţa, 
În sfârşit partea, convexă presentă pe Maica, 

Domnului, patrona mănăstirii. Snagovul, în pi: 

cidre; duoi ângeri stai alături, arătând: în. sus; 

pe lângă ef, mai multe personagie cată spre cer. 

Pasupra capetelor, sborii duoi alță ângeri, care ne- 

- greşit stătea sub picidrele .Domnului Isus Chris- 
„tos, înălțându-se la -Tărie; căci . imaginea pârtă 

cea-l-altă facă representă o lucrare şi mat complicată, 
Exerga e ocupată de inscripţiunea citată; cercul din 

centru încinge un pătrat cs figureză o galerie cu duoi 

stâlpi de aur, boltită & jour, în fundul căria, format de 

concexitatea tipsiel, se vede figurat în smalţ în glafuri 

(champleve) un ospăț de ângeri. Porţiunile de cerc ce r&- 

mâni împrejurul pătratului sunt ocupate de patru figuri 

de șerafimi şi de prooroci, gravaţi pe f6ie de aur şi aco- 

periţi cu un strat translucid de smalţ verde.' Acâstă de- 

licată şi frumâsă lucrare, cu totul bizantină ca stil, chiar 

de ar fi executată în Italia, 'şi a perdut în multe locuri. 

smalţurile sale, ma! ales pe cele 'roşil. Un engolpion de 

acelaş fel, dar mult mai stricat âncă, se află la Snagov, 

dat de . jupan Drăghici, la 1431. Archiereil purtai ater- 

nate de pept asemeni ornamente, din care se mal gă 

sesci şi în tesaurul sinodal de la Moscva.! Cărţile bănu- 

lui -Preda, Basarab, în Revista Română, î. I. p. 730.
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d'asupra titlul de vi Buzneceme Focnoane, Îndifa- 
rea Domnului. Dar acea, parte a representaţiunii a 

perit şi se v&dii numai locul cuielor, ce o prindeaii 

de tas. Jur împrejur, pe muchea convexă, se vede 
gravată o inscripţiune slavonă săpată cu litere în 
reliev, care se traduce românesce : i 

, + A făcut acest panaghiar (s6ii icâni a Maicii Dom- 
nului) jupan Drăghici, pentru locaşul de păstrare Pintilese, 

„spre a se coprinde in zestrea mănăstirii de la Snagov. În 
anul 6939, iunie 7. (de la Christos 1438). 

Acest precios dar al jupanului Drăghici, care, 

înscris. şi astădi în zestrea şi în inventariele. 
Snagovului, se păstrâză acum âncă, dupe patru 

sute duoă-deci şi patru ani, în ruinata mănăstire, 
este interesant sub mai multe privinţe. Model 

vrednic de însemnat al feluritelor măiestrii exe- 

cutate de argintarii bizantini âncă pe la incepu: 

tul secolului al XV'5, el ne arată, împreunate, 
arta săpătorului cu a gravorului, şi nu ne re- 
mâne de lipsă decât foiţa, de smalt transparent 
care a picat dupe conturnele' ornamentelor cre: 
state cu acul pe metal. Aceste arte delicate pste 
că nu periră în Constantinopol îndată cu luarea 
cetăţii de Turci; pâte că toți meşterii greci nu 
se răsipiră, îndată prin Italia şi alte ţări mai de- 
pârtate; căci aceleaşi măiestrii le găsim exerci- 
tate cu o identică asemănare, în iconiţa, engolpion, 
lăsată, la, Biitriţa de banul Preda, pe la 1521.
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Dar, osebit de cestiunile asupra artelor şi in- 
dustriei bizantine, iconița jupanului Drăghici scie 

a ne respunde şi la alte întrebări de o însemnă- 
tate mai locală, Să nu cerem în adevăr de la 
dînsa, cu deamtruntul, cine a fost dăruitorul ei. 

Destul că ea ne a spus mai mult decât .cronica, 

decât chrisâvele, decat tradiţiunea, păstrându-ne 
numele lui. Dar ea ne deştâptă mintea asupra 

unei cestiuni de o mai. mare importanţă; ea ne 

spune că locaşul în care a fost depusă spre pă- 

strare, ca o zestre a mănăstirii Snagovului, se 

dicea locaşul Vintilesc. | 
Românii, la, sat, pe cel dintre dînşii care scie 

să fure oul de sub coţofană “fără si bage : de 

s6mă, şi carele aude, mite, şi erba crescând, îl nu- 

mescii năsârăvan şi”i dicii că e chiar Vintilă. Dar 

apoi, cine e, biet, tot. la dinşii, acela care dă, 

diua, la, m6da-mare, în gropi şi nu scie să 'mparţă 

paie la duoi măgari?—Ia, al de nea Vlad, al de 

nea Vlăduţă, păcătosul, câre, de spune şi el la 

sorce câte un cuvânt nepotrivit la sfat, toţă îl 

Yea în respăr şi " strigă ridend: 

„Vorbi şi nenea Vlad, 

Că 1 şi el din satl“ 

i cu tâte acestea, Vintila priceputul şi nevoi- 

aşul de Vladuţă, pârtă amândoui tot acelaşi nume. 

De nu' mă credeţi. pe mine, întrebaţi să :vă spună
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Pătraşcu Vodă, cel bun, carele, în: chrisov dom- 
nesc, scris: pe: slovenie şi întărit: cu pecetiu gos- 
pod, dice curat, că lui Vintilă Vodă de la Sla- 
tina, pe nume bun îi dicea, Vlad Voevod. | 

Dupe împrejurări şi timpi,. ai şi numele pro- 
prii, deosebite înțelesuri, forme felurite. Astfel, 
mulţi din domnii noştri vechi, care aii purtat a: 
cest nume, însemnând stăpânire în limba, slavonă 
(Gaaaaru, imperari) Sai poreclit, Vladislav, dscă ?n 
țeră sufla pe atunci vântul leşesce, Laioş dâcă. 
sufia unguresce, Vlad s6ii Vlaicu, dâcă ei se ţi- 
neaii mai mult de rebedeniile lor din Sârbia, Şi 
în sfârşit Vintilă, când ei păstrat un nume cu 
fisionomie mai n€oş românescă. Dintr'acâsta înțe- 
legem, recapitulând acum inscripţiunea . iconiţei 
lui Drăghici, că mănăstirea Vintilescă a Snagovului 
a fost clădită, înainte de 1421, de un Vlad Voe- 
vod Gre-care, acela, -pâte, care a, dat, mânăstirii 
patru mori în Dridich (Dridu. pe lalomiţă), aşe- 
dend care sate ai să le păzâscă şi st le dregă, 
când se vori strica, precum dice un. chrisov 
al lui Basarab Voevod, dat în Gherghița, la 19 

„ martie, 1442; acelaşi pâte, care, sub numele 
de Vlad marele Voevod cel bitrân, a, lăsat; la mă- 
năstire, cărţile văqute de Vintilă Vodă la 1534 
(aprilie: 3), şi pe care Pai ajunis mortea la salul 
Baltenii. 
“Fi-va, acesta, .un Vladislav si Vlaicu, fii allui 

Alexandru Vodă, Basarab şi socru al regelui ser-  
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besc Ukoş, « care, sub titlul de Voivoda Transal-. 
pinus,. Banus de: Zeurino. et. Duz nove plantatio- 

nis- Terre Fogaras, a domnit de la 1860 înainte? 

— Fi-va fiul lui Mircea, Vlad Poivoda: Basarabi 
et Comes Severini, care, la-anul 18369, sub dom- 
ni tatălui săi, a închieiat din Argeş, un tractat 

„de închinare cu. Ladislaş Jagelon, regele Poloniei . 

„şi cu sogia lui regina Edwiga ?— Fi-va un alt 
Vlad şi mai pugin cunoscut? — iată o cestiune ce 
din isvârele care ne ai fost a-mână, nu se pote 

descurca, 
Dar. în privința, “originelor induse, un scriitor 

trebuie să fie discret, şi tot dauna cititorul îl 

fine s6mă de aşa bună şi plăcută urmare, când 
dinsul nu abuseză de răbdarea lui. 

* Spre a merita, şi noi:0 asemenea indulgență, 

să fugim un minut din Snagov, să părăsim zi- 

durile'i ce-cu atâta stăruință ne ascundi adevă- 
ratul an al primei lor înălțări; să .ne avântim 

pe balta, lată ce le 'mpres6ră de t6te- părţile, şi 

să ne pornim, purtaţă de o luntre mititică, scor- 
bure nemăiestrit de copacău, pe care încetişor cu 

vesla o mână un modest călugăr din mănăstire. 

De şi s6rele, cu pugin trecut de la-amedă, do- 

- goresce încă cu putere, dar pe apă, se simte o 

dulce r&câre; mică valuri încreescii surfaca de.un | 

verde întunecat a bălți, şi se, perdii cu şoptă în 

- stuful de la margini. Din distanţă... în. distanţă, 

câte un. bodârlăii îşi arată -capul săi subţire şi
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mişcător peste unde, şi îndată, dispare a-fund 
printr'o răpede şi curi6să încovoiere a gâtului. In 
mai multe unghiuri, grupe de țărani, grămădiță 
în câte-va luntri, tragi prin apă năvâdele lor, ce 
se deosebescii numai printr'un semi-cerc de plute 
legănate peste valuri. Noi ne urmăm ânsă calea 
spre răsărit, şi peste vre o oră de lopătare, ne 
apropiem de stuful malului despre medă-n6pte ; 
ne strecurăm uşor printr'însul, însogiți de *ncân- 
tătorul concert al brâscelor şi sosim la vadul să- 
tenilor din Turbaţi. a 

„Hei, măre, fătul mei !“ —îmni dicea pe drum 
călugărul care avea firesce multă sămânță, de vor: 
bă; — „vedi biserica asta de la mănăstirea, nâstră 
cât de vechie şi dărâmată, este; apoi, dicii 6menii 
bătrâni c'aii audit de la moş strămoși să fi 
fost, înainte vreme, pe același loc, altă biserică 
mai vechie şi mai frumâsă; şi aceia, dupe -vremi 
şi din urgia dumnedeiescă, s'a; cufundat în baltă 

„cu turlă, cu totul, cum era. .D'aceta, când bate 
une-ori ventul şi clătesce adânc. apele, se audi 
sunete de clopote eşind tocmai din fund; şi s'o 
credi asta, fătul. mei, căci, vedi, când.a fost în 
vechime, a..venit de s'u desprins din ț6ține, ușa 
de. la, acea biserică cufundată, şi a plutit pe d'a- 
supra apii, până aci la Turbaţi ; şi era p'atunci 
în sat aci schit de maici, care acum de. multă 
vreme s'a răsipit. Iar, dâcă-a audit aşa, cum 
că sa ivit pe faca apii o uşă minunată, cu sfinţi  
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şi cu slove. săpată, şi c'a, sosit 'aic6. la margi- 

n6,; su sculat maica. 'stariţa. şi a -mers cu călu- 
gtrițele de ai ridicat'o de pe: mal şi: aii puso 
la intrarea, bisericei.  D'atunci. încâce, vedi, din 
câţi sau ispitit să  citâscă slova ce este scrisă, 

dWasupra, : nimeni nu s'a priceput, şi: pare-mi-se, 

fătul meu, că nici: dit, n'o să'"i dai de căpt- 
tiiu, măcar c'ai: citit de: rost slovele scrise pe 

mormintele din biserica, n6stră de la Snagov.“ — 
M& voiu încerca, tată, şi vom -ved6?* îi răs- 
punseiu. —, „Să scii, adaose biletul călugăr în 

simplicitatea sa, „că. dâcă le. vei. citi şi. pe 
cele dupe uşă, apoi eştă, fătul mei, cărturar'de 

„primejdie 1: . NE | o . 

„Acest linguşitor epitet; mă făcu să zimbesc ; 
„„ modestia, mea, se deprinsese, din numer6se excursi- 

uni anteridre pe la mănăstirile din țâră, a inspira 

o mirare fenomenală, călugărilor. locuitori într'în- 

sele, cărora le descifram şi le desluşam. inscrip- 

ţiunile slavone şi: ades6 românesci, păstrate în bi- 

sericile lor, pe care ei, în mare parte, sunt în- 

văţaţi a le privi ca o literă mortă, ca un depo- 
sit misterios al trecutului, destinat, a rămâne 

nențeles pentru tote generaţiunile moderne şi vi- 

itore, . a | 

| Cu asemenea. vorbiri, sosirăm în curtea de 

gard a bisericuţei de la Turbaţi. Era o mică clă- 

dire ca de 7:/, stânjeni lungul şi 2!/. stenj. latul, 

cu ziduri grâse de pâtră şi cărămidă, drâptă pe 

1. 25,682, ! 26
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dinafară, şi interesantă, în lă-întru, prin firidele'i 
cu cerc oval şi prin chora'i rotunjită, scobite tâte 

- în păreţii laterali. Ş6se portrete, fârte grosolan 
lucrate ornaii interiorul: al lui: Michalu . Vodă, 
al Dâmnei sale, al. unei starițe cu doui coconi, şi 
al părintelui Rafail archimanâritul de la Snagov, 
carele a egumenit pe la 1750. Dar obiectul cel mai 
interesant din acest mic templu era, fără înduoi- 
6lă, vestita, uşă pusă la intrare. ... i 

-Se vede că odinidră ea era în: dou canaturi; 
dar acum acestea sunt împreunate şi amânduoă 
retezate jos, spre a se potrivi la tocul mai mie 
unde aii fost aşedate. Nici mărimea, Gar .nici lu: 
crul, „nici epoca ei nu permitii un minut a- crede 
că uşa acesta, a fost făcută, pentru locul unde 
se afli acum. Înălţime ei are 1m.,92; în lărgime 
totală, este de 1m-.2; iar. grosimea, “tălpilor de 
stejar ce o compunii, e de 0-8. Fie-care canat, 
împărţit în trei câmpuri -(panneauz) în formă 
de pătrat lunguieţ, era ocolit jur împrejur, cu o 
streşină . sculptată cu litere majuscule slavone; 
dar partea de jos 'a insoripiunei a fost, tăiată, Şi 
prin urmare lipsesce. Înscripţiunea, astfel pe cât o 
înțelegem, conţine un text slavon din: sfintul I6n 
Gură-de-aur, recomandând ospitalitatea, ce are a 
găsi călătorul la, umbra, templului sfint; el' ni se 
presentă,: trunchiat pe şese linii, dispuse unele 
“Vertical şi altele orizontal. . : 

i
p
 

_ 
.
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Câmpurile cuadrilatere, sculptate în rondă- 
bosă, cu o daltă destul de măiestreţă, representă : 

„Cele duoă de sus:.pe Maica Domnului şi pe 
ângerul ce pârtă firea de crin :a Bunei-Vestiri, 

urmaţi fie-care, de câte un. bărbat, (unul mai ju- 

ne şi altul mai în vârstă) cu corână şi aureoli 
circulară pe cap şi cu'câte' un sul de hârtie des- 

făgurat în mână. P6te. că: acestea sunt chipurile 

dăruitorilor frumâselor uşi şi.ctitori ai locaşului 
la care ele serveaii; cele ducă de la mijloc portii 

câte duoi sfinţi în odăjăii bisericesci şi într'o posă 

drâptă şi gravă; cele duoă de jos: de o parte, aii 

pe sfîntul' George călare împungând cu sulița pe 
balaur, iar. de .cea-l-altă, pe sfîntul Mercurie, ase- - 

-meni călare, cu stâgul în mână. 
Aceste patru icâne din urmă sunt încadrate 

sus, prin nisce banderole arcuite,.pe care se ci- 

tesce o inscripţiune slavonă, ce o traducem astfel : 

S'a făcut acest chram în gilele prâcuvio- | 
sulul şi de Christos Iubitorului Iw Vlg- 

"dislav Voevod şi Domn al tâtel tori | 
“Ungrovlahiel. în: anul 6961. (4403), 

Aşa dar, în anul. cană Bizanțul cădea, sub 

puterea cuceritâre a Otonianilor, Domnul ţăreă 

Românesci, Vladislav, : predecesorul lui Vlad Ţe- 

peş, se ocupa a. clădi o biserică, pe care o decora 

„cu aceste uşi aşa frumos săpate în lemn de ste- 

jar şi împodobite negreşit cu poleielă şi cu orna-
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mente polichrome, pe care, vremea, şi apa le ai 

şters, fără, a desfiinţa cu totul urma, mmigmei en- 

caustice, ce se deosibesce ânc.prin unele crestă- 

turi ale lemnului. Epoca acestei lucrări artistice, 

în care stilul ornamentelor bizantine se. cam re- 

simte de o influenţă gotică, vine tocmai de co- 

respunde cu timpul în care. L.ucas Moser (1431), 

Schuhlein (1468), şi-:alți meşteri sculptori: împo- 

„dobeaii bisericile Suabei mai ales, cu uși, altare, 

cruci şi statue săpate cu fineţă şi ornate de pic- 

turi multicolore. -.: -:. . “i ui 

Vladislav Voevod dâră, care a lăsaţ şi danii 

la moriăstirea Snagovului, clădi într'însa o bise- 

rică; nu negreşit, pe cea mare, pe cea primitivă, 

care exista de mai nainte şi există âncă şi penă 

adi, ci alta care, în împrejurări fatale, a perit cu. 
fundată în apă, cum dice tradiţiunea, şi din care aii 

scăpat numai uşile de la Turbaţi. | 

Adi, în Snagov nu se găsescii alte clădiri an- 

tice decât, biserica din mijloc şi temeliile zidu- 

rilor îmbrejmuitâre. 'T6te încăperile mănăstirii ai 
fost date jos şi înlocuite, la 1840, prin şirele de 
camere şi de chilii, destinate pentru închisâre şi 
pentru locuinţa: călugărilor” şi împiegaţilor, Scim 
ânsă, din audite, cin vechia. clădire erai: duoi 
paraclise s6ii capele. Acâsta, ne o mai adevergză 
şi o interesantă scriere, ce o datorăm unui călu- 
găr arab, călător prin ţ6ra n6stră, sunt acum mai 
bine de duoi secoli. În adevăr, sub - domnia lui:
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Mateiu Vodă. Basarab, un. patriarch din Antio- 

chia, Macarie, plecă să, cul6gă milostenii prin ţă- 

rile creştine din Europa r&săritenă ; ei. trecu pe 

la no, prin Moldova, merse 'în .Moscovia: şi se 

“ întârse apoi iarăşi aici, unde asistă la mârtea lui 

Mateiu, la înălțarea pe tron a lui Constantin 

Şerban şi la, tâte tristele evenimente ale răsvră- 

tirii Dorobanţilor şi Siimenilor,. sub aceşti. duoi 

domni. Cu dînsul. călătorea filul săi sufletesc, 

archidiaconul Paul din Alep, care. înscrise cu bă- 

gare de sâmă. tot ce vedea, tot .ce audea prin 

aceste ţări străine. Legi, obicete, ceremonii, „căi, 

oraşe şi ales mănăstiri, tot e descris „cu. amă&- 

runtul în pregi6sa lui, carte, adevărat tabel al 

țăreă şi al vieţii Românilor şi Moscoviţilor de 

acum duoă sute de ani. 'Arab de nascere şi seri- 

ind. arăbesce, el nu lipsi de a se mira, Şi a se 

plânge, vădând că 'n ţsra Românâscă, numele lor 

de Arapi era cu nedrept înjosit, de vreme ce se 

da numai robilor negri cu.părul creţ şi cu bu: 

zele late, care slujeaii ca seiqi la boferil români. 

EI: visită, tâte mănăstirile câte erai pe atunci 

dincolo de Olt şi dincoce, “până în eparchia Bu- 

zăului, far cea, dupe urmă la care sosi fu mânăs- 

tirea, '„Synagogo, aşedată, “întro insulă, cu 0 mare 

„baltă împrejur, şi av6nd, la mijloc, un templu 

„mare cu chramul "Intrarea Maici Domnului în Bi 

„serică, şi ducă altele mai mici, la aripile clădirii, 
$ 

. . . 

„inchinate Buner- Vestiri. şi Sfintei Adormiră.“ Ast:
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fel, în trei templuri, unite n micul ostrov; s6 
afla, adorată t6tă sublima legendă a divinei Munie! 
3“ Lul Paul din Alep, i se spuse că mănăstirea 
era, clădită de Mirtaja. Voivoda (Mircea), de“ Rad: 
zivil Voivoda (Radul), de Mbasaraba Voivoda (Ba: 
sarab) şi de. Petros. Voivoda (Petru); dar nimeni 
nui pomeni de Vladislav, care, dupe tâte. apă- 
rențele, înălţase paraclisul Bunei- Vestiri. Cine scie, 
în «ce: timpuri de foc şi Tuinare, acest . para: 
clis, aşedat întrun colţ, al clădirii, ca cele de-la 
Cozia, a fost aruncat în. apă de. destructori, şi 
uşile'i de lemn sculptat aii plutit către ț&rmuri, 
spre a conserva, suvenirea ctitorului săi şi a da 
nascere legendei ce *mi povestise călugărul, vă 
Saşul mei, ci a 

- Dar când, dupe descifrarea inscripțiunii ce se 
afla pe acele uşi, făcutu ei tovarăşului meii, 
acestă, poveste, complectată 'acum din: notiţiile 
tradiţionale ce, în mare parte, el însuşi îmi.dase, 
deşi mă siliiu a'i dovedi că eit 'repetam numai 
disele lui, desluşindu-le, bietul călugăr, încremenit * 
de mirare, îmi răspunse. prin proverbul caracte- 
ristic: „Hei, fătul mei! departe”i griva de iepure!“ 

- Din câte'i spusesem, ceia ce'i venea mai greii, era 
d'a renunţa la, credința invederată că, Vodă Ţepeş 
a clădit Snagovul şi că dela dînsul sunt tâte 
obiectele, rămase din vechime în mănăstire. Nu e 
ânsă mai pugin adevărat că suvenirele lui Vintilă, 
Vlaicu sâii Vlad cel. bătrân, lui Dan -Voevod, lui
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Basarab şi lui :Vladislav, din care cele măi vechi 

se repârtă cu aprâpe un secol înainte 'de Ţepeş, 

stati marture netăgăduite în contra, tradiţiunii. Tot 

ce se pâte acorâa, aceştia, e că şi acel: domn va 

fi dat mânăstirii ceva scutiri şi daruri,.pe care 

le şi rememorsză Mircea Vodă, filul lui Radu Vodă, 

într'un chrisov de la 1558.. DC a 

Ţepeş, cumplitul 'Țepeş, pare a fi întărit şi el 

ceva danii la Snagov, precuni a făcut la Tismană, 

la Cozia, la Comana şi în alte părți; -asprul asu- 

pritor își avea şi el qilele de cucernicie. Nemblândit 

şi'nsetat de sânge astădi, mâne "şi căta, mântuirea, 

într'o danie ! cuvi6să. : Ca toță. tiranii, el credea, 

cu un act de pietâsă dărnicie, să potă şterge din 

cărțile provedinţei divine, urgia ce'şi meritase 

prin alte. fapte ce r&spândeai. jale şi terdre. Cro- 

nica, repetână pâte acestă antitesă, tradiţională, 

ne a păstrat! datină despre ducă clădiri 'ale lui. 

Una este cetatea de la Poienari, înălțată pe un 

pisc 'de munţe în apa Argeşului, şi. ceasl-altă e 

mânăstirea, Snagovului. Ea: spune că . Pârgoviş 

tenii mâniase forte tare pe asprul domnitor, in- 

- sultâna pe 'un frate'al lui. Era în 'dioa de Pasci, 

şi orășenii, bărbați şi muieri, petreceaii în ospeţe; 

tinerii şi: fetele, împodobiţă ca; de 'sărbătâre, se 

veseleaii în hore. De o dată, fără veste, sosescii 

slujitorii domnesci şi! coprindi. de tote părţile ; 

lupta nu era: prin putinţă; toți eraii prinşi fară, 

mijlâce de apărare. Atunci, câţă aii fost Smeni
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mari şi bătrâni, pe toți “i aii tras în ţâpă, sluji- 
torii lui Țepeș Voevod, şi aii ocolit-tot târgul, 
purtând grâznicele lor trofee; mai îndurători, dar 
nu :mai pugin crudi pentru cei tineri, "i ai: pornit | 
în câtă cu muierile lor, cu fete mări 'şi cu copii, 
aşa cum.ai fost împodobiţă de dioa de Pasci, 1 
ai dus sus la munte,. la Polenari, 'şi acolo, di şi 
n6pte, ai lucrat, .. bieţii creştini, la “cetate, până 
s'au. spart tâte hainele de.pe ei Şi până ai r& 
mas toță desvenuţi, cu păile gâle. .. . ..: 

Ruinele. cetăţii, în. aprigă lor 'puslietate, stai 
âncd marture despre sălbatica r&sbunare a Dom: 
nului şi despre 'crudele suferinţe “ale s&rmanilor | 
osândiţi ? Ma ia . 

Asemenea, fapte, ades6 or! repetate, ai tre- 
buit să deştepte mustrarea, în cugetul lui 'Țepeş; 
ca să 'şi aline negreşit consciiţa turburată, el 
se arătă pote mărinimos şi cu ' vechiul locaş de 
cuvioşie ce sta singuratic în balta Snagovului. 
Tatăl săi, Vlad Voevod Dracul, la 1441, Şi fra- 
tele săii, Radu Vodă cel frumes, la 1464, nai 
fost mai pucin darnici către acestă mănăstire, 
care era o fundaţiune a vechilor Domni Vintilesci, 
pote chiar străbuni ai lor. a | 

Radu cel frumos este, pâte, Domnul care 
lasă într'insa' Şi 0 tipsie de argint, (de 29 cen- timetre în. diametru) ce se păstreză şi până 
adi, purtând pe cercul buzei, gravată cu litere
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slavone mari şi frumos tăiate, o inscripţiune sla- 

vonă, care dice pe românesce: 

„t Cu mila lut Dumnedeu, -Iw Radul Voovod şi 
Domn al tâtel ţărei. Ungrovlahiei, filul pr6cuviosului şi 
de Christos lubitorului Iw Vlad inarele Voevod.“ 

Să mai adăogim âncă cum că, în domnia lui, 
la 1488, un boier anume: Radu Trăimândat, la 
cesul morţii, lăsă şi *nchină satul săi de moşte- 
nire Drăgoiesci, sfintei mânăstiri Snagovul, pentru 

sufletul luy şi al părinţilor lui, ca să le fie lor de 

vecinică pomenire, iar călugărilor de hrană: 

Apoi şi monachia Evpraxia, muma lui Vlăduţ 

Voevod, se arătă, şi dînsa darnică: către . acest 
„Sfint locaş ; la anul 7028 (1520), iunie în 11, Ne- 

goe Basarab Voevod dete o! poruncă prin. care 
întărea mănăstirea, Snăgovul tâte câte le dase şi 

_ori câte ar voi să:mai dea, de-a sa bună-voiă, 
acea, bătrână Dâmnă, 'sfintet' mănăstiri, părinte: 
lui egumenului şi călugăraşilor dintr'însa. 

Mai mulţi Domni şi câţi-va particulari mai 
veniră - şi 'n urma acestora, să adăoge sei să 

confirme averile: şi privilegiile anticului locaş; 

dar cu secolul al XV'15, putem dice că se închiăic 

epoca în care mănăstirea .stitu, bogată şi stră- 

lucitâre; subt. ocrotirea ctitorilor primitivi. Am 

menţionat mai tâte amintirile ce ea păstreză, a- 

cum din acel period de'antică splend6re, şi nu ”] 

>
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putem mai bine închide decât cu câte-va "petre 
funerare. E Da i 

“Din câte morminte ai existat din vechime 
în biserica de la Snagov, dece mai stati acum în 
fiinţă, :grămădite în partea drâptă a advonului, 
dinaintea uşei despre choră şi împrejurul pilas- 

“trului octogon ca desparte colțul despre sud-vest, 
purtând tâte inscripţiuni mai mult s6i: mai pugin 

citeţe.;. Alte lespegi r6se se' mai găsescii prin bi- 

serică ; dar cine pâte spune pe ale cui trupuri 

ai stat aşedate ? Singură numai una, mai mare, 
ce este în faga .uşilor împărăţesci ale altarului, 

păstreză o tradiţiune. Se dice,— şi pâte nu e er6- 
re, — că a fost pâtra mormântală a unui Domn 
crunt şi nelegiuit, —a lui "Pepeş, în gura poporu- 
lui, —care înălţase la Snagov, în clădirile despre 
m6dă-di, un fel de cameră de tortură din care 

ostinditul, dupe ce suferise caznele impuse cu fer 
şi cu foc, era, asverlit, prin mijlocul unui scri- 
pete s6i balistă, în adâncul iazului. Cu: dărâma- 
rea, vechilor case, camera de tortură şi scriptele 
au dispărut; dar âncă de mai nainte, se dice că 
mitropolitul Filaret, al cărui nume e așa, de po- 
pular prin mănăstirile țării, ar fi pus să ştârgă 
literile dupe mormântul urgisitului domnitor, care . 
clădise acele grâznice maşine, : şi "1 ar fi aşedat 
pâtra, pentru vecinică pedâpsă, ori pentru isbă- 
virea, nenorocitului săi suflet, sub. picidrele preo- 
tului, când ese cu sfintele daruri. Tot de aşa
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simţiminte împins, r&posatul episcop de Argeş, 

Ilarion, a pus să ştârgă! din biserica Curţii de 
Argeş, un „portret -ce. se dice. a fi fost al lui Vlad 

Vodă Țepeş, şi "hi locul! acela, a pus să zugră- 

vâscă :pe :al .cuviosului archiereii Josif, cel d'ântâi 

episcop Arpeşan, şi: restaurator al: frumosel bise- 

Trică episcopale. : - 
Dar ca să: revenim la mormintele din. Sna- 

gov,. care pârtă âncă inscripţiuni, deşi credem că 

sunt strămutate din. locurile lor primitive, - vom 

menționa -unul-ce arată :pe. patru linii, impreju-, 

rul lespedii, cuvinte slavone în care, citim : 
-f 

A răposat' TO: . 
bul lui Damnegeti„monachul T6n marele logofat, în 

dilele pre-cuviosului : 

. și do Christos tubitorului Iw Basarab . Voevod. în anul 

: „1000. şi 2. luna. fev. 4. 

„"Ţărâna unui mare "logofăt al lui Basarab 

Voevod, călugărit pote în Snagov, fu depusă subt 

acâstă pâtră la '1494. Alături cu dînsul zace, subt 

o: lespede frumos sculptată cu litere regulate, co- 

prinse într'o straşină adâncită împrejurul petreci, 

un alt mare dregător, mort la, 1512, sub domnia lui 

Radu Vodă Vladuţ. Pe acâsta se mai pote traduce: 

T. A răposat robul ul. Duminegeii Porvul 

mare dvornic al tstel ţări a Ungrovlahiei 

_ şi despre Dunăre în...... 

: 1020. :.5 luna iunie... dile, sâmbătă la câsurile 4 alo 

i gilot. Yecinica ul pomenire ! - 

.
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III 
„O Domnă rea şi un Domn dun 

Deca acum, ridicând ochii de Ja morminte, 
vom căta o: privelişte mai pugin întristătore, pe 
păreţii bisericei, picturile lor ne vorii strămuta 
de odată înti”un larg câmp de ipotese, atât asupra 
artei bizantine cat şi asupra istoriei pământene. 
În adevăr,  zugrăvâla interidră a. bisericei pre- 
sentă graduri aşa . felurite 'de măiestrie încăt, la 
fieşi-ce chip, la fieşi-ce icână, la: fiegi-ce obiect 
zugrăvit, trebuie să facem o distincţiune între ceia, 
ce este vechie pictură bizantină, de stilul archaic 
al sodlei lui Panselinos, domnitâre mai ales în 
monăstirile muntelui Atos, şi ceia ce este adaos, 
prefacere, meremet dintr'o epocă de decadență 
grotescă, operă pâte a. nedibaciului reparator al 
bisericei, de la 1815. “Trebuie să observăm că mal 
cu s6mă sfinţii ale căror chipuri, într'o mărime 
Ssuperi6ră naturei, ocupă păreţii laterali şi rotunjiţi 
al chorei, înfăgişâză caracterele unei arte mai an- 
tice, mai corecte;. posele lor . schematice nu 
oprescii d'a păstra în figuri, urmele uriui penel sigur şi adânc inspirat de simţul mistic al arte- lor religi6se în Orient ; veşmintele ţinii asemeni 
forme şi desemnuri antice, printre care vom 
deosebi, — lăsând la, o parte multe particularităţi 
m&runte şi caracteristice, — stiharele acoperite cu
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cruci de purpură şi de aurale unor Sfinte perso- 

nagie, şi căciula, de o .formă, originală şi cu totul 
medievală a sfintului. Iacov Persianul. Aceste 
icone portă „fie-care, numele” sfîntului în limba 
slavonă, şi iată cum sânt dispuse: . 

La stînga, începenă 'de:'la tâmplă, se află: 

| "Maica Domnului; Împăratul Împăraţilor şi Domnul 
Domnilor şi marele archiereii Tisus Christos Mântuitorul; — 

Sf. I6n Înainte-Mergătorul;—Sf. Procopie; — Sf. Artemie;— 

"Sf. Mina;— Sf. Galaction; — Sf. Mina Egiptânul; ')—Sf. Sava 
Stratilat,.. Ra | : pi Pe 

“La drepta, începând arăş de la tâmplă, sunt: 

- “Sf. Dimitrie;—Sf, Gheorghie;—Sf, 'Veodor Statilat;— 
Sf. Iakov Persianul;—Sf. -Nikita;—Șf. Eustatie, cu duoi 

copil: Sf. Agapic şi Sf. Teopist; — Sf. Constantin .şi Sf. 
Elena”. i Pe a 

“Partea, cea mai mare a picturilor ce orn6ză 

cej-l-alţă păreţă .cu icâne, nu merită câtuşi de pu- 
gină -atenţiune, nică ca artă, nică ca vechime; dar 

păretele ce vine'n: faca tâmplei: şi cel ce stă da 

stînga, când intri în advon, presenti mult interes 

prin portrelele domnesci ce se vădi pe. dinsele. 

„ -. Cunoseinţele n6stre genealogice asupra Dom- 

nilor pământeni nu sânt âncă acum destul de 

întinse şi de lămurite ca să ne putem explica, 

gruparea, şi filiaţiunea deosebitelor „chipuri ce se 

reproducii cu identitate pe .acei duci păreţi. Să ne 

mulțumim de o cam dată -a le enumera. în or- 

1) Partea de jos a trupului e tăiată de o ferâstră, 

:) Idem. | * s



  

414 CĂTE-VA'ORE LA SNAGOV 

dinea, în. care se 'află, şi pâte'că“timpul va vărsa 
asupra lor mai multă lumină... . 

Pe porțiunea din drepta zidului din: choră, 
este . mai ânt6i,. Nâgoe Basarab cu filul săii 7eo- 
dosie Voevod.: Deşi părintele. Ghermano Brătianu 
“ a înscris la, căpătâtu: acea enigmă istorică fără 
sens, pe care am menţionat'o mai sus, dar pre- 
senţa junelui Teodosie, tipul chiar al lui Negoe, 
cu buclele” aurii lăsate pe pept,.cu figura, sa. 
dulce şi blajină, cu mustăţile'i. răsucite în jos, nu: 
lasă nică o îndoi6lă asupra pers6nei representate 
în acest portret.. Alături cu Gînsul stă lo Mupie 

"Horsoa, şi amânduoi ţinii, ca ctiţori, biserica pe 
palme. Costumul acestui Mirc6 nu este cel ângust 
şi cavaleresc purtat de Mirc6 bătrânul în portrele 

„sale de la Cozia, şi de la Curtea de Argeş; e un 
costum larg, oriental, un caftan lung de stofă de 
fir cu guler de blană, astfel cum „pOrtă principii 
noştri din secolul al XVI16 Şi următori, Acest 
Mirc6 nu e dar cel bitrân, ci: pote. Mircea (Cioba- 
nul 9) filul Mihnei, cum. pare a.0 dovedi portrețele 
ce urmeză, a Sa Ni 

De partea stingă a, uşei, stă lo Ierps hoeuoy, 
purtând într'o mână o basma roşie cu: bordură 
de fir, şi în cea-l-alţă o cruce cu trei. răseruci, 
(una mai mare, la mijloc, şi alte două mai mici, 
Sus şi Jos). Lângă dinsul. stă un: tânăr, lo Pas 
Hockos,. Şapoj altul, şi mai mic de talie, lo lupus 
lockoa. In sferşit, la, margine, tăiat în mare parte 

' .
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de uşa laterală care dă trăcere din advon' la choră, | 

este chipul Dâmnei Chiajne, Tugin. Hue:sua, purtând, 
„ca tâte cele-alte portrete, o corână naltă de aur, 

pe cap, cu deosebire că a, ei nu este terminată 

cu bumby, ca a principilor bărbaţi. In mâna stingă 
ea, are o basma roşie cu ckucuri de fir; în 'cea 

- drâptă o cruce întreită ca a lui Petru Voevod. -.: 

Negreşit că din aceste deosebite .personagie, 
e lesne a, recunbsce pe Mircea, socul Chiajnei şi pe 

fiul lor, Petru Voevod Schiopul. Dar cine. sunt 
tinerii Radu şi Mircea Voevodii? Ce caută toţi 

aceştia, la un. loc cu neimpăcaţii vrăjmaşi ai fa- 

miliei lor, principii "Basarabi ? Iată enigme grele 

de descurcat. 
_* Scim că Petru Voevod” Schiopul a avut de 

frate pe Alexandru Voevod. Avut'a el 6re şi alţi 
"doui, anume. Petru şi. Mirc6, care aji murit ti- 
meri? Se:pâte; aar atunci de ce lipsesce portre- 
tul lui Alexandru Vodă care, el era frate mai 
mare? Scim că Petru Voevod a fost însurat cu 
o 'transilvană, Elena Cherepovică, de la careaavut 
numai o fiică, Tudoriţa. Dar 6re avut'a el, de la o 
altă soţie, doui feciori, anume Petru şi Mircea? 
Versta tinerilor din portrete şi tăcerea completă a 

istoriei daii până acum puţină probabilitate ace- 

stei ipotese. In sferşit, zugrăvitu-s'a biserica din 

Snagov, s6ii cel. pugin aceste potrete, în timpul - 

domniei lui Mircea, Vodă (între 1545 şi 1559), s6ii 

“în a lui Petru Vodă (1560-1567)? Atunci pen-
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„tru.ce s'aii pus. şi. Nâgoe Basarab, căci el nu e 
nică ctitorul primitiv al bişericej, nică rudă a fa- 

miliei lui Mihn. cel răi. Di 
„.. Documentele.nn ne păstrâză, nici o amintire 

despre vre o reparaţiune s6ii îmfrumuseţare făcută 
mânăstirii de: către Negoe, de către Mircea Cio- 
banul s6ii de .către filul săi: Petru. Singur, prin 
acei timpi, -Vlaa Voevod, cel de Sa "necat, scăl- 

dându-se în, Demboviţă la Popesci,:ne spune, la 
1580,. că :v&d6nd mănăstirile Snagovul ȘI Tinganul 

„remase fără de, cercetare şi slăbite,.a luat s6ma 

„de ele şi le-a îngrijit pe cât a fost cu putinţă 

„stăpânirii sale. Şi, nimenui silă ne făcând, ci de 

„la sine şi din averea sa, lea dăruit moşia Girla- 
„lungă, ca săi fie lui şi părinţilor lut spre vecinica 
„pomenire, până ce vorii sta în. fiinţă „sfintele my- 

„nnăstiri şi să/l scrie în sfinta, proscomidie, şi în ' 
„Sfintul pomelnic s%l „pomenescă cu sfinţii ctitori 
„la tâte vosgleşeniile în biserică, iar dupe înceta- 
„Tea vieţei sale, să aibă, pe an, în câte o di, sera, 
„paraclis cu colivă şi cu stropire de vin şi cu pri- 
„Veghiere de' n6pte, iar diminâţa, iarăşi cu. colivă 
„Şi cu stropire de vin. | Aa 

Asemenea drepturi ctitoricesci, nimic nu ne 
spune deca 'şi le dobendise, şi prin ce fel deda- 
ruri s6ii de “întăriri 'şi le căpătase, Nâgoe Ba- 
sarab, Mircea Ciobanul Şi familia, înduoi6să, a Dom- 
nei Chiajnei şi a lui Petru Vodă, de două ori zu: 
grăviţă pe păreţii bisericei. De aceia, în: zadar ne
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vom sili. a lumina 'cestiuni. asupra chrora: ip 
sescii acum ori ce daâtine „positive. . .. 

Mai lesne şi pote chiar'mâl - Drofitabil + va, A 
- Să cercăm a complecta costurăul Dâmnei Chiajne, 

pe care deschiderea, unei uşi, tocmat la locul unde 
se află dînsa zugrăvită, l'a, stirbit, do parte, chiar 
de la.pept în: jos. ” . 

| - Nică un jurnal de mode nu nea  pâstrat n mo- 
delul şi tiparele gragi6selor pod6be cu: care -ele- 
gantele n6stre: domniţe şi jupaniţe din secolii tre- 
cui, veneaii în ajutorul gragiilor. lor: firesci; nică .- 

“un amabil cântăreţ, trubadur :pământân din ve- 
chime, nu s'a aflat ca, să ne lase descrierea taliei 
lor, mlăâiită subt'un port strălucitor; nici un ar- 

tist înamorat din' vremile înapoiate, .nu: ne a schi- 
fat, în vre o:gingașă pictură, chipul amantei sale | 

în :veşmintele'i originale. Reduşi. dar la isv6re'ser- 
bede şi pugin atrăgătâre,'la foi de zestre, la chri- 
s6ve mucede şi la portrete de biserici, aspre: Şi 
înegrite,. ne cerâm mai din ainte. iertare de. la a: 

cea, rară cititore română 'care va lua în.mână a- | 

„ ceste pagine de archeologie 'costumară. Am. dori 
săi descriem sub culorile cele mai plăcute, gragia 
împunătre şi gravă ce era tipărită în conturnele 

drepte şi regulate ale lungelor veşminte străbune; 
am dori să amintim, prin cuvinte nimerite, efectul 
plăcut ce producii ' vederii,' desemnele bogate. ale 

„ grelelor stofe antice şi 'formele elegante .ce se da 

odini6ră, masivelor giuvaieruri de aur, de. smalt şi 

1. 25,682. 27
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de. petre scumpe. Vedeţi, spre exemplu, cu ce ar- 

moni6să splendâre sunt îmbrăcate 'domnițele din 
biserica episcopală .de la Curtea de. Argeş, unde 
picturile mai îngrijite, ati conservat cu fidelitate 
costumele secolului al XV“şi al XVI“, 
i. La femeile din acestă, din urmă epocă, o iie 
sei o cămâşă de pândă subţire, cusută în lungul 
mânecilor cu: vărgi: de fir. şi de .culori. vii, .dar 

bine potrivite, învălesce bragul sub largile'i cute 
şi. se: încheie la mânicuţe cu o betelie decorată; 
altiţa de pe umăr e bogat. cusută, cu fluturi de 
aur, şi încreţul. e -compus. de largi găitane, ca 
nisce brăgări de fir. Pe d'asupra, vine rochia roşie, - 
vărgată în lung şi deschisă rotund la pept da: 
supra, sinului,. care este acoperit de un .peptar cu 

„dungi încreţite şi .cu un mic guler roşu r&sfrânt ; 
fusta în cute, e ângustă şi compusă, din ducă bu- 
căţă, cusute una de alta, mai sus. de genuchi, 
precum. sânt âncă vâlnecile: sâii cretinţele ţesute 

„de ţărancele-române. Peptul ânsă 'portă o poâsbi 
ce a lipsit, acum cu totul din portul naţional; e 
un fel: de semicerc. de fir, susţinut de bentiţe late . 
tot .de fir, care, în sus, trecii peste umeri ca, nisce 
bretele, .şi, în jos, se cobâră :pe : şolduri, sub un 
larg brâu de. mătase sucită, încins de mai multe 

„ori la mijloc. Pe d'asupra acestor veşminte, vine 
„scumpa, dulamă, de serasir înflorat, cu guler mic 
de blană, cu. găitane. şi cu nasturi sâi bumbi de 
aur da lungul pepţilor şi a pulpanei; locul mâ
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necei e însemnat numai printr'o crestătură cu 

blană; Yar d'asupră”i, pe umeri şi la subţiori, sunt 
închiăietori şi bumbi auriţă. P6la de jos a dulămi 

e crestată, în mai multe locuri şi ornată cu găi- 
tane Jargi, de sub care ese piciorul, înv&scut în- 
tr'un călcun roşu, lung, subţire şi încovoiat la vârf. 

Capetele pârtă cor6nă, căci sunt capete dom: 

nesci ; dar 'pârtă, o corână fictivă, convenţională, 

-căc) nu putem crede să fi ținut vre. odată pe un 

gingaş cap de femeie,— fie chiar şi cap coronat, — 

acele largi şi incomode coşulețe, închipuite de 

metal. preqios şi de petre nestemate. Pod6ba 

obicinuită pe acele timpuri de damele bogate, ne 0 
descrie: jupaniţa - Rada fiica Barbului comisul, 

când, la 1565, dăruiesce, pentru icâna Maicii Pre- 

curate de la Snagov, o podobă. de cap femetască, 
ce' se chiamă Mesal, adică de.pîngă de cănărăj cu. 
fluturi de aur şi “cu mărgăritar. 

Pe lingă acestă gătâlă de stofă, ce negreşit 

îmbrobodea capul, jupaniţele din vechirae purtaii 

Ancă, atârnate. de cosiţele ce le încadraii obrajii, 

nisce lungi cercei, precum se şi vă&di la cele mai 
multe : portrete ctitoricescă. din secolii aceia. O po- 
d6hă; de felul acesta se-păstreză în sicriul sfintei 
Filotei din biserica domnescă de la, Curtea de 

"Argeş; dar val6rea ei principală, este acea formă 

antică, căci materiile ce o compuni sunt de un 

mic preg, şi, lăsându- ne numai: să înțelegem tot 

"luxul de care asemenea scule erai susceptibile, do- 

27*
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„vedescii ca, aceia de la Curte de Argeş, este darul 
unei femei-pugin avute. Iată forma acestui or- 
nament: duo plăci ovale de cornalină de deose- 
bite mărimi şi despărțite prin duoi mai mici sam- 
fii alăturaţi, — încinsetâte în cercuri ornamentate 
de argint, — formâză un fel de cercel, la care sunt 
aninate şâse lungi lânţuşe de argint compuse de 
verigi pătrate. Un lanţ de. aceluşă fel, dar mai 
lung şi destinat a se pune pe cap, S6ii a încinge 
bărbia, l6gă ambii cercei, care se înfigeait în code 
cu câte un cârlig şi at6rnaii până pe pept. Să 
închipuim ânsă, în loc de materii aşa fără prec, 
nisce frumâse agrafe de. aur cu petre scumpe şi 
scînteletâre;: şi *n. loc de grosolane şi rare cătuşe 
de argint, o comă: stufosă de. sîrmă aurită sâi 
de fine lănţuşe veneţiane, şi atunci negreşit ne 
vom face o idee exactă de forma acelor pod6be 
care încadrâză, ca nisce plete de aur, figurile blânde 
ale Domnelor n6stre, în portretele lor de pe la 
mânăstiri, | , . 

-In sferşit, spre a înregistra . şi a  complecta 
tote obiectele felurite ce alcăturaii gătela, unei 
nobile dame din timpii trecuţi, în ț6ra, la noi, să 
ne fie iertat a transcrie aci fâia de zestre a Stan- 
căi, fiica monachului Dositeiu Brăiloiu Şi soţie 
a paharnicului Obedânu, pe care o găsim printre 
actele de proprietate ale moşiei Cunescii a Sna- 
govului. Iată, din. cuvânt în cuvânt, acest curios 
document :. |
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Cu mila lul Dumnogeii însemnăm zestre: fiemea 

Stancăi, precum scrie în jos: 

1 Salbă za ace 20, de câte 
cinci. 

12 Şiruri de mărgăritar. 

1 Cunună de aur cu dia: 

manturi şi cu robinuri. 
1 Păreche brăcări do: aur 

cu zale. 

1 Păreche cercel de aur 

câte cu un picior de 
samfir şi cu robin. 

1 Păreche cercel de aur 

câte cu un piclor'de 
smarand şi cu robin. 

1 Inel de aur cu un dia- 
mant. 

1 Inel cu şâse diămăn: 
ţele. 

1 Inel cu un samfir alb. 

1 Inel iar cu samfir. - 

1 Inel cu robin şi cu 
ducă diimănţele. Bani 
de cap timin jumâtate 

poloiţi, jum&tate albi. 
1 Tie cu mărgăritar.. 
4 II cu sîrmă. 

4 Ii cu fir. . 

12 Ii cu mătase. 

5 Mărămi cusute cu fir 

şi.cu mătase. . . 

1 Măramă cusută tot cu 

fir. 

1 Dulamă de serasir cu   

„pacea de samur şi cu - 
nasturi! de aur. 

„1 Dulamă de lastră ver- 

de cu pacea do samur, 

cu nasturii. de mărgă- 

“ritar, 

Dulamă de lastră To- 

şie cu rişi, cu. nastu- 

ri! de mărgăritar şi 
cu sirmă, 

_
 

1 Zăbun de sandal de 

Veneţia cu fece. 
1 Rochie de serasir cu 

“gurile de fir, cu sponcile 
de argint cu smanţ,. 

1 Rochie de .belacâsă 

roşie cu gurile de frăn- 

ghie cusută cu sirmă, 

cu sponcile de argint 

poleite. , 

1 Rochie de belacâsă 

galbină, cu flori: de 

fir, cu gurile de frăn- 

_ghio cusute cu fir, cu 
sponcile de argint po: 

leite. . 

„1 Rochie de hatala cu 

flori de mătase, cu 

gurl de frânghie, cu 

'sponci de argint. 

1 Rochio atlaz cu lori 

de mătase, cu guri de
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frănghie, cu sponci de 

argint poleite. 

1 Brâă cu vărgile de fir. 

' 8 Mese alese cu 3 peş- 

chire alese. 

1 Maramă  de' oglindă, 

de Garigrad. , 
1 Maramă:de mâni a- 

16să, umplută cu fir. 

1 Maramă de mân! cu- 
sută cu mătase, um: 

plută cu fir; 

1 Oglindă, 
12 'lipsil de cositor, 

12 Talere de cositor. 

12 Cuţite cu plăsele de 

argint şi cu furculiţe 

de argint, 

12 Linguri de argint. 
1 Solniţă de argint. 
1 Căţie de argint, mare, 

1 Bohordar de argint cu 
câmpul poleit. 

1 Cupă de argint. : 

2 Sfesnice de aramă cu 

mucările lor. 
1 Scatuleă de vutcă, 

„1 Lighian cu ibric, 

Aşternutul cum se cade. 

1 Pilotă de atlaz. 

1 Plapomă de hatata cu 
flori de fir, cu ciarşaf 

cu: colţ,   
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1 Ciarşaf cusut cu mâ- 
tase şi cu fir. 

2 Clarşafuri cusute cu 
"mătase. 
1 Ciarşaf cu împletituri 

de tiriplic. 

2 Perne de tulpan cu 

flori de tiriplic, cu ră- 

ţele de fir. 
4 Pernidre mici de Ga- 

rigrad, cusute cu fir. 
2 Perne mari şi 4 mici 

- alese şi cu răţele cu 
fir. 

2 Perne de frănchie,. 

1 Zăvaz de taftă leşască 

„cu fege, 
1 Covor mare de pat: 

- 1 Covor seged6 de masă. 

2 Covâre segedă de ca: 

râtă, - 
Carâtă cu sâse tele- 
gari. 

1 Cal de ginere cu po- 
d6bele lui. 

"150 01; 100 o! cu miel, 50 
„oi sterpe, 

12 Epe cu minzi, . 
1 Armăsar,. 

12 Vaci cu vițel. 
12 Bot.. 

6 Mâtei de stupi. 

12 Pog6no de vile la Do- 

broteni 'cu tot locul 

nostru.
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: Moşia Viişâra cu vio, ': Hamărade sud. Dolj. 

ânst câtă- am ţinut. |; ., Moşia ot Urichesci; .. 
noi mai nainte. . PI IE Vila de. a 'Turcinesci, 
Moşia Coteniţa. alături cu vila lul Mi- 
Moşia Nenclulescil. |: “chat căpitanul. 

400 Stnjeni moşie ot Cu- " “8 Suflete de giganl. :-: 
nesci sud, Ialomiţă... : |': 2 Fete degigani în casă. 

Moşia  Cioroiul dupe. E a RR 

“Acestea do Ia noi,-tar de la Duinnegeii milă şi bla: 
goslovenie, îm 

-" Dositelu monachul Brăiloiu." ! 

lată :o bogată 'fâie de zestri felurite! Câţi 

proci nu vorit fi peţit mână avutei mirese! Caţi 

coconi sprinteni nu'şi vorii fi încurcat; :armăsarii 

ageri sub oblânele ei! Câţi .becheri :sgârciţi: nu 

vorii fi linguşit slugăresce pe pătrânul. monach ! 

Dar îndestul! Enumerând : hainele, 'sculile, a. 

verile şi binecuvântările, lăsate fiicei sale Stancăi, 

de boierul călugărit Brăiloiu, noi am uitat că vor- 

beam de Dâmna Chiajna, femeie cu deosebire ener- 

gică şi intrigantă, .căria negreşit. timpul: îi era 

pr6 scump spre a! răsipi în pod6be şi găteii.: .: 

" Am cercat, sânt câţi-va ani, a representa, în 

acâstăi Dâmnă, un caracter de muiere aspră; vi- 

teză şi ambiţiosă. Pote că atunci, într'o nuvelă 

istorică, am exagerat pugin trăsurile portretului ; 

dar cronica şi relaţiunile ambasadorilor străini ia 

Constantinopol ne staii dovadă spre a "ncredința 

- despre 'curagiul şi despre uneltirile” zavisti6se ale
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Domnei Chiajne sâii Cesarine. Văduvă de Domn, ea 
„sciu, prin dări de bani, prin câştigări de protecţiuni, 
prin lupte r&sbotnice făcise, să aşede, pe rond, în 
domnie, pe amânduot fii să, Petru şi Alexandru. 
Ea învățase de la sogul ei, Mircea Vodă Ciobanul, 
a nu se da în laturi dinaintea nici unei neomenii, 
spre a, ajunge la ţinta nepregetată, a nemului lor, 
la. domnire. Cruqimea tradiţională a familiei lui 
Mihns cel r&ii ne o atestă, âncd şi cinci lespedi 
din: biserica de. la Snagov, întinse preste cenuşa 
a cinci victime ale ei. _ 

„.... Pe când Mircea, Ciobanul, rătăcitor. prin ţările 
vecine, dupe uciderea tatălui săi în Sibiiu, căuta 
să'şi câştige, prin ori ce mijl6ce, tronul răpit fa- 
miliei: sale de alţi Domni Basarâbi sâii Călugă- 
Tesci,. în ţâra Românsscă trăia un boier, Dragomir 
postelnicul, ce avuse de la sogia sa Marga, pa- 
tru feckori: Udr6, Radu, Barbu Şi Crac6: Ca cei 
mai mulţi boieri din acea. vreme, junele Uârs nu 
vEdu cu plăcere planurile lui Mircea, realisate pen: 
tru ântâla 6ră, pe la 1550. Aşa dar, corma ţării 
era .să “ncapă în mânele sângerâse ale filului Mih- 
nil! Câte r&sbunări, plămădite în păsurile pribegiei, 
se vesteaii pentru urmaşii celor ce gonise pe ta- 
tăl lui din domnie! Cate lacome răpiri se pre: 
găteaii de către noul domnitor, spre. a scutura 
miseria, ce o t6rese pâte atâţia, mari de ani, pe 
țărmurile străine! i 

Prevestirile nu fură amăgite; abi6.de ducă
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săptămâni sosise: Domnul în scauri şi îndată puse 
de tăie pre C6dă vornicul * şi pre frate-s&i Radu 
comisul, pe Dragul stolnicul şi pe Stroe -spă- 

tarul, pe Vintilă, comisul şi pe alţi mulţi bo- 
Jeri, muncindu'i. mai. ânt6i spre a le afla tâte avu- 

țiile şi ai stârce de tot ce ei aveai. Unii. ânsă, 
printre care era, şi Uar6 fiiul lui Dragomir postel- 

* nicul, pririseră mai din 'nainte de veste şi fugiră 

în. Ard6l, căutând acolo scăparea vieţei lor şi o 
ajutorinţă, spre a răsturna pe Domnul vrăjmaş. 
Dar duoi ani trecură înainte ca et.să pâtă aduna 

un cârd de oştire, cu care în sferşit, în tâmna, 
anului 1552, isbucniră în ţeră. Mircea luase scire 

despre urmările pribegilor şi, înaintând către din- 
şii cu ste, -pe riul Prahovei în sus, îi înt6m- 

pină la, sat la, Periş, se :bătu cu ei şi"i răsbi cu 
totul. Care dintr'inşii.avu dile, scăpă, cu fuga 

înapoi; alţă mulți periră pe loc;: iar printre cei 

Tobiță fu şi Udr6 s6ii Udrişte vistierul, pe care, 

Voivodul, în diua, pote, de:12 noemvrie, anul 
1552, îl ucise în sat. la Oncesci. ' 

- Trupul lui. fu adus: la Sn6gov şi pe “Tespedea 

ce'l Adoperă, citim âncă cuvinte slavone ce dici: 

+ Tăiat a fost jupân | 
Uar6 de către Mircea Voevod, în satul Oncesci. A fost el 

, filul lui Dragomir postel- . 
nicul şi al jupăniţe! sale Marga. În anul 7082 lun. noem. 14. 

S&rmana mumă, văduvă pâte pe atunci, re- _ 

nunţă, dupe acâstă nuoă perdere, la mulţumirile
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casnice ale vieţei de familie, acum atât de amă- 
„rite, şi se retrase într'o mănăstire, schimbându'şi 
numele de Marga, în ăcela de monachia Efrosina. 
Nu scia, bistă mumă, că alte răstrişti mai gro- 
zave, avea să încerce âncd dui6să inima sa!. 

"În adevăr, fiil săi cei mai juni, crescură în 
vârstă de o dată cu fiii ucigașului fratelui lor. mai 
mare, şi ura se desvoltă de o potrivi în sufletul 
fie-căruia dintr'înşii. Din partea sa, Dâmna Chiajna, 
epitrâpă îngrijată a domnescilor săi fii, hrăneu în 
sînul lor, acel duh de neîmblândită, r&sbunare care 
învăluie domniile acestui n6m, de la Mihng cel 
răi până la Mihn6 Grecul, ca înti'o mantie scăl- 
dată în sânge românesc. - a 

„Dupe mal multe plângeri ale boierilor, în con: 
tra lui Petru Schiopul, cel d'ântet moştenitor al 
Mircei, plângeri încâlcite tâte din intrigile Chiajnej; 
P6rta spre a '*mpăca sâii spre a nemulţumi pe 
toţi de o dată, dete domnia, la 8.matu 1569, lui 
Alexandrul, fratele mai mic al Petrului. Un domn 

"aşa tânăr da tuturor speranţa, unei domnii blânde 
şi spornice în fapte bune. Ca în multe . rânduri, 

" t6tă era, şi boierii pribegi cu dinsa,. se amăgiră 
de acest. vis; toți, de tâte părţile, se grăbiră a 
alerga să se *nchine noului st&pânitor. Din ţările ve- 
cine soseaii merei pămâentenii înstrăinaţi de mari 
de ani, cu gândul să'şi afle acum o viaţă, liniştită 
în 'căminile lor strămoşesci. Obosiţi de ură şi de
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suferințe, toţi păreaii a lăsa; uitării, nevoile Şi îm- 
părechierile trecute. 

„Dar, în mijlocul acestei infrăţini generale, cru- | 

dimea bănuitâre a domnesce! familii veghia, as, 
cunsă subt o perd6 de făcărie; ea aştepta, cu un . 

zimbet vicl6n pe buze, să'şi v6dă tote prădile 

adunate împrejur. În sferşit, într'o di de 1 sep- 

temvrie, la 1569, planul. urdit pe tăcute în palatul 

domnesc, se dete pe facă printi” o grâznică măce- 

lărire. În oraș la Bucuresci, toți boierii cunoscuţi 

su bănuiţi ca vechi duşmani al familiei stăp6- 
nit6re, fură coprinși de slujitori! domnesci, şi ca. 

petele lor trunchiate formară un alt morman ca 

cel ridicat la Moldova, pe aceiaşi timpi, de Ale- 

xandru Vodă Lăpuşnânul. Cronica ne a păstrat nu- 

mele a mal multor din victimile acestei qile : 

„Radu logofătul de la “Drăgoiesăi, şi Mihn6 de la. 

Bădeni, şi Stan Udrişte. vistierul, şi Tudor de la, 
Bucov, şi Vadul Caplii, şi. Pătraşcu, şi Calotă, 
Şi Stan filul Drăguleţului, şi Radu stolnicul de la 

Boldesci, şi Radul fiiul lui Socul vornicul.“ Prin- 

tre aceştia, noi recun6scem pe “Radul stolnicul şi | 

trebuie să adaugem pe fraţii săi, Barbul şi Crac6, 

fii al lui Dragomir postelnicul. 

Pe câte şi trei, trupuri acum neinsufloite, 

jalnica. lor mumă, Efrosina monachia, “i a stră- 

mutat în mănăstirea Snagovul, şi pe petrele lor, 

* neasemă&nate în mărimi şi forme, s'a, scris: *
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| -"% Tăiat. | 
a fost jupân Radul stolnicul, de către Aloxandru Voevod 

-şi a fost el fiu al lui Dra: 
" gomir postelnicul şi muma lui (a fost) monachia Efosina, 

, - În anul, 7078, luna sept. 4 gile. 
  

- . 7 Tăiat 'a fost - 
jupân Barbu de către Alexandru Voevod în oraşul Bucu: 

| „ xesci şia fost el filul lui Dragomir po- 
stelnicul şi muma lul (a fost) monachia Efrosina, Luna sept. 

ae 4 gile.. În anul, 1078. 
  

| 1 'Tăiat.a fost jupân , 
Crac6 da către Alexandru Voevod în Bucuresc! ; şi a fost el 
De - filul lui Dragomir. postel. 
nicul ; şi muma lui! (a fost) monachia Efrosina. In anul 5078. 

  

„„ Nenorocita mumă, mavu putere a trăi mal 
mult decât până ce vădu, aşternute una lângă 
alta, câte şi patru petrele morrmântale 'ale fiilor 
săi.1) Atunci, sârobită de o nespusă, şi nemângâiată 
durere, ea, îşi căută, un loc modest alături cu ne- 
fericiţii el copii, şi adormi de somnul veciniciei, 
subt o ângustă lespede, care trunchiată adi în ducă 
bucăţi, pârtă, următ6rea, inscripţiune, plină de o jale 

. pătrundătore : - 
TA. E A posat r6ba lut D-dei mona. chia Efrosina dupe mârtea 

| a patru fil al sti, 
"cari au fost tăiaţi. Vecini ca pomenire ! Mult întris- 

tată mumă până la morte! 

  

1) 'Tâte inscripţiunile mormântale de lă Snagov, pe care 
le ani reprodus românesce, sunt scrise în limba slavonă.
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Pe acest mormânt sdrobit şi pe cele patru 
mai sus arătate, grămădite tote în biserica de la 

Snagov, se citesce dar o dramă, plină de interes 
şi de mişcare, o dramă ce ar fi rămas cu totul 

în uitare, d6ca n'am găsi o săpată pe acele petre 

funerare. Astfel dar, monumentele . vechi . aduci 

adese ori, din vremurile trecute, . răsunete pline 

„de glorie sii de jale; . ele ne sunt adese ori, în- 

vățăminte.. pline de o filosofie adâncă Şi ne facii a 

ved6 cum timpul şterge şi alină t6te patimile 
pămentesci. Vedeţi chiar în biserica, de la Snagov, 

cum tâte urele ai perit în bragele morţii! Dâmna 

Chiajna, cu familia sa, stă acolo de vecuri. pe pă- 

reţi, privind cu linişte şi cu blândeţe la mormin- 

tele jertfelor sale, şi nici sogia, nici fiii lui Dra- 

gomir nu mai înalţă o mână resbunătdre asupra 

ucigaşei lor! 
Dar fiind că descoperirea unor aşa tragice 

scene nea ţinut cât-va, timp în necropola biseri- 

cei ce visităm, să ne imai oprim şi câte un ni- 

nut asupra celor-l-alte trei morminte ce o com- 

pletuiescii. 
Unule al mitropolitului Serafim, carele a pâs-. 

torit în ţeră, sub Mihn6: Vodă Turcitul şi, pote, 

sub Petru Cercel; în a duoa domnie, ânsă, a lui 

„ Mihn6, documentele: Snagovului .ni'l arată, retras 

în acâstă mănăstire, ocupând dregătoria de egu- 

men.. Inscripţiunea. petrei. lui e fârte r6să şi abi6 

se citesce pe. dînsa.:. " :
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A reposat robul : : 
pr6-o-sânţitulul archimitropolit Serafim în gilele 

: dul Mihn6 V... . ,. Ia 
î eee eee... + + + În anul '7098 (1590?) 

Alt mormânt ne repârtă în dilele lui Miharu 

„Vodă Vitâzul, la anul al duoilea; al domniei sale 

(1594), când scim că el âvu' a 'reprima o iăsclă 
„de boieri, în capul căria, se pusese banul Manta. 
El fu îndurător pentru cei mai mulţă; însă s'ar 
put6 ca milostivirea'! să se fi stins dinaintea unei 

trădări către duşmani. Dumnedeii să ne ferte dâca 
învinovăţim pe nedrept memoria stolnicului Dima, 
pea cărui pstră, grosolan, lucrată, se pote ancd citi: 

4 Tăiat , 
a fost jupân Dima Fostul stolnio, Î . . | E 

Mihaiu Vodă. În anul 7103. luna noemv. gile 28. -.: 

În sfârşit al decelea şi cel din urmă mormânt 
de la Snagov. „e o pâtră nare, pe care stă scris, 
jur împrejur: : 

T A răposat 
robul..... Stoica logofătul din sat de la Crăciani în gilele pr6 

" " cuvisului şi de Christos tubitorului 
Iw Alexandru Voevod, fiiul Radului Voevod şi Ta fost: 
mortea în dilele lur Alexandru Voevod fitul lu! Iliaş Voevod. 

: În anul 7136, (1628) 
„luna iunie, gile 7.: 

Asupra, acestuia, nu putem spune nimic: mai 
mult decât ceia ce spune epitaful lui. Era pâte
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şi el unul din acei. Gmeni, mari şi, puternici în 
vremea lor, onorață, lăudaţă, adoraţi. chiar de o 
mare parte a lumii, până când trăiescii; şi dupe - 

ce mori, dupe ce li se ridică monumente sump- 

tu6se, numele lor se stinge din memorii, şi lumea 

desameţită de prestigiul lor personal, bagă atunci 
de s6mă că faima lor. a fost mincin6să şi că fap- 

tele. vieței lor se reducii la nimic pentru glorie, 

nimic pentru posteritate ! . E 

Acest mormânt ânsă, mut de renume, ne 
amintesce trei domnii, cărora ţera le datoreză mal 

mult '&o r&utăte. Radu Mihn6, Alexandru Co- 

„conul şi, Alexandru Iliaş sunt în adevăr, domnii 

aceia, sub care influența, Grecilor a început, pen: 

tru prima '6ră, să apese cu greii asupra ţărilor 

Române. Atunci mai ântâi, se adeveriră acele cu- 

vinte ale Împăratului Prooroc pe care le aplica 

la acea nenorocită stare a țării, nemuritorul Ma- 

teiu Basarab: „D6mne! veniră străinii în moşia 

„n6stră şi spurcară. mânele lor cu mite, şi în- 

„Arăzniră a vinde, .a cârciumări sfintele tale, şi 
„a .goni -pe. moştenii, şi în trudele. şi ostenelile 

„lor a băga pe străini, fum de ruşine şi .de îm- 

„putăciune vecinilor noştri!“ În adevăr acei Domni, 
români de n6m dar crescuţi în:Fanar, adunară în 

jurul lor străini venetici; ei le deteră pe mâni tote 

dregătoriile țării, le -predară tote isvbrele de îna- 

vuţire, le închinară tote vechile mănăstiri pămen- 

tene. . Atunci, . anticele.. locaşe . sfinte: cădură în 

Lai
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mânile cămătarilor greci; daniile cuvi6se şi legă- 
mintele cititorilor primitivi fură călcate în picidre 

"de călugării străini... : ae 
| Snagovul avu şi el nenorocirea, d'a căd6 sub 
acâstă grea ostindă. a s6rtei ; 'zidurile'i, mânăre 
de neatârnarea, lor seculară, 'se: deschiseră unui 
egumen grec şi bogatele'i moşii îşi vărsară veni- 
turile în folosul minăstirilor grecesci din pămen- 

„tul otoman. . IE ta 
E curios de a cunâsce prin ce mijl6ce viclene 

nesăţioşii călugări străini ajunseră, la acest scop. 
„ Ancd din dilele lui Alexandru Voâă Coconul, 

un călugăr grec, părintele Kyr Partenie, care fu- . 
sese odini6ră episcop al: Presponului, . părăsind 
săraca lui episcopie din Turcia, veni în țera Ro- 
mânescă, şi priimi aci-cu mulţumirg. egumenia 
bogatei mănăstiri Snagovul. Dreptul lui Dumne- 
deii, el o îngrijea bine şi sirguia, întru. tâte lu- 
ciurile bune şi folositâre mănăstirii; dar, cat de 
bun şi vrednic era, instinctul din: fire. totuşi, îl 
trăgea, către ţera lui. - EL se. înţelese cu confrații 
săl-de la unul din locaşele sfinte ale ' muntelui 
Atos, -d6 ln mănăstirea Pantocratorului pe care 
o zidise împărații Comment şi o prefăcuse bolerii 
români Basarabi; âşa dar,-pe la. 1638, câţi-va 
monași de acolo veniră în era. Românescă, cu 
rugăciune la domnie ca să li se dăruiască lor md- -- 
năstirea, Snagovul şi să fie adaosă ca'metoch su- 
pus mănăstirii lor. Domnitorul cel noii, Alexandru
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Iliaş, nu cuteză, câ-alţi Domni din aintea lui, să 

lea asupră'şi acâsti închinare, ci adunând tot sfa: 

tul străluciţilor dregători 'ai ținutului, le făcu în- 

trebare: „Să o:supunem ?:: Sei .să o lăsăm a 'sta 
„dupe obicmmuilai de :sine 'stăpenire 2 Obştea r&s- 

punse „cum că: nici o dată să:nu'se dea: monăs: 

stirea acesta. de'mai sus disă, : Sinagogova, ci să 

„se lase pe.a sa însăşi stăpânire, dupe. cele întoc- 
„mite de ctitorii : stă cei d'ântăi, cei ce aă zidit'o, 

„şi astfel 'heschimbat să stea.“ „Destul Domnie — 

adăogiră în! sfat,: boierii: indignaţi, — „destul :st&- 

„penitori ai prădat şi ai supus sub .ascultarea 
„mănăstirilor :străine,: pe cele:pâmântene, asupra 

cărora ei nu aveai nici un-drept :ctitoricesc! Cel 

„pugin că acesta să fid: liniştită! şi scutită de: o 

„nevrednică supuhere !  Sature-se . locurile . sfinte 

„de'la' muntele':Atos şi de aiur6, cu “atat danii. 

„şi metâşe cu care le ai înzestrat alți Domni.de. 

„mai ?năinte! Iar Snagovul, hotărim- ca să stea: 

„intra sa. dantâi :stăpânire, şi metoch de'-aci 

nainte: nici o dată, legăm:să nu fie!“ : .... 

Acâstă: nobilă şi: demnă hotărire nu avu însă. 

putereă 'de.a stârpi şi îndurarea, din inimile vred- 

nicilor :sfetnici:: Mila ades6 înşală pe român. Sme- 

renia, şi; virtuțile * episcopului Partenie . eraii aşa. 

ludate încât toţi boierii ţărei se rugără.de Domn 

ca Să! lase'lui: purure egumenia mănăstirii Sna- 

'govului;:în tote: dilele vieţii săle, dar dupe pelre-" 

cania bă, să nu“ se mak aşăde. alţi străină monaşi, 

1. 25,682,
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năstavnici şi egiumenă la acestă . mănăstire, ci nu: 
mai aceia cari vorii fi aleşi. de soborul călugărilor, 

„..: Acestea le găsim tâte, povestite pe larg, în- : 
tr'un f6rte însemnat chrisov, dat în Bucuresci, la 
6. martie 1628 (71836), de către: Alexanâru Vodă 
Iliaş, Acest act; frumos,. pe pergament cu litere 
capitale mărunte şi cu Gre-şi care ornamente po- 
lichrome destul de elegante, — între care Şi stema, 

“gril Românesci încinsă *ntr'o cor6nă,: de. lauri, — 
e redactat în limba slavonă, cu un stil "-DOoMmpos 

Şi măiestrit, de către "vestitul. scriitor Udrişte 
s6i Orest Năsturel, care studiase-în Kiev şi pe 
a cărui soră, Elena, o ţinea de' soşie ilustrul Ma- 
teiu “Basarab, pe atunci Mateiu „aga, : din Brân- 
coveni. Chrisovul ne descrie cu energie tâte teme- 
rile pământenilor pricinuite de acea „cotropire 
stăruitore şi primejdi6să a, clerului străin, temeri 

_c8.se îndreptăţesci cu totul, mai ales când ve- 
dem, ca la, Snagov, că cel: mai mie prilej de in- 
sinuire era de ajuns. veneticilor “spre: a se face în 
pugină. vreme, stăpeni. desăverşiţi pe. locurile .co- 
prinse. de dinşii cu silă ori cu vicleşug. ..: 

| ai - Dar acestă stare de umilinţă a, lavrelor pă- 
mentene îşi găsi, âncă de pe “atunci, .: vindecarea 
întrun act de energie şi de dreptate al.unui Domn 
cu simțiră şi cu virtute patriotice. Mateiu: Basa- 
rab, care luă peste câţi-va, ani domnia cui . sabia, 
vEdend aşa, urgie, adună” soborul ţării, compus de 
„ler, de. boierii. mari şi mici,..„sfetnici, dregători,
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„judicători şi a tâtă meseria tocniitori“; îi făcu 
arbitrii ai acelor: 6meni străină ţării, „Du 'cu lege 

„Sfintă, ci cu n6mul, cu limba, şi cu năravurile 
„cele rele,. adică Greci, cari, dupe ce. se îndurară 
„Nici se leneviră în viaţa biruinţei lor.a izmeni şi 

„pune jos obiceiurile mănăstirilor şi pravila cti- 
ptorilor, Domnilor bătrâni ce aii fost legiuită;“ şi 
în sfârşit, cu autoritatea, sa, şi a adunării pămân- 
tene, restitui mănăstirile în drepturile lor. legi- 

time- Un fragment din hrisovul, închiejat în 'Ter- 
govişte la 27.noemvrie 1640, şi. citat mai sus, 
va arăta, mai lămurit, cu elocuenţa, grâvă Şi apă-. 

sată a, stilului strămoşesc, mărimea, acestui fapt, 
adevărat naţional. Iată, cum: se mai exprimă chri- 

sovul : a hi îi 

„Drept aceta, noi. ce suntem - mai Sus: dist, 

»lo Mateiu Basarab Voevod, dinaintea adunări! 'a. 
pi6tă țera,- cu sufletul. şi cu voia a tot soborului, 
„aşa am tocmit: cum că acele sfinte lavre dom-: 

„nesci care le. aii închinat iacei. Domni şi Vlădici: 
„Străini, pentru. imită, :fără ds voia şi fără de sci-: 
„rea a n6mului, le ai supus metâşe dajnice altor 

„mănăstiri: din: âra” Grecâscă, din Sveta-Gora şi 

„depre. alur6, 'ânsă. mănăstirile anume: Tismana, 

„Argeșul; „Cozia; 'Govora,: Cotmsna,: Ezerul, Gura, 

„Motrului, „Brădetul, Dâlul, Glavăciocul, Snagovul,. 

„Bistriţă, Misl6; 'Tinganul, Bolentinul, Potocul, Rîn- 

„căclovul,: “Valea, Menedecul, şi altele, acelea, tâte. 

„Să fie în'-pace de călugării străini, cărora, li sai: 

- . 28*
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ptost dat pentru mitele lor, Şi. să aibă a trăi mă: 
„năstirile înt'acea slobodenie,. pre acea pravilă şi 
ptocmâlă,: cum 'aii. legiuit ziditorii şi ctitorii lor, 
„Şi să aibă. a fi pre s6ma ț&rii,: cum a fost din 
pVEC, Ta i 
-." OY Maţeiu “Basarab, ce adâne respect; îţi da- 
toreză ţie, națiunea română pe care adi, din negura 
anilor, tu âncd ai sci s'o înveţi a'şi apăra şi a 'şi 
redobândi drepturile sale răpite 1 Numele tăi glo- 
Tios, câre îl întâlnim în. fruntea, ori cării "propă- 
şiri naţionale, ar trebui: să însufle: 0. veneraţiune 
Teligi6să poporului pentru care ai jertfit, în muncă 
şi sudori, o viaţă de aprâpe opt-deci. de ani! În 
chipul tăi smed şi costeliv, înconjurat de o barbă 
albă şi rară, în buzele'ţi subţiri şi zimbitâre, în. 
fruntea ta lată şi înaltă, în ochii t& mici şi vii 
afundaţi sub sprincene. negre şi stuf6se, îmi place 
ades6 a, descoperi câtă fineţă, : câtă, înţelepclune 
Şi câtă energie trebuiescii spre a, forma caracterul 
unul mare domnitor. Îmi :pâre că te văd, diplo- 
mat iscusit riîdând înghesuit: în .barba/ţi căruntă, 
când, cu: un. cusur subţire, îți bătuşi joc de agaoa. 
Turcâscă ce venea spre a, te mazili. şi” ocolişi, pe 
d6lul Văcărescilor, cu o guardie de . ondre: care, 
cu fitilul la pusce, îl: oprea să intre în Bucuresci! 
Apoi te zăresc, domnitor cuvios Şi plin :de-dorul. 
ț&rii, isgonind, în mijlocul .adunărit „obştesci din 
Tergovişte, precupeţii străini ce intrase în locaşele 
sfinte şi poruncină a se “nălţa, spre pod6ba rii,
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patru-decă de temple nouă! Şapoi “ar, te văd colo, 

unchlaş gârbovit,: dar: cu ochiul plin :de foc, dând 
pinteni calului teii, sub vifor şi - sub. plâre,. pe 
câmpia de la Finta, . îndemnând * şi -*mbărbătând, 

cu glasul şi cu gestul, viteza ta: oştire; ca să nu 

'Şi dea mijlocul şi să: răsbâscă tot cu'.0 nouă a- 

gerime, ordiele simbriate .de -rivalul tăi Vasilie, 

şi polcurile zăpăcite ale kăzăcescului hetman 

Timuş. : | | 

Vita în r&sbâie, dibaciu în politică, şi'ri veci 

încins de grija ţării, Mateiu, . acel eroii. mare în 

- tâte, nu nesocotea nici cele mai mărunte îndeletni- 

ciri, ca să ţină liniştea şi dreptatea, între pămân- 

tenii s%. Vinea dâră cine-va cu plângeri-la dinsul 

în contra unui vecin. viclân s6ii cotropitor, el nu'l 

respingea cu inima obidită, ci “ndată, sub ochii 

împricinaţilor, le da, fie-căruia, ce, era drept al lul. 

EL nu scia multă carte, nu vorbea altă limbă de- 

cât limba, tării; dar vorba” era vorbă sănăt6să, 

şi când lua condeiul în: mână, apoi condeiul plătea 

cât sabia, 
-. Darnie cu. tâte: mănăstirile pămentene, el în- 

tărise Snagovului, vama, girli de .Îa: Spanţov,. cu 

care era, miluiti:mbnăstirea de către Basarab Voe- 

xo0d,. şi împuternicise;. pe părintele Ignatie egu- 

menul ca să ea; din acea vamă, de la dece pesci 

un pesce, şi: din gece bani un ban de vamă, şi de 

în carul: de. făină, un 0broc. -Dar - Vas6 ; vameşul 

pusese. cărtea domnâscă la căochină şi nu vrea
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să dea, călugăraşilor ce li se cădea. Se scâiă atunci 

întro di, popa Ignatie, şi merge cu jalbă, la dom- 

nie. Mateiu, cum află de una ca, asta, se face foc 

de mânie, chiamă pe grămătic şi'i poruncesce să 

scrie. Logofătul îşi Yea pe genuchiu o făşi6ră lungă 

de chârtie, deschide călimara de la brâii, își cu- 

răță condeiul de trestie, Şi, dupe spusa domnâscă, 

scrie aşa: - | 

Cu mila lui Dumnedeii Iw Matoiu Basarab Voevod 

şi Domn. .. 
Scris'am Domnia mea ţie, Vaso vamoşulo: Co porc: 

ae-câne eşti tu, de "cărţile Domniel mele nu le bagi în 

sâmă. A făcut Domnia mea cărți părintelui Snagov6nului 

să'şI fea de po locul'lul de la Spanţov, cum a fost legea 
şi obicialul;- iar tu, fector.de lele, nu bagi. cărţile Dom- 

niei mele în s6mă. Să cauţi săl laşi să'şi iea ce e obi- 

ciatul, că vom trămite Domnia mea de, acolo, te va 
spândura. Acâsta, "i scriă şi însu'mi am gis Domnia mea, 
Scris octomvrie 24, 16 7152. 

Mateiu Vodă iscălesce şi logofătul pune ală- 
tură pecetia domnâscă, cu chinovar. Scrisrea se 

dă în mâna egumenului Ignatie, Ş apoi pas, Vase, 

de nu urma dupe poruncă! 

Cuviinţele moderne ne aii silit să înmuiem în- 

tr'acest curios act de diplomatică, naţională, pă- 

strat şi acum la Snagov, una din 'epitetele deo 
energie mult pr6 caracteristică, pentru noi, 6meni 

civilisaţi; dar vechia, prosă română, ca versurile 
latinesci:
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Le latin dans les vers: brave Phonnâtet6. 

Latinâscă în versuri nu scie do; ruşine. 

În adevăr, cel ce scria asemen6 prosă, avea 
în vinele sale, sânge virtos de roman. Mateiu 
Basarab, dâca n'a, fost; singurul eroii al ţărei Ro: 
mânesci, negreşit că a fost; cel mai mare domni- 
tor ai ei, cel ce a sciut să împreune puterea ar- 

melor de apărare, cu regularea progresului. şi 

ordinii în lă-untru.! De câte ori am urcat muntele 

Arnotei, unde mormântul lui de marmoră stă as- 

cuns într'o modestă, capelă, al6să chiar de dînsul 

pentru ultimu locaş, am simţit în mine. cucer- 
nica mulţumire; ce inspiră credincioşilor, un pere- 

grinagiu la locurile: sfinte. De ce trebuie Ansă, să 

trecem munţă şi d6luri, să suim 'stânci sălbatice 

ca să găsim o lespede consacrată, * unei aşa glo- 
ri6se memorii ! N'ar trebui. 6re că, națiunea nostrii 

să'şi arate, într 'un chip mai învederat, recunos- 

cința către unii “bărbaţi” iluştri ca Mirce Bătrânul, 

ca Stefan cel Mare, . ca Michaiu Vitezul, ca, Mateiu 

 Basarab....? ' Aceia, sunt eroii „ări! acelora să „le 

ridicaţă monumente !, DL 

- e poe 

a DY | 
Poosia trocatuluă şi poesia formei 

p o pietost datorie pentru urmași, acela do a a 

deştepta. suvenirea întunecată a măririlor tre-
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cute. Sub răsipurile timpilor, e o lucrare plină de 
farmec pentru omul cu fubire de “ț6ră, -de a cer- 
ceta faptele şi împrejurările vieţei. acelor „Omeni 
cari ai purtat, odată, cu on6re sarcina, destine» 
lor naţionale.. În fie-ce colţ de păment, e plăcut 
lucru pentru dinsul, a reînvia, umbra bărbaţilor 
vestiți ce au, trăit, „sau «bucurat . ori, aii suferit 
odini6ră acolo, şi e âncă mai plăcut când pâte a 
se împresura cu priveliştea monumentelor şi obiec- 
telor ce aii fost marture. la. faptele, la, luptele Şi 
la simţirile lor. . a | „Să ne strămutăm, spre pildă, cu geridul, la 
anul 1662, când zidirile mânăstiri! Snagovul îşi 
păstraii âncă caracterul lor primitiv. Era sâmbătă 
nâptea spre duminecă, 20 decemvrie. . Într”unul 
din paraclisele, ce existaii âncă pe atunci, un bă- trân de o talie naltă şi trupeşă, sta îngenuchiat, 
Capul săi pleşuv, închinat. la icâne, părea cu to- 
tul sdrobit subt o cugetare adâncă Şi cuvi6să, ca 
ruga creștinului ce aşteptă câsul săii cel din urmă. La, radele candelei, s'ar fi vădut în trăsurile” ac- centuate şi în coloritul Gchieş al figurei sale, ca- racterele pronunţate ale tipului grecesc. Acela, 
era bătrânul postelnic Constantin Cantacuzino care, „cu trek-deci şi mai bine -de any înainte, venise din Constantinopol, se. împământenise la n0Ă, luând de soţie pe Ilinca Basârab, cea din urmă moşte- nitore a vechei familii domresci, Şi prinsese dor şi dragoste de eră, mai mult chiar : decât mulți
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din pămenteni. EI o scăpase la 1660, de robirea de- 
săverşită ce Turcii cugetaii a'i impune, prefăcând?o 
în paşalic; el.mijlocise atunci să aşede în scaunul 

„domniei pe 'junele: Grigoraşcu Ghica, care'i . făgă- 

dui să'l scutâscă, în tâtă viața lui de orl-ce grijă, 

de ori-ce bântuire.: Acum. ânsă,:prin uneltiri 'vi- 

clene, duoi boieri, duşmani ai postelnicului, şi :a- 
nume Stroe vornicul Leurd6nu şi Dumitru că- 
măraşul, 'se unise cu dâmna lui Grigoraşcu, Maria, 

spre a perde 'pe puternicul :veteran care, din: re: 
tragerea sa,.la moşiile'i de pe Prahovă, stinjenea. 

planurile - lor :de 'jaf şi de asupriri.: Nesocotitul 
Domn se lăsă în voia: intriganţilor, şi venerabilul 
bătrân, ridicat fără veste din' sinul familiei sale 

şi adus n6ptea, sub pază, la Snagov, aştepta acum 

în: rugăciuni, să. sune :ora, uciderii 'sale.: 

„A duoa.di de diminâţă, postelnicul: asistă, 1a, 

liturgie, în: biserica. cea, mare, cu acelaşi cucernică, 
luare a-minte.. Câte -gânduri negre, repuitats a- 

” tunci asupra, r&striştelor- ce se vesteail ţării, câte 

îngrijări: părintesci asupra sârtei unei numer6se 

familii, cutreierară în acele minute inima b&tra- 
nuluj boier. Câte suspinuri adânci şi durer6se se 

uniră, sub 'bolţile “anticului -templu, cu psalmo- 
diile alinătre ale mângăi6sei religiuni! La sferşitul 
slujbei, venerabilul: osânâit inaintă cu pas sigur la 
uşile altarului şi, :acolo, cu .consciinţa senină di- 
naintea lui. Dumnedeii, se "mpărtăşi la isvorul ve- 
căniicei. mântuiri.: Apoi, la cesul cinci, îl duseră, în
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trapezarea mănăstirii. Gaâgii îl legară cu spatele 
de- unul din stâlpil sălii, înfăşurându'i tot trupul 
cu funii strînse ca să nu potă mişca; apoi, îl 
trecură de gât un ştreng; ce 'nconjura stelpul Şi 
aluneca, pe un ochiu; „atunci, trăgând strângul cu 
furie în mai multe rânduri,. nenorocita . victimă 
muri sugrumată, . - Aa - 

Acâstă grâznică scenă se .potrecea,: ne spune 
"cronica, în -trapezarea „mănăstirii, în acea. sală 

în care .monaşii, adunaţi la un loc şi.în tăcere, 
ca vechii agapi: creştini, îşi luai cinele: lor, pe 
când un frate mai t6năr şi mai deprins la carte, 
citea, pe fie-care di istoria sfântului qilei. In diua - 
aceia era să se.citescă viața sfântului Ignat, 

_Nu putem sci cu siguranţă cum era clădită, 
la Snagov, acea cameră „importantă, a ori-cărui 
edificiu monastic; dar, —pecât putem judica dupe 
trapezarile ce ati lăsat urme pe la alte. mănăstiri 
vechi din ţeră, şi mai ales dupe aceia ce se pote 
recompune din casele episcopale de la Curtea de 
Argeş, — acestă încăpere era o sală, cu lărgimea 
jumătate cât lungul, despărțită, la mijloc ' prin 
stelpi . rotundi, pugin înalți şi groși pe care se” 
sprijineaii, de patru părţi, nisce - bolte ogivale ce se 
îmbucait între ele, fără ajutorul de arcuri înduoite. 
Din brâul superior, adică din astragalele stâlpilor 
şi din căpătâile ascuţite. s6ii consolele bolților: de 
pe păreţii laterali, se "pornea, pe; rotunj6la cule- 
lor, numerâse clubuce sii nervure, care, întâlnin--
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du-se în unghiuri ânguste, formaii în jurul chiăi 

bolilor, nisce. largi rozete în formă. de. stele.: Pe 

câmpurile păreţilor de laturi se deschideau ferestre 

late, pugin înalte. şi rotunjite la capul .de.sus, 

precum eraii şi uşile săli. Pardosela era mai ades6 

de lespedi s6i de cărămidă pusă - pe muchi, şi - 

mobilarea pare a, se fi: redus .la mese de lemn, 

lungi şi ânguste ce se întindeaii, d'alungul săli, de 

amânduot părţile. stâlpilor, însogite. de laviţe tot 

aşa, de: simple. Mai tot d'a-una aceste: trapezari se 

aflaii aşedate d'asupra pivniţelor şi alături cu ma- 

ghernițele s6ii cuinile ce coprindeaii o :vatră largă 

ca, de duoi stânjeni pătraţi, ne avână.: alt coş de . 

răsuflare, decât : boltirea, .păreţilor - ce : se înalţaii 

la patru, cinci stânjeni în sus, ângustându-se. în- 

tr'o linie cam: parabolică şi terminându-se, pe în- 

velitâre, cu un fel de căciulă cu ochiuri jur îm- 

prejur. e 

Subt aceste forme architectonice, care amin- 

tescii transiţiunea, stilului roman, pornit către 

ogive în secolul al XIII“ şi următori, închipuirea, 

nâstră reclădesce acea sală de .trapezare de: la 

Snagov, în căre îşi dete' sufletul bietul „postelnic . 

Constantin Cantacuzino, muncit cu aşă parbare 

chinuri. A 

Cand trupul săi neînsufleţit şi mohorit de 

venătaiele funiilor, fu deslegat de la furcile casnei, 

soţia, şi copiii răposatului fură vestiți ca, să vină 

să] ridice. Dui6sa familie strămută rămăşiţele pă-
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rintelui lor în a lui: mănăstire de la Mărgineni, şi 

acolo le înmormântară. În acâstă ocasiune, cronica 
dice :: „T6tă 'ţâra plânge pe: Constantin postelni- 

„cul, că. aii perdut un stâlp mare, carele aii spri- 

njinit tâte nevoile ţării; plângu!l şi săracii că "ŞI ai 

„perdut mila; .plângu'] şi păgânii şi. creştinii, şi 
pt6te ţările -care Vaii sciut; şi care nu Vaii sciut, 
„Ci. numai de numele lui au- audit, pentru multa 
„înţelepciune şi: bunătate ce făcea în tâte părţile!“ 

:“Intenţiunea n6stră n'a fost ânsă de a povesti 

viaţa folositre şi sbuciumată a postelnicului Con- 
stantin: Cantacuzind. Dupe mai mulți scriitori 

- eminenţi cari aii exploatat acâstă dramă împună- 

tore, ar fi fost o-pretenţiune- neiertată din parte-ne 
a mai cerca,.să o expunem pe larg. : Neperitorul 

nostru. istoric, Nicolae -Bălcescu,: schiţă mai ân- 

tei, la 1845, acâstă interesantă biografie. Fru- 

m6sa monografie ce tipări el atunci în Jfagazinul 

îstoric pentru Dacia, scrisă cu acel stil cumpănit, 
învietor. şi colorat ce caracterisă pâna sa măies- 
trsță, dupe ce ne spune pe scurt faptele de laudă 
şi mortea, îngrozitâre a vrednicului boier, se ter- 
„mină: prin aceste "consideraţiuni : asupra. fatalelor 
consecinţe ale neomenâsei lui'-ucideri :.. 

Bă -„Mortea lui Cantacuzino avu rele urmări pentru ţ6ra 
n6stră. Fiil lui, vrând să”i reabiliteze memoria şi să'l râs- 
bune, deteră pricină de se despărţiră toţi. boleril în duod 
partide care sfâşiară ţâra şi o aduseră la mare ticăloşie. 
La ianuarie 1665,. Grigorie Ghica V.V., fugind în ţera
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nemțâscă. Constantin, al treilea filu al postelnicului Can- 

tacuzino, se luă dupe dinsul şi, dupe ce îl trase în zadar 

pe la judicată la curtea Austriei, întâlnindu'l în: sfârşit 

a Venetia, dobândi de la dinsul o carte prin: care. afuri- 

sise po Leurdânu, mărturisind că el Pa îndemnat la acea 

crimă, cum şi trei scrisori. autografe „ale lut . Leurd6nu 
câtre comisul Constantin Vărdarul, scrise pe când acesta 
se afla în tabără lungă domn și Leurdânu caimacan, 
prin care îl silea să facă în tot chipul să înduplece pe 

Domn să omâre po: Cantacuzino. Dintr'altă parte, fraţii 

Cantacuzini ce 'r&măseseră în ţ6ră, dobândiră de la ob- 

ştesca adunare a ţării:un act mâărturisitor. de nievinovâ- 
ţia părintelui lor, în care se vede iscălit şi Leurdânu, şi 

altul de la Partenie patriarchul Constantinopolei 'şi de 
la sinod, întărindu'l şi mărturisind asemenea. Cu aceste 
acte şi cu scrisorile dobândite, cum şi cu un alt act de 

la următorul patriarch al : Constantinopolei, -Metodie, ei 

cerură do la Radu Leon V.V. ce se orânduise Domn, ca 

să dea în judicată pe Leurdânu. Dar Domnul, cu tâtă tre- 

buinţa ce avea de Cantacuzini, nw'i iubea într'atât. cât să 

se strice cu partida oposantă. Pentru acela el nu dobân- 

diră atunci decât numai un act din-partea Domnului care. - 

asemen6 constateză nevinovăția părintelui lor. În acelaş 

an (1669), mazilindu-se Radu Leon. V.V., . vornicul Anto- 

-nio' de lă Popesci din judegul Prahova se urcă pe tron. 

Cantacuzinii găsiră acum ocasie şi se porniră cu -plân- 

gerl către Domn.: Cererea lor fu primită, şi se'hotări ca 

Leurdânu să se dea în judicata obştescel adunări a ţării, 

care, dupe .vechia n6stră constituţie, avea drept să judice 

în pricini de vint mari și de stat: în tocmai! ca 'şi camerile 

pairilor de acum din Franca şi Englitera. În urma acestora 

so şi strînse. obştâsca adunare în sărbătorile Pascelui! în 

divanul cel mare, aprilie 20, anul 1669, unde erai adu- 

nai, dupe obicelu; mitropolitul, episcopii, egumenil de pe 

la inănăstiri, toţi. boterii mari şi mici, şi norod mult.



416 „ GĂDE-VA ORE LA SNAGOV 
  

Acolo, mail ântei' mitropolitui adresă adunării o carte, 

povăţuind pe toţi cari cunosc pricina, a mărturisi ade- 

vărul. Leurâsnu întru ?ntâi tăgădula tot. Când îi arătară 
scrisdrea Ghicăi V.V., prin care îl mărturisea de vinovat, 

el respunse că Ghica V.V. pâte să scrie ce'i va fi voia, 

far el nu scie nimic despre acestea; tar când Cantacu- 

zini! scâseră scrisorile lui către Vâărdarul, el nu mal putu 
tăgădui şi se mărturisi de vinovat. , 

Curata destăinuire a: acestul scelerat de intrigile co 

făcuse ca să omâre pe Cantacuzino, răsculă o mişcare de 
ură în tâtă adunarea cea numer6să, „Atunci îl cunoscuri 
toţi,— spune cronica,— şi'l batjocorea şi mari şi mici, și”! 
suduta mulerile şi copii.“ Adunarea îl osindi la mârte ca 
pe un omoritor, şi îl dete-pe mâna armaşilor să] omore. 

Cei răi tot d'a-una sint laşi. Leurdânu, cu tâte bâtrâne- 
ile lul, Yubea viata. În acea nevoie vădându-se, el cădu 
cu rugăminte la postelnicâsa Elena Cantacuzino, şi la fil 
ei, să] lerte şi să râge pe Domn să'l lase cu viaţă. Ru: 

găciunea..lui se ascultă. Domnul îl tertă viaţa sub con- 
diţie ca să se călugărâscă tot la: mânăstirea Snagov, 
unde omorise pe Cantacuzino, şi să plătescă jaful ce fă- 

cuse casi lul. Atunci îl scâseră cu mare 'necinste din a- 
dunare, şi puindu'l numai în; antirlu cu răvaşele de tră- 

dare spendurate pe: pept, întrun car.'cu duol. buoi, îl 
preumblară prin târg, şi apol îl duseră la mănăstirea Sna-” 

gov. Spuni că vădânâu-se Leurdânu că'l călugărescii fâră' 

voia lu, Gând augi puindu' nume de 'călugărie Silivestru, 

strigă cu furie: „Ba mal bine Mahometl“ . . 
Astfel se răsplăti nevinovata ucidere a postelnicul 

Constantin Cantacuzino, Acâstă r&sbunare ânsă aţiţă mult 
timp desunirea' şi -furia partidelor, şi (6ra . trebui să su 
fere multă. vreme din pricina lor. De rit mi 

Se. vede Chiar că monachul. Silivestru nu stătu 
mult timp în închisârea să. Nici osânda. ce apăsa
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asupră/i, nici: ruşinea de a reved6 lumea dupe pe- 

depsile infamante ce suferise, nici mustrările unei 

consciințe turburate, nu 'putură, să'l aducă la po- 
căință. Aplecările zavisti6se şi neastâmpărate ale 

firei sale nu. se puteaii de-loc împăca cu viaţa tă- 

cută şi liniştită. din zidurile Snagovului. E! isbuti 
a se furişa din mOnăstire şi. se. duse în Ard6l să 

înteln6scă. pe Grigoraşcu Vodă Ghica; de aci apoi, 

când'la, 1672, acesta veni pentru a duoa 6ră în 

“scaun, vornicul Stroe ;Leurdânu, ce'şi ' asverlise 
comanacul şi "şi lepădase rasa, urmă: jarăşi a, îm- 

pila ţ&ra, şi a prigoni pe boierii :postelnicesci. .* | 

„O altă interesantă scriere asupra, morţii lui 

Constantin . postelnicul: Cantacuzino, s'a publicat, 

la 1861, în' Calendarul: geografic, istoric -şi literar 
de D. Bolintindnu şi A. Zanne. Nuvela ce apăr. 

rut acolo, sub acest titlu, ne lasă să recunoscem 

stilul elegant al: unuia Gin cel mai amabili. „poeţi 

ai noştri ; ne place a.citi: acea povestire vie ce 

„atrage minţile şi atinge inima. Dar ne pare răi 

a ved6.că lipsescii într'însă unile calităţi, neapti- 

rate romanţului istoric. rari 

'- În adevăr, acest fel: „de scrieri -a căror: ţintă 

este: d'a, arăta evenimentele : dramatice :ale isto- 

riej,: înconjurate de - tote: am&runtele vieţei con- 

timporane şi locale, îşi dobândesce pregul săii cel 

mai mare,:sub condiţiunea d'a: observa,— nu atât 

irul exact al faptelor. reale,-nu -atât personalul 

„netăgăduit. ce: a.jucat un rol: într! însele, — ci, mai 

„- . =
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cu deosebire, coldrea locală, acel parftim al tim- 
pului trecut, care strămută pe cititor în inijlocul 
întâmplărilor povestite, îi: descrie localităţile ce 
le aii servit de scenă, îl face :păitaş la obiceiele, 
la credinţele, 'la, viăţa publică şi . privată, la cu- 

„getările şi chiar la limba, “timpului: Şi locurilor 
unde s'âii. petrecut faptele de care se :atinge ro- 
Manu 
“Ne pare:răii, qicem, a ved6 că ades6 autorul 
nuvelei: din Calendarul pe'1861, a nesocotit aceste 
regule importante şi a introdus, astfel, confusiune 
în mintea cititorului. La un loc, 'spre pildă; unde 
povestesce cu :cuvinte atingătâre, călătoria neno- 
rocitului postelnic, ridicat: din 'casa, sa, şi dus în- 
tun 'car cu:boui până la Snagov, citim aceste 
cuvinte: . .:..- E e 
„Despre dioă carul:se; opri la porta inel mănăstiri, 
Vătaful Alexandru:strigă cu. o voce: de taur să .se. des: 
chidă porţile; ordinul săi fuse ascultat, şi carui intră în 
curtea. mănăstiri .; =: „Dă-te. jos din,,car.! “arhon | 
postelnice! — strigă vătaful e. | u: i 

Deca tâtă lumea ar fi citit: călătoria în țeră 
a pâtriarchului Macarie: din. Antiocliia,; scrisă ară- 
besce şi tradusă numai englezesce într”o ediţiune 
forte rară şi f6rte'scumpă, de la; 1836, toţi atund 
întradevăr ar fi sciut'că, în timpii trecuţi, peste 
balta. Snagovului, :se afla un lung pod stătător ce 
ducea până la 'mănăstiie. Dar cititorii Calendaru:- 
lui,: câri mai. 6orisultat pe Paul! din: Alepişi cări 

7
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scii că Snagovul' e. în mijlocul unei câtă. mai 
bălță, audind acum că 'carul: vătafului. Alexanaru 
a sosit pe uscat, fără poprsla, 'până . în curtea 
mănăstirii, sunt negreşit în -drept.să,  cr6qă, s6ii 
că vătaful.a fost mai: năsdrăvan de cât sfântul 
Petru care nu scia, să aimble nică cu picidrele pe apă, 

s6ii că se adeverise în 'acea n6pte, unicele: ver- 

suri ce filosoful frances Malebranche mărturisesce 
a fi putut face. în t6tă viaţa sa, Şi care qici:. 

| “n fait aujourd”hui le plus beau temps . du: monde N 

- „Pour aller ă cheval sur la terre et sur Vonde. : 

Dar acestă ar fi pugin “lucru ; cu ceva închi- 
puire omul usucă 'şi bălțile. Ce cată  Ansă,, rogu- 

vă, vătaful Alexandru de întituleză pe: bietul 

postelnic, la câsul : : morţii, de aârhon ?. Ore vor- 

beau ej, între dînşii, grecesce ca, să nu "i înţe- 

l6gă, dorobanţi, de nu'i dicea, curat, cum .se dicea, 

pe atunci românesce : jupan postelnice ? . 

„Acest, fanariotism anticipat în nuvela, . din: 
Calendar, e de 6re..care însemnătate. Naţiona-. 

litatea, n6stră a suferit, în urma morţii lui Cantacu-, 

zino, î îndestule rele şi. îndestule schidoliii de năra- 

vuri' şi de limbă, din partea Grecilor, pentru ca să, 

nu ne mai silim acum cu. dinadinsul a repurta a-. 

ceste nevoi şi umiliri, asupra timpilor mai vechi şi 

asupra caracterului maj n6oş românesc al acestora. 

De. ce Yar apoi, maj . departe,” autorului îi: 

place a "face din Maria Doina, a lui Grigorâşcu. 

1. 25.682. 29
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Ghica, fiică, dupe: cronica lui Amiras, a lui Ma. - 
teiaş Sturda, visternicul din Moldova, şi soră cu 
Toador spătariul Sturqa, o grecă şirctă ? Astfel, 
tâte personagiele însemnate ale nuvelei sale, de- 
vină grece : Ghica, e grec, Cantacuzino e grec, 
Dâmna e grâcă. Subietul s'a cațaonit cu totul! 

“Lasă mai bine frumâsei Dâmne naţionalita- 
tea ei: de moldovancă şi vedi în urmă cu ce mu- 
strări adânci se muncesce sufletul ei, îngreuiat 
de părtinirea la povara unei. crime. „Când peste 
„câţiva, ani, sosi judicata lui Dumnedeii şi i se 
„imbolnăvi fârte răi un copil ce avea, mic înfăşat, 
„Şi care sărea în pelincele sale, ca un om detre- 
„deci de ani şi sblera şi ţipa ca un cal, părinţii 
„lui, trişti şi plini de căinţă pentru mortea lui 
„Cantacuzino; perdându'şi mintea şi sfatul încât 
„nu mai sciaii ce făceaii, umblaii tăvălindu-se din 
„zid în zid... i 

„ Snagovul ne păstrâză, şi el un 'semn al ck- 
inţel ce coprinse inima Dâmnei Mariei. E o cruce 
de botez sculptată de'- am6nduo&: părţile cu câte 
cinci iconiţe în lemn de chiparos Şi ferecată în argint 
aurit. Pe cotorul ei circular, ce se termină printr'un 
rotocol, se vădii gravate în. spirală, nisce cuvinte, 
scrise în limba, slavonă, ce Qicii românesce: 

+ Acestă cruce a făcut'o r6ba lul Dumnedei, Domna 
Maria lui Iw Grigorie Ghica Voevod pentru sufletâsca şi 
sfânta mănăstire Snagov 4 Vecinica eI amintire ! Fevr. 4. 
7171. (1663), i ia i
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PY 
- În acele” cuvinte; vecinica ei. amintire! pare 

__că s'aude resunând echo unei eterne mustrări. ..: 
_. Piind-că ânsă vorbirăm de crucea: Dâmnei 

Mariei, si facem menţiune şi. despre o altă cruce 
ce se află la Snagov. Este 'de os de inoroch (ri: 

nocer), sculptată: cu iconiţe şi ferecată cu sîrmă 

de 'argint (filigrane), pe care se vădi: şi - urme de 

smalt căqut. Cotorul să perdut şi starea ej actu- 

ală pare a dovedi că este destul de vechie. În general 

e forte anevoie a :hotări &poca. acelor săpături: 

fine de iconiţe. în lemn ssi: în os, 'care servă a 

ornâ ;fegele crucilor de' botez în bisericele n6stre. 

În' tot timpul, călugării Orientului, şi chiar cel 

__ din unele chinovii din ţera n6stră şi: din Rusia, . 

aii lucrat asemenea obiecte, şi stilul tradiţional al: 

formelor s'a păstrat cu atâta stăruinţă, încot nu 

„se' pâte determina unui .obiect vre o epocă, deci, 

__miu: pârtă cum-va: pre. dinsul vre-o “altă indica-: 

ţiune mai precisă, ..: a 

“Sculptura: cea, mare s6i mai bine statuaria, 

fiind alungată : din. biserica r&săritului âncd din: 

timpul : Iconoclaştilor, în secolil al "VIII şi al 

IX, ornămentele săpate nu se .păstrară 'decât 

pentru . unelte 'eclesiastice” mai mici” s6it pentru 

mobile de biserică fără de însemnătate liturgică. 

Aceste Obiecte hu se executaii mal nici odată 

în: pâtră: ci, .maă ades6, în metale de preg, în 05,. 

în! corn, în fildeş, în sidef, în “baga, ori în .deo-: 

ssbite lemne, precum stejar, nuc, castan, tisă, 

” 29*
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cimişir, -chiparos,! sandal, odagaciu sâii alte lemne 
mai mult s6i .mai puţin preci6se,: dupe obiectele 
executate. Era mai cu s6mă, canaturi de uși 
pentru tâmplă, strane pentru : archierei, iconos: 
tase :sâii pâle de altare, ripidii. sâi flabele pentru 
procesiunile-religise, sfeşnice de deosebite mărimi, 
sicrie, şi: cutii: de mâşte, cruci de altar ort de bo- 
tez şi în sfârşit iconiţe siinple, înduoite (Jizruxa) 
s6u întreite (Teinruze, troițe), al căror us se în- 
troduse, mai. cu deosebire, în vremea Cruciatelor, 
când fie-care „cavaler, fie-care “ostaş.:lua; în. sin, 
ăternată “de gât, una din: acele iconiţe, 'sculptate 
cu. fineţă, de artiştii orientali, Aceste; iconiţe în- 
duoite s6u diptice, compuse de duoă: plăci ce se 
închideaii una peste alta 'ca duoă. obl6ne, eraii 
întrebuințate, din vechime, la Romani; când un 
cetăţen- ajungea, a fi numit consul. sâii a, căpăta . 
altă dregătoriă însemnată, era obiceiii., ca: el, să 
trămită, spre aducere aminte, amicilor săi, nisce 
asemenea tăbliță de os ori de fildeş, care purtaii, 
pe o parte, chipul stii sculptat cu însemnele nouci 
dregătorii, şi pe. cea-l-altă, un strat subţire de:câră pentru scris. . În timpii creştinesci, . episcopil “şi apoi şi, preoţii bisericelor, :obicinuiră, atât 'în .0- „zient cât; şi în Occident, a av6 asemenea. diplice de mărimi felurite: Învăţatul italian Gori, care a publicat. o carte sub titlul Thesaurus diptychoran,. 
împarte: în patru clase, dipticele.-eclesiastice : 10 cele pe care. se scriaii numele neofiţilor S6ii noui-
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lor: botezați; 20: cele pe care'se însemnaii' numele 

- dănuitorilor bisericilor, domnitorilor - şi episcopi- 

lor; 30 cele ce rememorâii. numele “sfinţilor. cari 

aii înălțat biserica prin: gloria mârtirului s6u prin 

strălucirea sciinţei lor; şi. în sfârşit, 40 cele în 

care se înscriaii numele 'credinckoşilor, preoţi s6ii 

mireni, cari ai niurit în 'sînui adevăratei biserică. 

Aci vedem dar, cum 's'aii născut pomelnicele, 

care adi âncd staii aşedate în proscomidia, ori- 

cării biserici orientale. Dar în general, vechile tă- . 

blițe pe care sai scris! de lâ, început! numele 

Domnilor, ctitorilor, capilor bisericei şi dănuito- 

rilor, în mănăstirile n6stre cele “mai vechi, sânt 

astădi perdute. Cronograful anonim, ce se crede 

a fi Radu logofătul Grecianu, ne citeză vechiul 

pomelnic de lemn al mănăstirii Câmpulung; însă 

noi nu'i mai avem. În excursiunile n6stre, abic 

la, schitul Brădetul, sub muntele Nucşorei pe apa 

Vâlsanului, ni s'a întâmplat să găsim un pomelnic. 

triptich, zugrăvit iar nu sculptat, care, şi acela, nu 

era mai. vechiu decât din dilele lui Mateiu Vodă 

Bâsarab (1646). La cele mai multe mănăstiri mari 

din ţsră, pomelnicele cele mai vechi sânt, într'o 

cărticică din timpii lui Constantin -Brâncovânul, 

şi une ori chiar 'din timpii Fanarioţilor. La Sna- 

gov e.şi mai pugin decât atât, căci nu: este ni- 

-mie mai mult: decât o foiţă cu nume domnesci, 

eclesiastice şi particulare, care 'se' confundă fără 

+
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de nici un folos pentru cronologie s6ii pentru. Îs- 

toria mănăstirii. . , 

Noi Ansă ne am silit, a recompune, dupe do- 

cumente şi inscripţiuni, o listă de egumenii acestui 

sfânt lăcaş. Nu o dim ca; exactă, fiind-că e pro- 

babil că are multe lacune; de aceia am şi pus 

la fie-care egumen anii în care îl găsim figurând. 

Nam trecut; până în secolul nostru; căci, osebit 

de venerabilul archimandrit Iosafat Snagovânul 

„ carele, expatriat dupe revoluţiunea de la 1848, aa- 

„ vut pietâsa şi pătriotica idee de a întemeia, un tem- 

plu românesc în mijlocul tinerimei române ce 

studiază la Paris, depărtată, de ţâra şi de legea 
părinţilor ei, osebit de acest superior “vrednic de 

laudă, .ruinele actuale ale m&năstirii nu vorit con: 

serva, credem, posterităţii nici un alt nume de 

“egumen Snagovean. 

Iată, âns8 lista celor din vechime; am pute 

să o începem cu un egumen Lazăr, de care pome- 

nesce un chrisov fără de'1st datâe Mircea Vodă 

bătrânul; dar epoce mai precise avem pentru cel 

următori : 

- Popa Dometian.. .... 1441, 
Evtimie. .,.. 1442. 

Popa Vişainul. ..... 1464, 
„ Ewstratie, , . . .. . .. 1507. 

- Stefan. . . . ... . . .. 1512, - 

Sava Ieromonach . . . . 1534. 

Mitrofan. . . ..... 1558. 

Galaction . .,...... 1563.
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Evstratio ... , ... . 1. 1504. 
Onufrie . . . . . . + ..„1582—83. 
Serafim archimitropolit +. 1590, 

Chiril episcop. . . . . . .1619—21, 

Haralambie .-.:.î, ... . 1624. 
Partenie episcop .. . „:.1625. 
Ignatie .. . cc... e: 1638-8748. 
Luca, , ... .. .. .-. „ 1646. 

Daniil. . e e ae 1634, 
Teodosie . . ... . . . + 1661-74-83. 
Antim. + e e, + 1695—1709, 
Rafail archimandrit ... . 1748, ! 

Partenie. . . . . e. e „:.1760—84. - 

Pilaret .. sa. e ee 1685, 
„Nicodim . . . . e. e . „1786. 

Filaret În o. [d e 1788. 

Cel maj vechtu dintre aceştia nu este ante: 
rior chrisovului prin care Vlad Voevod întăresce, 

la, 6949, averile şi scutirile vechi ale mânăstirii 

Snagovul.- Despre urmaşii lui, afară de episcopul 
Partenie şi de fatala sa influenţă, nu avem no- 

- ţiuni interesante; tocmai pe la, sferşitul seco- 
lului al XVII-6, ne putem opri cu Greşi care a- 

mărunte, asupra duoi dintrinşii. Unul pare a fi 

fost un mişel; cel-l-alt era fără înduoială un om 

de tr6bă.şi de merit. , 

Numele şi faptele pugin cuviinel6se - ale co- 

lui d'ântâi ne sint amintite pe un  odor preţios 

ce împodobesce prestolul bisericei. E un kivot a: 

decă o cutie de argint aurit, în care se păstreză 

sfantul mir, moşte sâii alte obiecte sfinţite, şi care
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se vede a fi fost, la început, de o formă -aprâpe cu- 

bică cu un capac în relief, astfel de închipuia o bi- 

serică. În partea, despre fund e simulată o mică ab- 

sidă s6i altar pentagon cu ferâstră ; capacul pârtă 

şepte turnulețe din. care, unul mai mare la mijloc, 

ducă altele mai mici: în facă şi-în dos, şi însfâr- 

şit alte patru mai mărunte, la colţuri. Pe fie-care 

din laturi sunt gravate cu acul, chipuri. de sfinți 

decorate cu smalţuri de. colori; în faqă e o icână 

mai mare a Maicei Domnului cu Mântuitorul prune 

în braqe; pe o lature sunt, în şâse compartimente 

pătrate, sfinţii Dimitrie, Gheorghe, “Teodor Tiron, 

Teodor Stratilat,. Cosma, şi Damian; pe cea-l-altă, 

profeţii Aron, Avacum, Ilie, Ieremia şi sfinţii 

Damaschin şi Cosma; pe fund, de laturile absidei . 

sunt, sus sf. I6n Gură-de-aur. şi sf. Nicolae; iar 

jos, sf. Vasilie, şi sf. Grigorie, figuraţi pe din- 

treg. Pe din lă-untrul capacului se citescii, gra- 

vate în -metal, cuvintele următâre: 

- „Acest cuvot Laii făcut părintele Varlaam mitropo- * 
litul, mănăstiri! Sn6govul cu chieltulala - proigumenulul 

'Poodosie pentru argintul'colui perit 'do: la dinsulii, văl6t 

(7182) 1674. - e | 

Pe fundul kivotului e însemnată greutatea 

metalului: *dram. 600“. - 

Aşa! părinte Teodosie! i să'ncredinţeză o 
mănăstire ca să cauţi de dinsa şi s'o îngrijesci, 

şi sfinţia-ta o jăfulesci de argintăriile ei? Cine 

scie câte interesante modele de orfăiirărie medie-
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vală, le vel fi prefăcut,! rieruşinată ..spoliator, -în 
monedă sunătâre? Chiar acest kivot, pe.care mi- . 

tropolitul Varlaam Va: făcut din: banii . tăi,. spre 

despăgubirea: mănăstirii, trebuie să fi fost lucrat 
dupe un model mai vechiu,:'care va fi existat 
mai nainte la Snagov, precum există: şi acum 

unul forte” asem&nat, depus: la mănăstirea, . Bis: 
triţa de fundatorii'ei, pe.la sferşitul secolului al 
XV, Dupe” aparenţa, lucrării. s'ar crede că acesta 

de la Snagov 'este imitat de un meşter din ț&ră, 
dupe vechile lucrări bizantine 's6ii venețiene. 

Dar vedi,: câtă nestatornicie e chiar şi'n drep: 
tatea omenscă! La 1679, Varlaam care fusese 

numit de Grigorie Ghica Voevod, cade din scau- 
nul păstoiese; rivalil săi, mitropolitul "Teodosie; 
„sprijinit de noul domnitor, Şerban! Cantacuzino, 

"se urcă jarăşi la putere, şi, la 1683, noi regăsim 

pe hrăpitorul tiz. al acestuia în. egumenia Sna- 
govului. i 

Am dori să n'avem a vorbi de un compar: 

timent mai noii de argint; ornat cu flori, aa re- 

poussă, ce archiereul Filaret a socotit de trebuinţă, 

la 1788, sub domnia lui Michaiu Vodă - “Suţu, a 

adaoge' la acest kivot, între cutie şi capac, spre 

ai da o mai mare, nălţime. Nimic. mai grotesc 

decât sărmanul kivot, schimonosit întastfel; cu 

tâte acestea nici . egumenul, . nică : argintarul nu 

Saii raşinat a grava pe acest -inform adaos, nu 

mele lor; pe o parte se citesce; „Dildgetos  de-
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pisotas. 1785. ; pe cea-l- altă : : pdeapia 850 + Hânos 
oiooxoş. i 

„Am făgăduit să vorbim şi despre un egumen 

om de trâbă. În adevăr, acela. e: Antim Ivir6nul 

tipograful, care, sub Şerban Cantacuzino, 'aşedă 

mai ânt6j tâscurile sale în mănăstirea, Snagovului, 

de unde eşiră mai multe” cărți religi6se în lim- 
bele română, elenă, slăvonă.. Şi arabă, 

Ne lipsescii, de. o cam dată, mijlâcele a face 
o nomenclatură complectă de: cdiţiunile ce aii eşit 
din tipografia Snagovului, de sub manele egume- 
nului . Antim ; să „citim ans, printre cele ro- 
mânesci: a : 

Orânduiala slujbei sfinţilor împeraţi Constantin şi Elena, 
tipărită la 1696. 

Etangelia, la 1697. | | 
Cartea despre Papistaşi a lui Macri Peloponisul, la 1699 
Învăţătur ile traduse de Filoteni monachul, la, 1'703, 
Florea darurilor, la 1703, ete. , 

printre. cele ctinesat: 

'0y9d0o£os Guoloyia, la 1694, 
Valenerov, la 1700, 
JIgovxvrăgtov. zoă apiov ăgovs oi U9aos, de doctorul 

I6n Commen, la 1701 şi . 
o Liturgie tipărită elinesce şi arăbesce,, tot ia 1701. 

„Ne lipsescii asemeni documente îndestule ca 
să schiţim o biografie completă a acelui însem- 
nat călugăr, 'carele din mănăstirea Ivirului de la
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muntele Atos, veni ca egumen în. Snagov şi in- 

stitui. aci 'o tipografie bogată şi activă; deveni la, 

1705, episcop al. ROmnicului; la; 1709, mitropolit - 

“al Ungrovlachiei, şi, persecutat de, Fanarioţi pen: 

tru' că ajunsese a fi un: bun patriot român, peri” 

înecat mârşăvesce în Dunăre,:din porunca lui Ni: 

colae Vodă Mavrocordat (1716). Artist luminat 

şi industrios, el lăsă în-ţâră multe urme de ta: 

lentele'şi de activitatea sa. În mănăstirea Anti- 

muluă din Bucuresci, ce este clădită de dînsul, 

se dice că uşile de intrare ale. bisericei, sculptate 

în lemn cu multă măiestrie, sunt lucrate de diîn- 

sul, şi, — ce e. mai necontestabil, — brâsca, acelor 

uşi, cu plăsele mari: de aramă, gravate cu chipuri, 

pârtă, ârică inscripţiunea niumelui săii.. La Snagov, 

unde el. egumeni ani îndelungi,. se găsesce âncă 

o câţie .s6ii afumătâre -de argint în: formă unei 

sfere cu capac conic sprijinită pe trei picăâre' de 

figura unui S, fixate de o tavă lată, pe a cării 

buză sunt gravate cele următore: e 

"4 Acestă căţie împreună 'cu potirul şi cu alo lul 

tâte fiind stricate s'a prefăcut în gilele pr6 luminatului 

Domn Io Constantin B; Voovod cu cheltuiala smeritului în- 

tru eromonahi Antira Ivir6nul tipograful, 16t. 7203 (1694). 

“ Pe dosul tăvii e gravat cu litere latine cursive 

fine şi împodobite cu parafe: 

+ Daniel Fudor excudil. Anno 1694. 

- mai jos'e însemnată greutatea: „+ dram: 320.“
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"Printre ! cărţile “mănăstirii, reduse acum la 
cele neapărat trebuincidse' slujbei, în ediţiuni mo- 
derne de puţin” preg, am găsit numai an voluni manuscript pe hârtie, coprind6nd incetul pe luna “decemvrie, în limba slavonă, pe a cării Scârță Stă scris de mână: -  .. e 

Acest mineru a lu dâchemvro fiind stricat şi răsipit Sa legat cu cheltuiala smeritului întru -eromonaşi An: tim Ivir6nul tipograful vă dni Ie Constantin B. B. Voe: vod. - fiind nastavnic la acestă sfântă casă la Sn6gov. 16t..'7203, (1695) aug. 29, : ea De 

Iată ce 'se- mai păstreză de la acest bărbat eminent, în locaşul “unde el începu o carieră aşa de folosit6re,-patriei sale adoptive. De câte ori ânsă va, voi cine-va, să deschidă, cartea aminti- rilor literare. ale naţiunii române, numele lui Antim tipograful se va presenta cu ondre printre cele d'ântei. Istoria propăşirii -n6stre' naţionale îl va pomeni în veci cu laude. ŞI va acorda; în tot timpul glori6sele prerogative ce se _daii ace- lora care sciii a se pune, cu devotainent şi acti- vitate, în capul luminării inuă. popor! * 1! Dar cercetările n6stre 'ispititore. prin mănăs-- tirea Snagovului, ne purtase de la temeliile ve- chilor chilii la, zidurile degradate “ale 'bisericei, de la picturele păreţiloi la petrele: mormântale, de: la od6rele altarului la cârţils liturgice” şi la po: melnicul dispărut, al dănuitorilor, şi nicăieri. :nu.
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putusen descoperi vre 'o inscripţiune care să 
amintescă. pe un::Radu : logofătul de la . Periaţă; 
al cărui trei fii, : Vintilă logofătul,: Stoica :postel- 

nicul şi Sibiiu logofătul, aii : dus, la anul 1688, 

pe părintele lor :mort de Vaii îngropat la :sfânta 

mânăstire Snagovul şi :aii dăruit. sfintei -mânăs- 
tir, cu al'lor zapis de bună credinţă, moşia Pe- 
riaţii sâii Cotorca din judegul Ialomiţei, ca, să fie, 

răposatului. şi lor, de vecănică : pomenire. i 

„Din contra, pe un părete al altarului din 

stinga, ce se: dice-: şi diaconic, fiind că. slujesce 

diaconilor şi: preoţilor: pentru: păstrarea şi îmbră- 

carea, odăjdjilor, văduiu, săpat adânc în zid . cu 

litere şi în. limbă: slavone, : numele “unui nscu- 

noscut;: '- iată aia i 

a Am scris ei Bad6 „grămăticul din , Dobrogesci în di 

Jele lui Io Antonie Voevod. Iun. 29 gile în anul 717? (1667). 

Ce' curi6să, e sită omenirei! uriul dă, 0 mo- 

şie că să i se pomen6scă în veci numele la: sfiri- 

tele” daruri, şi, peste câţi-va «ani, nimeni.nu'l mai 

ţine minte ! altul dor că minjasce păreţii biserieei 
cu o“scriere! nensemnată, şi numele lut” e: mereii 

_ în: faga. preotului când . se . pregătesce a: pomeni 

pe credincioşii răposaţi ! Dar Dumneqei, care pune 

tâte într'o cumpănă drâptă, a: însuflat:. Omenilor: 

Jâcuri : pentru „infirmităţile. lor. Spre: a nu lăsa 

într'o vecinică uitare atât6 vrednice fapte răsipite 

prin: cenuşa trecutului, spre a'ireînălţa. “gloriile:



462 : CĂTE-VA ORE LA SNAGOV. 
  

umilite şi a stigmatisa, trufaşă, nimicie, el a inspi- 
rat omului amorul pentru trecut, :sciinţa, archeo- 
logiei, acea. nobilă patimă * a, -anticarului, care'l 
face să, cerceteze pretutindeni urmele qilelor sbu: 
rate, îl îndemnă a pune în: cumpănă “dreptăţii 
tote câte aii făcut străbunii, şi” : deprinde a cu: 
lege din ele, învățături folosit6re pentru viitorime; 

» Dar Grumul şi nobila. patimă . îni ațițase o 
fome nespusă ŞI» eşind. din biserică, : ântâia mea 
preocupare fu de a cere cilugărilor.ce se uitase 
Ja mine cu. gurile. căscate pe.: când - transeriam 
inseripţiunile. dupe; păreți, :dupe morminte şi dupe 

„argintării, simi dea ceva : de prândit. : Călugă- 
raşii, cu aer milos, se deteră toţi : în” laturi, ju: 
rându-se că n'aii nimic, că de când li sati luat 
veniturile mănăstiresci, n'aii cu ce mai trăi; că 
sunt strimtoraţi de ste, mai nici. straie, nici 
locuinţe, nici merinde; în ' sferşit,. bieţii părinţi | 
arătaii în tot chipul câtă jale. simtii, -unde li se 
răpise antica” înbilşugată trândăvie Şi că midnăs: 
tirea, lor, prefăcându-se în închisre; :se întrebuin: 
țase la o instituţiunie imat folositore, :. + = 

După un asemens..refus,. miă; întorselu: a-: 
tunci . către . împiegaţii : închisorii ! şi: abi6,.. dupe 
o lungă şi. elocuentă: laudă: a pescelui din balta 
Snagovului, îi: înduplecatu - a pune: să scâtă din 
cotețe::0 minunată: plătică:lătărsţă, vii: şi grasă. 
ii: Plătica “de Snagov : ar. merita o lungă“ di-: 
sertaţiune 'sciinţifică -în care. “ar „spune: numele;
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ei'pe latinesce, şi clasa, ictiologică în -care se 

cade a o rândui,. şi: structura: organelor ei re- 

suflătâre şi înotătâre, şi multe. alte: amănunte 

forte interesante. despre năravurile şi viaţa . ei 

intimă; cât "despre! noi, cunoscând. acestă -, in- 

- teresantă ființă numai în starea: neînsufleţită de . 

fuiptură, — sub care ânsă:nu merită, mai pugină 

luare aminte, — ne: vom. cerca, „să descriem prin ce 

mijlce un :om cu gust o pâte duce la, gradul-cel 

mai “nalt al suculenţei. : - E ea 

„Ce fel!“ „va dice: vre-un cititor înamorat. de 

ideile eteree,; — „vrei să, vorbesci' de. prosaice bu: 

cate ?. Vrei.să t6răsci musa. poesiei 'şi a istoriei 

pe taraba. pescarului şi pe „cotlonul: cuiniă 2% — 

„0 Dâmne! în. ce greşală adâncă teai afundat; iu- 

bitul mei cititor:;“'îi voiu răspunde ;.6re.nu-e 

una. din cele mai fericite însuşiri . ale.. spiritului 

omeriesc, de a poetisa.. ori-ce lucru, dupe -placul 

“săi? În 'orl-ce- faptă, în orice stare asa, omul 

pote găsi comori: de încântare pentru imaginaţiu- 

“nea :şi gusturile sale. - 

„+ „Socotesce:te că: eşti pe .drum;: ai umblat 

mult; te ai ostenit. Simţă în sineţi un gol;:pe care 

Par împlini cu desfătare o bună şi gustâsă mân- 

care: Atunci; te aşedi la umbră, subt -un vechiu 

stejar, pe un covor de. 6rhă, verde ; aprindi un 

focşor de surcele care scîntelază, vesel, 'aducân- 

du'ţi veste bună; Şi-i. dâca cum-va, din norocire, 

ai cu tine'0plătică de Snagov, prâspătă şi grasă... 

o crestezi da curmedişul cu cuțitul pe amânduoă



404 CĂTE-VA ORE LA SNAGOV 

laturile; o' presări cu praf de: sare; o pui pe un 
grătar, d'asupra, unui jaratie care '6:rmenesce în: 
cetişor,. întorcend'o: cârd .pe -0--parte, când pe 
cea-l-aliă. Pe. când ea; fumegă :sub dogorâlă căr- 
bunilor şi schirnbă s6rbăda'i facă, albă, într'o' co: 

» l6re n6gră-gălbuie ca, chihlibarul -de ' Sibiciu, tu - 
nu perdi. titnpul, ci storci întrun vas, z6ma pro- 
fumată: a mai multor. lămâi gust6se; o 'amesteci 
într'o undă. de unt-de-lemn p'ale cărui mir6s şi 
limpede paldre nu le. desminte:: s6rele. ardoiu al 
Provencei. . Ca: st 'nviezi şi să: mai asmuţă. acea, 
sm6dă şi diafană salce, răspândesci d'asupră”i. un 
Gcheg nor 'de piper; Şi. apoi, .:tâte ' acestea -im- 
preună, . le baţi - iute “cu lingura, până le prefaci 
într'o spumă ugoră, 'şi palid-aurie. Atunci, aşterni 
plătica fumegândă pe''un taler, ;:torni pe ; dinsa 
76ma, spumâsă ;; acoperi. cu .un alt “taler; gi... 
când peste cinci : minute,-:vei gusta, acel .: delicios. 

„ fel''de mâncare, mă prind: că, aă .să,. jură cum că 
vestitul. 'pesce de mare. rhombus, „asupra cărui 
gătelă a deliberat, gravul senat Toman. şi pe care Va. cântat niarele Juyenal, n'a putut să, aibă așa gust minunat - ca plătica: de Snagov : întrastfel E IER 

Sferşim' cu acestă, .recetă culinară, siguri fiind. că cel pugin pentru dinsa, cititorul ne va r&mân$. 
purure îndatoraţ,: pc : 
at Bucuresci, :1862. .: IS Tipărit: în Revista Română, +: 

i E , pa Ă az VOL II, - e , ed oa aa do po. — a 

e e « 
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 ASOGIAȚIUNEA TRANSILVANA 
LITERATURA ROMÂNĂ ȘI CULTURA POPORULUI ROMÂN 

  

(Sesiunea din Iulie 1862, în Braşov) 

Ar fi trebuit âncă cu trei luni mai "nainte de 
astă-di, să fi spus publicului nostru un cuvânt 

despre “lucrările . Asociaţiunii transilvane pentru, 

literatura română şi cultura poporului “român, a 

cărei adunare s'a ţinut; estimp în Braşov, la *%/s6 

29/,7 Şi 50/as iulie trecut. Timpul ânsă ne a lipsit 

spre: a vorbi mai pe larg despre acest fapt de o 

însemnătate destul de mare în analele naţiunii 

române, şi mai bine decât al notifica în trectt, 

fără, de a da asupră'! ceva desvoltări, am prefe- 

rit a aştepta un moment în care - să putem de- 

serie cu ceva, :amănunte, acele dile memorabile, 

L. 25,682. . | 30
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în care orăşelul Braşov adunase în sinu'i, Români 

din tâte unghiurile întregei patrii române. Cu a- 
devăr, în acele dile, micul oraş presenta un carac- 
ter cu totul neobicinuit centrurilor - cetăţenesci 
din Ardel;-căă, în acel pământ de baştină ro- 
mână, mulță străini ai sciut a se prefira şi 
mai cu sâmă a se încuiba în cetăţi, lăsând lo 
cuitorilor originari, cea mui mare parte din câmpi 
Şi din munţi şi abi6 unele suburbii din oraşe. 
Chiar în Braşov, aşa aprope de graniţa țărei Ro- 
mânesci, abi6 de vreo câţi-va ani numai, Româ- 
mânii aii început a, se aşeda şi a/şi clădi case în 
Cetate și a nu se mai mărgini în “singura subur-: 
bie lăturalnică a Șcheilor. Cu tote acestea, prin- 
tr'o predilecţiune moştenită de la străbuni către 
acea localitate aşa pitorescă, restrinsă într'o gură 
de munţi, locuitorii români ai Braşovului, de pu-: 
Gin ani-în câce, aii înălţat chiar la intrarea Şehei- 
lor, dinaintea unei frumose pajişte verdi străbă- 
tută. de alei stufose do tei, ai înălțat, dicem, cu 
mari sacrificii, un sumptuos edificiu naţional, pala- 
tul scâlei românescă. Acolo, era în acele trei dile, 
centrul mişcării Românilor, veniţi din tâte părţile 
în capitala ţărei Bersane; acolo s'a ţinut şedin- 
ţele Asociaţiunii literare; acolo erai adunate şi 
„expuse în câte-va săli, productele industriei Ro- 
mânilor de peste Carpaţi. Edificiul, împodobit cu 
steguri tricolore naţionale şi decorat jur împrejur 
cu braqi, pomul în veci verde Şi semn al vese-
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liei şi al sperării pentru Români, era punctul cen- 

tral spre care trăgeai din t6te unghiurile oraşului, 

numeroşii Români locuitori şi 6speţi ai Braşovului, 
cari. veneau toţi a se. înfrăţi într'acest noii tem- 

plu al' naţionalităţii. “Prin gl6ta  numerosă care 

furnica neincetat în prâjma palatului scâlei şi 
chiar. prin tot oraşul, —glâtă care se compunea în 

mare parte din bărbaţi cultivați ai românimil de 
peste munţi, — era plăcut lucru a ved6 . ameste- 
cându-se cu frăţie, .albele sucmane ale Ardelenilor 
câmpeni. şi zăbunele: de măţase ale frumâselor 

Şcheience şi Săcelence; apoi figurile venerabile ale 

protopopilor români cu veşmintele lor . negre  în-. 

cinse la,.brâii “cu. roşu şi.cu. pălăriile—lor- largi” 

„mult. mai cuviincă6se decaţ, poteapiele asiatice ale... 
* clerului nostru;.apoi âcel aer sărbătoresc care 

se. răspândişe peste. tot locul .şi care părea a dice 

tutulor: „Sântem aci toţi Români! Sintem într'o 

ţeră Romiână!. Nu: mai eN6mţ, nu mai e Sas, nu 

mate Ungur între noil“.. :. A 

E adevăr ânsă că unii bărbaţă,—dar mai ales 

studenţii, — credend a da acestei aspirări o formă 

mai: învederată, socotise de: cuviinţă a îmbrăca 

în acele dile,. un costum original: pe care 1 deco- 

vaii cu: numele: de naţional, dar care semena forte 

a. unguresc. — „Ungurii Vai luat de la, noi!“ .diceaii 

că; „va s&'l luăm înapoi!“— „Îl vorii fi luat Un- 

gurii. de'la noi;* le. aş fi răspuns, „dar ce este 

mai sigur e că adevăratul port românesc, portul 

3u*



408 ASOCIATȚIUNEA TRANSILVANĂ 
  

plăieşilor - din Bersa, din Vrancea, din Muscele, por- 
tul câmpenilor de pe Olt, de pe Mureș, de pe Se- 
ret şi de -pe Tisă, Ungurii nu Pa luat de la Ro- 
mâni şi că "Românii âncă Şi adi se distingii prin- 
ir'iînsul - de: cele-l-alte naţiuni conlocuitâre si 
vecine“ : -: A - 

| * Manifestările naţionale .de asemenea natură, 
ca să atingă adevărata lor țintă, trebuiesci să, fie 
trase chiar din sînul poporului, trebuiescii să fie o 
expresiune vie şi nimerită a obicetelor şi a în- 
făcişării- poporului, căci altmintrelg, când adică, 
sânt numai nisce - plăsmuiri mai mult sâii mai 
pugin gragi6se ale închipuirii acelora ce le pro- 
ducii, ele nu poti deştepta alt-ceva decât numai 
nepăsarea s6ii une-ori chiar şi zimbetul celor ce 
privesc. a a 

Şi cu t6te acestea, ce lucru lesne, în Ard€), 
a se pătrunde cine-va de caracterul particular al 
populaţiunii române! Pare că originalitatea, lui e 
şi maj învederată, fiind acolo pusă în faca altor 
naţiuni -străine. Alături cu apatia, gredie a Sasu- 
lui,-alături cu ferâsa trufie a Maghiarului, price- 
perea istţă, firea voi6să, mişcările agere şi mlă- di6se ale Românului, pare că se. desemnsză mai via pronunciate, în forme şi în. fapte.: Românul 
cât colo îţi bate la ochi! Să fi v&dut, spre exem- 
plu, banda de căluşri, care venise . tocmai dupe 
malul Mureşului, ca, să inimeze poporimea. din 
Braşov, în acele dile solemne, prin danţurile ei
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minunate! Vre-o duoi-spre-dece tineri, mânâri flă. 

căi, cu pălăriile numai în pandlice, cu zorzâne de 

alamă la opincă, cu bate nalte în mâni, executaii 

cu o măiâstră agerime, săltăturile cele mai peri- 
cul6se, rîd6nd: şi chiuind din gură: „Haidi aşa! 

tot aşa! şi iar așa! băiete mă!“ "Mi aduc aminte 

că într'o di, pe când unul : din jucători făcea, în 

public colectă pentru banda artistă, un visitator 
venit din Principate, aruncă printre fâşidrele so- 
i6se de bancnote austriace grămădite în. pălăria 

colectorului, un zvanţig în monedă de argint. Că- 
luşârul, cu. o nespusă bucurie, luă iute moneda 

de argint în mână şi. privind'o cu drag: „O ră: 

guţul de huszoş!“ dise el „că nu am mai vădut 

de aceştia de "nainte de rtutate!“ Astfel. vorbea 

bietul Român de penuria ce râde .poporul, ânci 

de'naintea, grâznicului r&sboiu de la 1848, într'o 

eră atât de mâăn6să ca Ardâlul. Cu tâte acestea, 

Ard6lul e mina, pregiosă ds unde tot imperiul 

austriac îşi hrănesce. sărăcia. Ce se face moneda 

de aur şi de argint care ese din, acea, ţâră, de: 

vreme 'ce bietul ei popor, care muncesce pămen- 

tul, e .redus a se mulţumi cu fiţuice de hârtie ti- 

părită. ce i se trămitii din locuri depărtate şi cu 

care se speculă, sudârea şi avuţia lui? 

_Dar.până aci vorbirăm numai de lumea de pre 

afară. şi âncd n'am intrat în sanctuarul unde se 

adună trei gile da rondul, areopagul literar al
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Românilor ardeleni, în sala: scolei unde se ţinură 

şedinţele Asociaţiuniă. 
În -anul trecut, d! George Sion a vorbit, în 

Revista Carpaţilor, despre întemeierea acestei as0: 

ciațiună, despre greutăţile ce fraţii noştri de peste 

munță întâmpinară ca să o p6tă funda, de spe- 

ranțele ce tot Românul pâte pune într'însa; dul a 

descris ' chiar resultatul primei adunări care sa 

ţinut, anul trecut, la noemvrie, în Sibilu şi unde 

se hotări ca, Braşovul să fie locul de adunare pen- 

tru 1862. Braşovenii voiră. ca Gspeţii lor să fie 

ospătați cu tâte producţiunile atât materiale cât 

Și intelectuale ale naţiunii române. . Aşa dar, tot 

în edificiul unde se ţinură şedinţele Asociaţiunii, 

eraii adunate o mulţime de producte. agricole şi 

manufacturate, strînse din mai tote ţinuturile TO- 

mânesci ale Ard6lului şi Banatului... Era cea d'ân: 

t6i exposiţiune curat, românescă. Vom vorbi 

ânsă mai apoi de acestă, interesantă -colecţiune, 

în care, — cât despre noi, — vădurăm âncă odată 

cu mirare, nespusa identitate. ce se află în t6tă 

populaţiunea. română, chiar şi în cele 'mai mici 

amănunte ale vieţei şi ale -usurilor : sale. - Acum 

ânsă, ca o salvă de sărbătâre, să rememorăm aci: 

elocuentele cuvinte cu care venerabilul părinte I6n 

Popazu, :protopopul de la biserica st. Nicolae din 

Şchei, a saltat adunarea, la cea a d'antei a ei ge 

dinţă din *8/ iulie. 
Sala, deşi destul de încăpătâre, era pina de
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un public viii interesat la lucrările ce aveau a se 

„ face dinainte". Literatura inimă, pe toţă de un zel, 

vrednic de interese. politice. Dar, 6re nu scim că, 

cugetările cele mai mărețe ale omenirii, că ideile 

cele mai mântuitâre pentru naţiuni s'au ivit mai 

" ades6 sub forma, măiestreţă, şi atrăgătore a lite- 

raturii ? a Da 

- În capul sălei, împrejurul unei mese, şedea 

comitetul dirigent al Asociaţiunii, sub președința 

pr6 sfinției sale părintelui Andrei Şaguna, epis- 

copul Românilor neuniţă din Ard6l, care dupe o: 

- biceiul pugin apostolic al apostolicei împărății 

austriace, mai pârtă şi titlurile de excelenţă şi de 

Varon.. Membrii ai comitetului presenţi mal erai: 

venerabilul mitropolit.din Blaj al Românilor uniţi, 

pr6 sânţiu sa, părintele Alexandru. Sterca Suluţ, 

eruditul: filolog, profesor şi canonic din. Blaj Ti-- 

moteiu Gipariu, vice-președinte al Asociaţiunii ; 

d! George Bariț, secretar primar ; părintele cano- 

nic Antonie Veştemenu, secretar al duojlea, pă 

rinţii I6n Popazu, Nicolae Poppea, I6n Antoneli, 

1... domnii Pavel Vasici,. Ilie Macelariu , A-. 

xente Sever, profesor Gavriil Muntenu,.... Pro- 

tocolul oficial, tipărit în Foia pentru minte, nimă 

şi literatură, Nr. 30 din 1 august 1862, descrie 

întasfel deschiderea şedinţei : „Diminţa pe i - 

„9 ore, | adunarea, alese din sînul săi o deputa- 

„ţiune de duoi-spre-dece membri spre a invita pe 

„excel. sa, di preşedinte episcop Andrei paron.de:
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„Şaguna la şedinţă, care şi întâmplându-se, în: 

„dată ce sosi şi excel. sa d! archiepiscop şi mi- 

„tropolit Alexandru Sterea Şuluţ, președintele 

„dispuse a se intona mai antâi imnul popular 

„prin capela, musicei militare chiămate în adins 

„la solemnitatea deschiderii ; iar apoi ţinu către 

„adunarea Asociaţiunii o cuvântare ce fu ascultată 

„de către numerosul public, carele. trecea peste 

„opt sute inşi, cu cea mai seri6să luare u minte, 

„însocită de o tăcere şi linişte exemplare, ce dom- 

„nea între ascultători, pătrunşi de însemnătatea, 

„ilei şi de puterea, cuvântului.“ - : 

În adevăr cuvântul era tare rostit; el arăta 

sub forme nebul6se, influența, limbei asupra po- 

pârelor, mai puternică decât a, vidrei luă Amfion; 

el presenta întrun mod vag ţintirile “naţionale 

şi civilisătâre ale Asociaţiunii; el vorbea; în fine 

despre o devisă a Naţiună Române, care ar fi 

cea următâre: . 

„Națiunea, nâstră este astăqi. conumerată între cele- 
alte naţiuni libere compatriotice; ea este egal. îndrep- 

tăţită cu acelea; prin urmare ea este astăqi mântuită 

şi scăpată de varvaria timpilor trecuţi; ca scie tâte a-: 
cestea ; ca îşi tinde naţiunilor . patriotice mână de soră 
bună; oa doresce 'propăşirea fiilor şi fiicelor sale către 
lumina cea intensivă şi bine-făcttore a culturii și civi- 
lisaţiunii, de la carea Pronia. cerâscă nai eschiso nici 

“pre ea; ea nimic mal mult şi mal pugin nu doresce 'de- 
cât acola ca să remână în viaţa sa naţională, adică în 
viaţa limbei sale şi prin acela, ca prin: mijlocul cel mal
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sigur, să intormeleze şi să lățescă cultura şi prosperitatea 
națională şi patriotică, precum o vede acâsta la cele- 
l-alte naţiuni surori compatriotice.“ . 

„Negreșit că acâstă mărginire a ideilor, care - 
restrînge devisa Națiunii Române în pacinica . con- 
locuire a Românilor cu Ungurii şi cu: Sasii. din 
Ard6l,. în desvoltarea limbei "lor şi în sporirea 
comerciului şi industriei la dinşii, pâte cine-va să 
vEdă multă, prudenţă, :multă . abnegaţiune, -mult 
patriotism concentrat. Cât despre no, resfăcaţi 
acum de câţi-va 'ani, în aerul libertăţii şi al fran- 
cheţei de opiniuni, mărturisim că patriotismul 
român ni se pare mult mai bine înțeles în cu- 
vintele.cu care părintele canonic Gipariu a sfârşit 
disertaţiunea sa pe care cugetim a o! reproduce 
şi chiar în elocuinta urare.rostită cu glusul ini- | 
mei de părintele I6n Popazu. Sfinţia. sa a vorbit 
în: numele “Braşovenilor şi - a 'locuitorilor ţărei . 
Bersane; începând, şi către Sfârşit, a mulţumit, 
tuturor Românilor, aleşi de pretutindeni, cari aii 
făcut on6re cetății de a se întruni acum aci pen- 
tru un scop.așa de lăudat. ca acela al Asocia- 
țiunii. „Printr'însa“, dis'a el, „sciinţa are să se 
„introducă în națiunea, română, are să se aplice 

„mai cu s6mă la agricultură, la industrie şi la 
„comerciu, şi tâte acestea într'un mod corespun- 

„dător geniului. şi ' trebuinţelor ei;“ căci, (mai 
adause), „scopul final al Asociaţiunii este de a 
„ridica, națiunea, la, acel grad de cultură, de care
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pe demnă şi care i se cuvine dupe suferințele 
„sale, dupe origina sa, dupe facultăţile sale fisice, 
„morale şi intelectuale, dupe. posiţiunea sa, şi 
-„dupe chiămarea ce'i a destinato creatorul.* 

Rememorând apoi înjosirile la care poporul 
român: a fost supus, mai ales. dincolo de Carpaţi, 
inimosul orator declară „Că în mijlocul furtunelor 
„ce ai trecut peste noi, nică odată:n'am încetat 
„de a exista, ca naţiune, nici o dată nu ne am 
„perdut limba, nici datinele,. nici tradiţiunile, ce 
„le am moştenit de la părinţii noştri şi cu care 
„ne, distingem - de cele-l-alte naţiuni. În. sţarea 
„nâstră, cea: mal apusă, escluşi de .la,. tâte drep- 
„turile poliţice, calomniaţi de _tâte părţile, noi 
„am păstrat viul simţ de „naţionalitate şi de 
„Solidaritate naţională, Pam manifestat aci, unde 
„Di s'a dat ocasiune. şi lam adeverit prin fapte, 
„„îndeplinindu-ne tot d'auna. cu credinţă, datoriile 
„nâstre câtre înaltul tron şi: către patrie.& - 

În urma, acestora, şi alte .verdi cuvinte, pă- 
tintele Popazu, reintrând în rolu'i de păstor creş- 
tin, a terminat. cuvântarea, 'sa, printr'o. cuvi6să 
rugă care a mișcat adânc. t6te . sufletele ascultă: 
torilor: Sie 

- „Pr6 puternice, prâ sfinte şi pr6 bune Părinte! caută » din cer preste aceşti fit al TI, binecuvântâză iucrările şi ostenelile co va piine acestă Asociaţiune în 6ra în care al trămis'o 'Tu; lea subt al Tâii părintesc acoperemânt pros- peritatea şi viitorul ei. Trămite-ne Spiritul Ti cel sfânt
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ca să ne umple mintea şi inima, să ne pătruridă, să ne 
lumineze, să no însufleţâscă ; fi purur6 în. mijlocul u-! 
costel adunări, întrunita în numele Tâi. Domne,. grea o 
calca sciinţei, grei e drumul cercetări! adevtrului; âns6 
Tu eşti atât de mare, atât de bun şi plin e îndurare! 
Nol ne punem t6tă încrederea în Ting şi cel ce se încredă . 
în Tine, nu se vori ruşina.. Tu, suflă dar, Dâmne, în 
inimile aleşilor îi al naţiunii române, amorul sciinţe! şi 
spiritul adevtrului; fă, Dâmne, ca de odată cu respân- 

direa luminel şi a “adovărulul între fii! naţiunil  nâstre, 

să crâscă şi să se întărâscă dragostea împrumutată intro 
dinșii şi naţiunile conlocuitâre. şi între toţi fiii Smenilor 

de pre pământ. Amin!“ : 

Glasul sonor: ŞI. simpatie a al.  oratoralui, emo- 

țiunea :și inspirarea, ce erai zugrăvite .pe facu 

lui, înțelesul adânc şi pătrundător al cuvintelor. 
sale deşteptară. în inimile întregului. auditoriii, 'o 

explosiune de entusiasm. Strigătul adese repeţit 
de: Su trâidscă ! care înlocuiesce :la Românii de 

peste munţă kăzăcescul nostru Hurra ], nică odată 

nu.răsună - cu o 'mai vie înfocare. În adevtr, 
“Românii din Ard6l: posedă :în protopopul Popazu, 
unul din, acei preoţi exemplari cari, în - fapte şi, 

în “simţiri,: “a sciut -ase- identifica cu adeveratul 
caraeter al. păstorului creştin. 

Urmarea. sedinţei din *5/, iulie nu înfacișă, 
alte amărunte interesante, căci îndată se procedă 

„la alegereaa -duo8 comisiuni însărcinate, una cu 
revisuirea socotelilor. de banii chieltuiţi în cursul 

lunilor trecute de la cea din urmă adunare în 

câce; şi cea-l-altă, cu elaborarea.unui proiect pri-.
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vitor la întrebuinţarea, şi  repartiţiunea pe viitor - 
a veniturilor Asociaţiunii, intru înţelesul statu- 
telor sale. Jicem că aceste comisiuni ai fost 
alese, numai ca să fim conformi protocolului ofi- 

„cial, care totuşi şi dinsul adaoge „prin achiamare“; 
dar dupe ideile ce ne am. format noi acum, în 
viaţa n6stră constituţională, despre alegerea de 
mandatari, credem că cu greii sar. aplica acest 
epitet ce coprinde în sine un înţeles cu totul 
liberal, la denumirea membrilor acelor comisiuni 
da dreptul de către preşedintele adunării. În a: 
devăr modul urmat era astfel:: preşedintele de- 
clara adunării că, pentru membri a cutării co- 
misiuni sânt buni. cutare, cutare şi cutare; Jar 
adunarea, . de curtenie pentru persânele numite, 

"S6ii ca si nu strice . plăcerea preşedintelui, res- 
pundea, la, fie-care nume -impus, prin urarea sa- 
cramentală: Să trăicscă ! Şi bine făcea adunarea 
de era aşa de amabilă şi de lesne înduplecată, 
căci altmintrelea sar fi putut expune chiar dinsa 
a priimi de la. şeful -ei, o glumâţă somaţiune ca 
aceia ce el adresă sexului frumos care împodobea. 
galeria superiră a, .sălei, şi care, permiţându'şi 
întrun moment de satisfacere. a'şi exprima mul- 
ţumirea către un orator ce făcea lauda sa, Îu 
apostrofat, de către preşedinte cu. aceste cuvinte, 
mai mult demne de un Iman turcesc: „Domnia 
vostră de acolo de sus să tăceţi. Femeile trebuie 
să fie mute ca pescele.“ - i
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Tot în acestă şedinţă s'a .citit şi un raport 
asupra activităţii comitetului în lunile trecute, 

precum şi asupra, deosebitelor daruri în bani, 

cărță şi colecţiuni -mineralogice ce  Asociaţiunea 

priimise,' şi în fine tot d! Bariț, secretar pri- 
mar al comitetului, membrul cel mai activ $ Şi în- 
demniitorul principal al emulaţiunii ce mişca 
Braşovul în acele dile, închise şedinţa, prin cu- 

vintele următore, în care domnia-lui da s6ma 

publicului despre intenţiunea, ce a împins pe con- 
cetăţenii sti a încerca o exposiţiune de producte 

naţionale şi despre folosul ce pâte isvori dint'un 
asemenea început, . | 

Culegem câte-va idei principale din cuvânta- 

reu, sa astfel precum a publicat'o Gazeta Tansil- 

vanică No. 60 din L'august, deşi improvisaţiunea 

oratorului adiogi şi mai multe considerări asu- 
pra greutăților ce se înt6mpinase în “oxecutarea, 

prolectului, greutăţi provenite numai. din 'causa 

noutăţii acestui fapt, neobicinuit âncă, subt astfel 

de formă, în poporul român. D! Bariț a arătat în 

cuvintele de' mai jos, cât este de răi judicat a- 

cest popor şi cât el pote face .de la sine, adică, 

cu mult mal mult decat : Sar crede: a 

| între manifestările vioţei nostre. naţionale, socialo 

şi practice şi între opiniunea formată la alte popore des- 

pre noi, domnesce tocmai şi pe câmpul industriei şi al 

agriculturei, âncă şi până în aceste momente o diferenţă 

din cele mai aprige, din câte numai se poti cugeta. Unele
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popâre mai sint adică de acea opiniune, cum Că industria 

la Românii transilvani este nulă şi că agricultura lor 

âncă. so află tot numai în starea ei primitivă, precum a 

putut fi acelaşi inainte de acesta cu câto-va mil de ani. 

Din contra ânsă, masa precumpânitâre a poporului romă: 

nesc a fost, mai e în stare şi pând astădl de a'şi produce, 

as faco şi îndestula, cele mat multe trebuinţe ale vieței 

sale pământescă, numai dupe faticele bragelor sale. Să no 

întârcem spre Gre-caro ținut al erei, să luăm în de a 

prâpe cercetare modul vieţei, îmbrăcămintea şi tote tre- 

buinţele Românului, pentru: ca să ne câştigăm deplina 

convictiune, cum că Românului lipsescii numai acelea 

câteva meserii, po care dinsul s6i că a învăţat din moși 

do strămoşi a 10 desprecui ca po unele care nu arti co: 

respunde geniului şi caracterului săi naţional; s6u iarăşi 

-de acelea care, în posiţiunea şi. întră referințele sub caro 

a gemut de mai mulţi secoli, îi fusese strins dprit de a 

le învăţa, s6ă şi do acelea, alo căror trebuințo nu lo a sim- 

țit nici odinidră, din causă că nu 'corespundeati modului 

vieţol la care a. fost dedat Iarăşi din străbuni preste tote 

generaţiunile până în dilele n6stro. | | 

„+ Apoi, dupe ce a arătat cu Greşi-care amănunte 

în ce consistă, subt aceste felurite raporturi, acti- 

vitatea actuală a poporului românesc .de peste 

Carpaţă,. activitate :ce merită, a fi învederată şi 

preţuită,. oratorul, în modestia, sa, de organisator 

“principal al acestei părți . însemnate a sărbătorii 

naţionale de la Braşov, căută să scuzeze chiar 

şi printw'o glumă, tentativa sa, tot atât de 

interesantă, de instructivă, cât şi de bine ni- 

merită : “
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„Acelora cari nu “şi aă luat timp de a pune în cum: 
pănă temeiuri de natura celor sus atinse, loa plâcut a 
lua încercarea n6stră în ris şi a o caracterisa do o sim: 

plă marlmuţărie ; adică cum ani dice cu alte cuvinte: fiind 
că alții 'aui apucat la drum mai de diminâţă, noi să nu 

mişcăm din loc; fiind că alţii ai învăţat a înota, noi să 
nu intrăm nici până la genuchi în apă: fiind că alții ai 

curagiul de a încăleca armăsari spumegători şi înfocați, - 

noi să.nu cutozăm, nici a mat prăsi vre-un :cal în bătă- 

tura nstră, a 
Ci totuşi să ne întârcem; co să mal negăm aceia co 

nu se mai pâte ascunde nici do cum? Aşa este: exposiţi- 

unea în general este în adevăr o malmuţărie, adică o imita- 

țiuno atât a târgurilor, cât și mal virtos a jocurilor înda- 

tinate la. Elinil antici, s6ii a minunatelor adunări din totă 

patria împrejurul unor temple de ale lor, undo avea a sc 

“produco fio-care în arta sii în meseria sa, în faca între: 

gel naţiuni, dela care apoi toţi cer mat enrinonţi îşi luati 

cununa .de victorie. Aşa o, idea co s'a făcut de modă ra, 

de gece ani în c6co şi s'a pus cu atâta sgomot în lucrare 

Ja Londra, Paris, Munich, Viena şi po aiur6, sâmănă şi 

ca unel antice, reaflato în ruinele Palmirei stii. alo Pon: 

pei, dupe care acum artiştii moderni facă'o mie altele ase: 

menea. Ore ânsă pentru aceia se pote nega folosul pruc: 

tic al exposiţiunilor.? ... DE ca 

___Acâstă întrebare, onorabilul -public așetiltător 'și o 

pote deslega cu privire la poporul nostru, în mod cu to- 

„tul practic, trecând, dâcă'i place, în localele pe unde so 

aflu 'aşegate obiectele trămise' do către toți favoritorii 

acestei întreprinderi. fragede şi nepretenţiose. - 

Tot publicul, în adevăr, dupe aceste cuvinte, 

se răpedi cu curiositate către exposiţiune. Erau 

patru săli pline cu. mai multe mii de-obiccte di-
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ferite “şi, pe tot minutul, trămiși din deosebite lo- 
calităţi române de peste munți “soseaii aducând 
alte nuoă obiecte ; însciinţarea proiectului se fă- 
cuse târdiii şi astfel multe din ţările române ale 
Austriei nu avusese vreme -a, se pregăti ; din Bu- 
covina, din. Bihar, din Satmar, din Maramureş şi 
din alte câte-va localităţă nu se trămisese nimic 
la exposiţiunea, din Braşov; apoi jar productele 
vegetale, grâne, legume şi p6me, eraii în număr 
fGrte redus; numai ț6ra Bârsei udusese câţi-va 
mănuchi de spicuri *nalte Şi grâse; din alte tări 
mai depărtate, unde n'a fost Gmeni cari să în- 
demne mai cu Stăruiuţă pe ţărani, Românii, bă. 
nuitori şi sfieți din fire, nu se riscase a trămite 
prube de productele lor, neputând înțelege ce volescii 
a face poznaşii de Braşoveni cu grânele de la din- 
şii. Dar, ori şi cum, productele manufacturate eraii 
numerâse: pielăriile, cojocăriile şi curelăriile, pe de o parte; pe de alta, un model deo m6ră din noi inventată de un Român şi alte specimine de instru- 
mente arătorii; apoi coşurile de richită şi- panerile 
din Răşinari şi din Săcele, şi mai presus de tâteal- biturile şi straiele țesute şi împodobite cu măies- trie de femeile românce, presentaii o privelişte plină, de interes, Industria - şi măiestriile, deşi 
primitive, îşi aveai un caracter al lor româ: nesc, moştenit de la, străbuni Şi care mai lesne se lega.cu măiestriile antice pe care le “menţioneză 
autorul Georgicelor sg agronomii 'latini.. Caton,
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Columel şi Paladii, şi.cu modelele ce se desco- 
perii pe t6tă dioa, în: cenuşele Pompei şi altor lo- 
curi bogate în rămăşiţi străbune, decât cu pro- 
ductele mai perfecţionate ale manufacturelor mo- 
derne din ţările Europei apusane. Tradiţiunea 
antică servă de basă'la tâte lucrările:. poporului 
român şi la t6te uneltele cu care el se slujsce. 
În „exposiţiunea de la Braşov acest adevăr nu 

fu desminţit, şi în zadar publicul aşteptă să so- 

s6scă carul unui preot, mai dibaciu decât toți 
compatrioţii sti, despre care 'eşise vorba că are 

să vină cu familia sa, într'o căruţă, inventată de 

dinsul şi care umbla fără vite trăgătore. 
Printre obiectele ânsă, provenite dintr'o cul- 

tură câştigată în ţările civilisate, vom menţiona 
frumâsele colecţiuni de minerale şi petrefacte, pe 
care :un profesor din 'Pransilvauia le oferise Aso- 
ciaţiunii şi scolelor române din Braşov şi din 
Blaj; apoi productele fabricei de hârtie, stabilită 

în Zărneşti aprope de granița Principatelor, de.pe 

la Bran, şi dirigiată acum de d! G. Bariț; şi âncă 

lucrările artistice ale .junilor pictori studenţi Mi- 
chail |. Pop, Vlădăreanu şi C. Popescu; ale sculp- 

torilor. A. Andronic, Nicolae şi I. Pop; apoi în 
fine, ca lucrări. în care talentul natural ajunsese 
până în gradul artei, .vom menţiona un portret 
gigantic al lui Michaiu Vitezul cusut de mână la 

gherghef, de către o damă româncă din Cluş, apoi 
mai multe obiecte săpate în lemn de un sculptor 

1. 25,682. | 31
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ţerani: din Boiţa, anume . Grozea, şi în fine ic6- 
nele şi: poleiturile făcute de zugravul poporan 
Al: Istrătescu. a : 

» Repeţim âncd odată că ţesăturile şi cusătu- 
rile ocupaii o parte din cele mai însemnate în 
acestă exposiţiune' naţională. Femeile, mai puţin 
gel6se decât bărbaţii lor de a'şi ascunde curiosi- 
tăţii publice, productele muncei şi îndemânării lor, 
umpluse duoă săli întregi 'cu o :profusiune de lu: 
crări de. mână de tot felul, începând de la groso- 
lana penqă de cânepă lucrată, în arg6, până la 
cele mai fine şi mai 'dibuce cusături. Nu vom 
spune nimic de pungile şi de “pernele pe' caneva, 
impletite şi cusute de. damele de prin oraşe, căci 
civilisaţiunea, care scie să niveleze totul, perfec- 
ționând şi generalisând mijl6cele: de executare, a 

„Tăpit acelora. orl-ce originalitate naţională; dar 
veșmintele ţesute, croite şi ornamentate de Ro- 
mâncele de la ţ6ră, maramele, iiele, cămeşele, ză- 
bunele; brânele, preşurile, coi6cele chiar umplute 
cu mătăsuri şi cu firuri, presentaii fără îndouială 
o colecţiune minunat de. variată şi plăcută ve: 
derii. Pote. negreșit că, aceleași obiecte, deca arii fi 
fost. adunate în satele Principatelor, ari fi presen- 
tat, în colori, mai multă vioiciune' şi mai multă 
armonie, — căci întradevăr. mătăsurile orientale cu 
care se servă la noi sătencele spre:a împodobi 
veșmintele lor, aii de acele tonuri căldurâse ale 
orientului, pe care nu 'le poti atinge cu nici un



ASOCIAŢIUNEA TRANSILVANĂ 483 
  

preţ văpsitorii din occident;— dar oii şi cum, ni: 
mic nu pote fi mai gragios ca acele cojocele de: 

6le albă, cusute: cu: vărgi şi cu triunghiuri de mă- 
tase nâgră, care se faci şi la noi în“ Muscele, şi în 

Vrancea, şi pe pâla opusă a Carpaţilor în Bersa, 
şi care semănă a, fi decorate cu inscripţiuni! per- 

sane cuneiforme" ca “păreţii şi. stâlpii -din ' Perse: 
polis; apoi iar, cele-l-alte veşminte de piele: în- 
florate,. cusute pe la Sibilu,: cu. bucheturi: de 1nil 
de colori; apoi 'chimirile. de piele roşie împestri:- 

țate cu deseranuri felurite, tipărite sei lipite. d'a- 

supra, şi decorate 'cu- alămuri . strălucitore;: apoi 
âncă preşurile ţesute cu fir alb sei galbin, cu or- 

namente .şi cu ciucuri lungi de lână colorată, care 

se: lucrâză în Banat, înlocuind acolo şorţurile şi 

fotele ţ&rancelor. nâstre.. .. i. i 

«i. -“Dâte.. aceste. felurite obiecte” adunate la un 

loc, :ca o expresiune a. industriei Românilor de 

peste munţi, nu da ânsă câtuşi - de. pugin -prilej 

visitatorului :vânit din Principatele - române, să 

simtă că' trecuse granița; productele erai cu to- 

tul aceleaşi ce arii fi putut să adune şi ţ6ra n6- 

stră din sinul că, fără de a împrumuta de pe la 

străini. Acesta dovedesce că productele -care deo- 

sibescii. Transilvania: de noi, nu -sânt ale Români- 

nilor şi că națiunea, în ori-ce stare se află şi.subt 

ori-ce' domnire .trăiesce, ea totuşi a păstrat, .în 

tote, acelaşi „caracter, : aceleaşi .obiceie în viața 

sa. casnică ,: ;aceiuşi . activitate,. âceleaşi: tradi- 
31*
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ţiuni. industriale, acelaşi gust original şi propriit 
al săi... E a a 

: Un alt, folos ce se va trage dintr'acest înce- 
put de exposiţiune, e acela recunoscut acum pre- 
tutindeni, de a pune emulaţiunea, în inimile pro- | 
ducătoriier şi de a îmboldi, prin modul acesta, 
perfecţionarea producerii. Sântem convinşi că, la 
anul, decă Românii de peste munţi vorii repeţi 
înfiinţarea unei asemenea adunări de obiecte na: 
ționale, 'colecţiunea va fi'mult mai completă, şi 

în' multe puncturi se va simţi .un învederat pro- 
gres ;:apoi, urmând tot astfel înainte, industria, . 
națională se va -pune pe adevăratul picior al con- 
curenței, care îi va asigura înaintarea; Ceia, ce Bra. 
şovenii ai făcut în vâra 'trecută, cu ş6se luni 

„mai "nainte, noi am propus a se face Şi dincâce' 
de munți; când a fost cestiunea de a se trămite 
la exposiţiunea universală” de la Lonâra,: obiecte 
produse în Principatele române de Ja, Dunăre, noi: 
am socotit că mijlocul cel mât. nimerit de a cu- 
lege pentru acea, exposiţiune a lumsei, fl6rea, cea 
mai al6să a productelor. pămentului românesc, 
ar fi de a aduna în capitală, — acum lu început, 
chiar cu -chieltuieli din partea guvernului, — tote 
productele țărei de ori-ce natură ară fi ;.de a forma 
astfel o exposiţiune permanentă, care, în fie-care 
an, Sar adaoge Şi Sar împrospăta cu nouă pro- 
ducte. Astfel am avâ de o. dată un museă etno- 
grafic naţional al tărâmului, al agriculturii, al în-
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dustriei şi chiar al artelor patriei nostre, în care 

un străin, ba măcar şi un păimânten, ar put să 
aibă în vedere, la ori-ce minut, întrega activitate 

industrială a naţiunii şi t6te .avuţiile cunoscute 
ale tărâmului românesc. Guvernul, pe de o parte 

ar putâ institui premii pentru încuragiarea pro- . 

"ducătorilor ; pe de altă parte, ar însărcina 6meni 

competenţi ca să constate prin raporturi detaliate, 

starea deosebitelor ; ramuri ale producţiunii în 

fieşi-care. an şi să arate progresele s6ii ' piedicele 

ce s'aii ivit în cursul anului, precum şi să pro- 

pună mijlâcele de a da.o desvoltare mai răpede 

şi mai solidă cutărei s6ii cutărei .ramure de pro: 
__ ducţiune folositâre. Socotim că, o asemenea insti- 

- imire n'ar fi fără; de folos pentru ţ6ră, şi chiar. 

pentru națiunea întregă, căci la aceste concursuri * 

Sarii put6 convoca şi Românii supuşi altor „gu- 

verne, spre a realisa, în acord cu dinşii, înainta- 

rea industriilor naţionale. Acestea, n'arii fi grei 

de executat; dar vedem că Braşovenii ai căl-.. * 

cut aci înaintea n6stră. Dumnedeii să le ajute, 

căci. atunci .e speranţă să -apucăm şi noi în 

urma lor! : 

Dar să ne întârcem la ocupaţiunile Asociaţiu- 

nii literare. Şedinţa din-29/,, iulie a fost cu to- 

tul consacrată la citirea: mai multor disertaţiuni 

ce erai aduse s6ii trămise de către autorii lor. 

Cele din casul al: duoilea r&maseră necunoscute 

publicului; dar cele-l-alte.fură, rostite pe rond fie-
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care de compunătorul săi şi unele deteră chiar pri- 
cină la, o desbatere destul! de însemnată. Acestea 
fură chiar cele d'ântâi citite, „adică disertaţiunea 
diui profesor Gavriil Muntânu, despre Purismul îi 

"limba română, pe care noi am publicat?o în Revista 
Română, şi cuventarea părintelui cânonic Timoteiu 
Gipariu pe care doream asemenea: a o tipări. Di 
Munt6nu, precum cititorii Revistei sati putut în- 
credinţa, expuse în discursul stă, :cum o comi- 
siune filologică, convocată, de guvernul austriac la 
1860, fu însărcinată „să, stabilâscă,. o ortografie ro- 
mână cu litere latine; cum acea. comisiune decla. 
rându'şi mai, ântei incompetenţa, pe temelu: că 
acâstă, lucrare se pote face numai de o societate 
literară în care. sari. afla epresentaţi, nu nuniai 
Ardelul, ci âncă Timişăra, şi Cernăuţi, adoptă şi 
propuse totuşi ortografia inventată. de d! canonice 
Gipariu; şi în fine d! Muntânu invită pe Asocia- 
țiune ca să priimescă de bună acea ortografie, 

„ împun6nd'o diarelor române, cărţilor :scolastice Şi 
tutulor membrilor săi, DE 

Ac6stă propunere, preşedintele socoti mai ân-. 
t6i de cuviinţă, a 0 pune în apreguirea: unei-co- 
misiuni filologice alssă din sînul “adunării. Acea 
comisiune se şi denumi; dar, rădicându-se unele oblecţiuni asupra scurtului timp de duoă-deci-şi- 
patru de ore ce se acorda pentru o aşa importantă 
lucrare, discuţiunea. fu întreruptă” prin cererea, 
părintelui, canonic Gipariu de a citi o disertaţiune
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privitore tot la acestă materie. Venerabilul filo- 

log luă cuvântul şi citi tâtă oraţiunea, sa, plină 
de consideraţiuni adânci şi de fapte interesante; : 
dar glasul eruditului bătrân este aşa de slab, 
puterile sale sunt aşa de debile, încât pubii- 

cul, păstrând o religi6să - tăcere, mai mult putu 
admira vioiciunea, şi silințele respectabilului în- 

văţat, decât a, se inspira din elocuentele cuvinte, ce 

cugetul săii mai mult decât glasul, le pronunca. 

Acesta fu o mare pagubă pentru: adunare, căci 

cât despre noi, care ne apropiasem cu totul de 

orator spre al audi, recurioscurăm chiar din mi- 

nutul acela, că : “vorbele cele mai puternice şi mai 

patriotice ce se rostiră în: acea adunare de trei 

qile, fură, fără înduoială, ale părintelui Gipariu. 

Acum, dupe publicarea cuvântării sale prin diare, 

tâtă lumea pâte judeca acâsta,; tâtă lumea va 

precui modestia, cu care se exprimă învățatul pă- 

trân ce 'şi a consacrat o viaţă întrâgă de luciu, 

la studii seri6se; t6tă lumea, va recunâsce simţi 

mintele de înalt patriotism care inimâză pe eru- 

. ditul bărbat în iGte lucrările sale; şi chiar deca 

Bucurescenii art voi săi câră s6ma de dispregul 

cu care vorbi de apa turburată şi mestecată a 

Dâmboviţei, în - Bucurescă, - apoi totuşi Românii, 

toţi într”o. unire, îi vori mulţumi pentru ac6- 

„stă frumâsă | urare cu care termină cuvânta- 

rea sa: 

„Dea cerul ca, precum toţi santem de un sânge,
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ntoţi ne am îndulcit de la sînul mami n6stre cu 
„aceleaşi cuvinte dulci, toţi ne sântem fraţi, — ori 
„cât ne. despartii munţii şi văile şi ori cât ng 
„împartii stările politice şi confesiunile religi6se,— 
„tot numai una să fim, o naţiune, o limbă, o li- 
pteratură. Și dâca pe alt câmp Românul e tăiat 
„în bucăţă şi purcede pe căi diferite, une ori cu to- 
„tul contrarii, dar cel puţin în literatură, în paşii 
„către cultură, numai un corp şi numai un suflet 
„Să fie. Atunci, orl-ce despărţiri politice, sociale „Şi Teligi6se ne vorii tăia de la o-l-altă,. dar spi- „ritul naţiunii şi geniul român va tinde aripele „sale peste toți fiii lui 'Traian şii va ţine legaţi „întru legăturile păcii, fraţiei şi unităţii naţionale. „âşa să fie în veci! Amine ie 

De ce trebuie 6re ca dupe aşa frumâse cu-- vinte să intrăm într”o desbatere unde voia fi si- liţă a arăta cum une-ori, la 6menii cei mai cui- tivaţi, cei mai demni, simţurile cele mai ”nalte se înjosescă, ideile cele maj largi se ângustâză, Şi chiar patriotismul, acea, mare idee care, hrănită, în sufletul Românilor ca un instinct, le a păstrat | viața în scurgere de atâţea, secoli, chiar acel mare simţiment vital, dicem, se reduce la, considerări meschine de provincie. În adevăr, asupra unei propuneri a părintelui episcop Şaguna, care pro- punere PrE-șânţia-sa o cualifică de îndrăzneță şi de | îcGnă a caracterului sc, Asociaţiuneă priimi, — nu ânsă fără desbateri, — ortografia, propusă de acea
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comisiune filologică alcătuită numai de membri 
aleşi din Ard6l. Aşa dar Transilvania, fiica cea 
mal jună a independenţei române, ea care a, ză. 
cut sub jug străin atâţea mari de secoli, păstrând 
limba română ca un. graiu clandestin, neiertat 
nică până adi în sfaturile țărei, Transilvania, fiind- 

că a dat nascere 'câtor-va filologi de merit, vine 
şi impune de sineşi o ortografie, judicată, bună 

numai de Arăeleni şi nedesbătută cu românimea 
d6să care a păstrat de secoli, pe faca Europei, nu- 

mele respectat de România aiitonomă! Ore litera- 
tura n6stră a, intrat în Saturnale? 

Adunarea, de la Braşov, fără de a lua în con- 
siderare obfecţiunile demnului bărbat d! Vicenţiu 
Babeş, unul din apărătorii drepturilor Românilor 
Bâniţeni în ultima, dietă. de la Peşta, şi care a- 
răta că în Banat autorităţile religi6se şi chiar ci- 
vile oprescii cu totul scrierea cu litere latine; fără 
de a pricepe înţelesul adânc al cuvintelor di 

Laurian carele, printr'un nalt simţ sciind să 'şi 

facă o patrie din întrega Românie şi. să învingă 
ori-ce predilecţiune provincială, a, declarat în si- 

nul adunării că cei mai mulţi Români, din care 

şi el unul, nu cunoscii acea, ortografie, fie ori cât 
de .bună, şi că pentru aceia, Asociaţiunea, nu tre- 

buie să o adopte definitiv; cu tâte acestea, di- 
cem, adunarea de la Braşov u primit ortogru- 
grafia propusă, ca a sa , proprie, oficială şi sta- 

tornică.
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În via discuţiune iscată asupra, acestei ma- 
terii, am audit: cu părere. de răi. pe-d G.. Bariț 
dând, întrun ton .neasem&nat. cu obicinuita, dom: 
nici sale curtenie, o desminţire: dh! Laurian, când 
acesta, arăta că însuşi domnia-lui, cu partea, 'cea, 
mare a României, n'avea, scire despre acea, orto- 
grafie propusă. Ore d! Bariț, n'a, înţeles - ce voia 
să dică d! Laurian? 6re. domnia-lui n'a priceput 
că d! Laurian, când vorbea :de sineşi, se întrupa 
in cele ş6se,. şâpte. miliâne de Români ce. n'aveaii 
nică o parte în adunarea din Braşov? Negreşit 
aceste considerări înalte scăpase din vedere. diu 
Bari în căldura discuţiuniă, şi suntem - încredin- 
țați că, în patriotismul săi luminat, domnia-lui 
mai ântâi va recunâsce acum că, :nici. vre-o 
câte-va sute de Ardeleni inteligenţă nu poti da sin- 
guri legi limbei române, nici nu se potii considera . 
ca definitive şi cu totul seri6se hotăririle dicta- 
toriale ale adunării din Braşov. -.: 

Spre o mai bună dovadă, despre acestă din 
urmă” apregiare, vom arta că 'desbaterea s'a ter- 
minat printr'o glumă de un gust cu totul noii 
în parlamentarism, a părintelui episcop Şaguna, 
carele cu .gestul şi cu vorba ameninţă pe toţi 
preoţii din eparchia sa şi.le vesti că, voriă păţi răi, 
dca nu voriă adopta îndată şi fără observaţiuni, fe- 
ricita. ortografie pe care prâ-sânţia-sa a combătut/o 
şi a afurisit'o mai de-ună-di cu atâta învierşunare. . 
O quantum mutatus av îllo! E



  

ASOCIAŢIUNEA TRANSILVYANA - 491 
  

"Părintele mitropolit Şuluţ, nu merse aşa de- 
parte, ci aprobând din: parte'i : aceste inovaţiuni, 

mărturisi că, bătrân . precum este, „se silesce a 

„Scrie qupe regulele cele nouă, dâr când apucă con- 
„deiul ceva: mai răpede, apoi iar o rupe pe şien- 

aurite sale cele bătrânesci.“ 
, “ În fine protocolul şedinţe portă conclusiunile. 
acestei desbateri, redactate în modul: următor:.: 

"1. Adunarea ' priimesce' ortografia recunoscută de 

buvă şi corespundătore limbei românesci de către comi: 

siunea filologică din. anul 1860 şi o recomandă publicului 

cititor şi scriitor. .-.: . 
„+ 2 Același adunare îndatoră pe comitetul Asocia- 

țiunil ca: 
d) să rocerce pe tâte ordinariatelo româtioscl TOCO- 

mandându-lo ca să bine-voiască a priimi subatinsa orto- 

grafie şi tot odată a lua .mâsurilo receruto. spre â so 

întroduce aceiaşi în tot cercul activităţii lor: . 

“0) să încunosciinţeze şi po gubernul ţărei despre 

acâstă ortografie, ca despre una ce se pâto asemenea ro- 

comanda la tâte oficiolatelo în ste ramurile administra- 

ţiunii publice; . 
"c) tot acest conclus al adunării că se facă Gunos- 

cut şi redacţiunilor naţionale românesci. | 

3. Cu tâte acestea ânsă adunatea recunosco fie-că- 

ruta dreptul neţă&rmurit al liberei discuţiuni asupra grama- 

ticei şi ortografie limbei, pentru că este bine - cunoscut 

cum că, pe câmpul sciințel, nu încape nivi o restringoro 

s6ă dictatură, ci că acâsta are să provină numai do la 

legile vecinice care se descopere din natura limbel. 

"Cu t6tă gener6sa “Jiberalitate . a acestei din 

urmă, clause, prin :care se permite Românilor de
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a scrie mai românesce decât, mulți Ardeleni, nu e 
mai puţin adevărat că Asociaţiunea literară Tran- 
silvană a adoptat o. ortografie a ei Şi că ea.s 
îndatorat a. *şi pune tâte silinţele ca so intro- 
ducă în tâtă, națiunea română, de dincolo de munţi, 
fără de a lua câtuşi de pugin sâma de partea cea 
mare a naţiunii române, adică, de locuitorii Prin- _ 
cipatelor. Prin modul acesta, vom ajunge a: ave 
una sii mai. multe ortografii la noi, dar tâte di- 
ferite de cea de dincolo ; şi pâte cu timpul vom 
av6 o limbă românescă la noi, Şi “alta, dincolo. 
Acest stranii resultat este „fârte probabil, dâca 
nu se vorii lua măsuri seri6se pentru a *] preîn- 
tempina ; căci negreşit chiar astădi puţini vorii 
fi acei Români din Principate cari vorii înțelege 
cu înlesnire unele frase ce se pronungiaii fără, 
nici o temere de ridicol, în adunarea de la Bra: 
şov. Spre exemplu, audeai oratori dicâna : „În q-: 
pari cercustări momentăse debue săi defigem. ofici- 
polatelor etc...“ ; ceia, ce se traduce pe românesc: 
„În atari s6i în asifel de împrejurări grele tre- 
nbuie să hotărim dregătoriilor ete....&. Dâca vom 
merge tot aşa, apoi negreşit vom ajunge ca, peste 
cinci-deci de ani cel mult, Românii de dincolo şi 
de dincâci de Carpaţi să se “înţelâgă . între sine 
aşa de pucin cât şi Spaniolii cu “Portughezii. 

De câte ori se presentă, ocasiune, noi ne sim. 
ţim o datorie dea, atrage luarea a-minte a tuturor 
literaţilor noştri asupra acestei desbinări naţionale
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pe care ei însişi cu imprudența, o pregătescii. Fie. 
ne dar iertat a spune acestea chiar în faca, ace- 
lora cari aii adoptat cu entusiasm erudita : orto- 
grafie, disă etimologică a respectabilului canonic 
T. Gipariu, şi căria nu "1 am găsi pâte aşa multe 
neajunsuri, d6ca ingeniosul ei autor ar fi isbutit 
să'şi scrie cu, dînsa numele: săii . proprii, astfel 
încât să nul citâscă unii: “inap şi alţiă. Iinap; 
unii Îjinapi şi alţii Vimapis; ci toţi cu totulii, 
Cipariu, precum se. pote scrie şi -citi cu tote or- 

tografiele inventate şi usitate: până acum în ţă- 
rile românesci, osebit. numai de. a domniei sale. 
| închiăindu- -se cu aşa, trist succes, discuţiunea 
asupra ortografiei, d! protopop I6n “Petric citi o 

mică disertaţiune asupra crescerii. vermilor de mă- 
tase şi asupra. culturei dudilor. sâii . frăgarilor 
(precum se dicii- în Ard€l), în care dovedea câte 
'fol6se se pâte trage dintr'acâstă exploatare, ce 

din qi în qi dobândesce o mai mare întindere în 

tote ţările române. | 
- Apoi, d! 'I6n Puşcariu: citi frumosul “discurs 

Despre importanţa documentelor * nobiliiare ale fa- 

iliilor române, pe care amicul nostru d! Papiu 
llarian Pa retipărit în Zesauru de Monamente Is- 

torice pentru România, (tom. I, fasc. 3, septemvrie 
1862). D! Puşeaiu, bărbat laborios care: scie să 

unâscă,. îndeletnicirile. sale. administrative. ca .pre- 

fect în mai multe ţinuturi. române. „din “Transil- 

vania d'a rândul, cu: cercetări ; istorice .:pline de |
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un interes naţional, a reuşit; a desgropă nobleţa 
națiunii române chiar şi din 'colibele. foştilor Xo- 
bagi de la Făgăraş şi din valea, Hațegului; dom- 
nia-lui ţine un catalog sâii album, în care stai 
inscrise tote actele vechi ce a -putui, căpăta până 
acum şi -aștâptă completărea acestei lucrări, spre 
a da publicului un bogat seceriş de : ducumente 
vechi din cele mai importante. Întroducerea la 
acestă lucrare, 'scrisă întrun stil elegant Şi colo- 
rat, a fost citită de domnia-lui dinaintea unui 
public, care a primit'o' cu -aplause adesea repeţită 
şi tot-d'auna, bine meritate. i îi sf. i. 

“În fine, d! G, Bariț a închis şi astă dată şe- 
dinţa, citind discursul săi: Despre artele frumose 
cu aplicarea lor.la cerințele poporului: românesc. 
N'avem decât sincere laude a da .acâstei intere: 
sante disertațiuni, care, pe lângă multe. 'consi- 
deraţiuni pline de gust Şi de adevăr, da şi expli- 
carea concertelor naţionale. ce se: ținură . dupe 
amiadi, în acele trei dile solemne,:prectiin „oraţi- 
unea d!*.:Bariţ din ajun -dass: explicarg. asupra | 
exposiţiunii din. Braşov. Asttel 'sciințe, literatură, - 
arte şi industrie, tote ramurile : producţiubit spi- 
ritului naţional; îşă. avură; locul lor în acea săr- 
bare intelectuală a-naţiuni.. 
i „A”trela şi ultimă şedinţă, - fără. de a fi trâ-! 
tat:cestiuni: de un interes Î6rte întins, fu ânsă, 
fără înduolală, cea mai interesantă şi cea. mai 
roditâre în resultate bune; întinsa a, fost vorba
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de a discuta raporturile comisiunilor numite, cu 
duoă dile înainte, spre a verifica - socotelile ' din 

trecut şi a determina, cheltuielile pentru .viitor. 
Aci, din mai multe cestiuni de am&nunte, se ri- 

dicară  desbateri seri6se,. vii, animate, : la . care 

mulţi membri din.adunare luară parte .cu inte- 
res. Nu mai era o gl6tă sgomotâsă de aprobatori - 

ai oracolelor. venite din:capul sălei;: ci un. consi- 

iii de bărbaţi cugetători, cari. îşi .combinaii ideile 

şi :părerile în:moâul cel mai profitabil pentru sco- 
pul ce'şi propune; Asociaţiunea. În dioa cea, din 
urmă, formele unei adunări deliberative se sta- 

tornicise” în' adunurea, .de la Braşov, şi este de 
observat 'că progresiunea mersese crescând în 

cele trei şedinţe consecutive. De la aclamările 
entusiaste ale dilei d'ântâi până la: minuţidsele 

discuţiuni ale ultimei şedinţe, :adunarea trecuse 

prin desbaterea cestiunii ortografice, în care. |i- 

pertatea .de opiniuni a: membrilor fusese::în crân: 

cenă luptă cu apăsarea comitetului dirigent:Ast- 

fel se formâză paţiunile la viăţa,--represintativă. 

Românul, mai. cu deosebire, bogat. în s&menţă de 

vorbă şi nu lesne înduplecat; „la, cei spune ori 

cine, învaţă. forte uşor .meseria, “parlamentară. 

Chiar în adunarea literară de-la Braşov, simţeai . 

inima românâscă crescând. din di. în:di în peptui 

fie-cărula, îi pi di 

:, + Punctul--Ant6ă de dișcuţiune,; în:: şedirița: din 

%9/g iulio;:fuide a sci:'-deca: se :potii:bucura::de 

ai
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drepturi şi de titluri, acei membri cari n'aă în- 
deplinit cu totul condiţiunile statutelor Asociaţiu- 
nii, întru ceia ce privesce admisiunea Şi. clasifi- 
carea lor. Dupe acele statute, membrii. sânt. de 
patru feluri : fundatori. sânt acel cari depunii. la 
Asociaţiune odată, cel: pugin o sumă de 200 flo- 

“ini austriacă (vre. o 34 de galbeni); ordinari 
sânt aceia cari de sineşi se înseriit Şi depunii 
la unu! din colectorii Asociaţiunii,: s6ă odată 
pentru tot dauna, un capital ce aduce un venit 
de 5 florini, sii pe fie-care an taxa de 5 florini 
(nică un galben. întreg); corespondenţi sânt acela 
cari înscriindu-se, se voră denumi prin adunarea 
generală, în urma propunerii preșidentelui, a co- 
mitetului sei şi prin moţiunea vre unui mem- 
bru -Ordinar ; în fine, onorari sânt aceia, cari se 
denumescii de adunarea generală pe temeiul do- 
vedit; al capacităţii, înaltei posiţiuni şi altor me- 
rite ps&rsonale ale lor ; aceştia sânt liberi . de 
ori ce contribuţiune. : i a 

Cu . aşa condițiuni lesnici6se s'ar crede că 
un mare număr de Români din Principate ari 
fi prenumărață cel pugin printre membri ordinari. 
Cu tâte acestea, tabelul de membri, rânduiţi dupe 
ţinuturi, ce se presentă adunării, era cu totul în 
desfavârea n6stră. Trebuie să mărturisim, pe de 
altă parte, că fundarea, scopul şi destinele Aso: ciaţiunii erait - forte pugin cunoscute în Princi- 
pate ; dar sperăm că publicitutea, şi timpul vorit
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liţi iute în inimile Românilor, dorinţa de a în- 
curagia. şi de a; susţine tendenţile :şi faptele” fo- 
losit6re ale Asociaţiunii, literare din Ardel. Ta- 
belul mai sus pomenit este într'asfel: - - 

“- Braşovul. . cu 49 voturi.  Făgăraşul ,cu'21 voturi: 
- Blajul .. . . 145 - Viena. . 1 o. p18 i. 
„Belgradul. . „ 34 ..„ . s.Ungaria.,.:.: „ 32 
Sibilul 2 85 „Banatul . . „12. 
„Sasreghinul. „ 20, . Bucovina. . „ “8! 
n Moldavia, e i. cu 9 voturi 

s-- România, i i e pp! 

a
 

us
 
3
3
 

- Numai patru-spre-dece membri în Principate, 

şi chiar aceia mai “toţi: onorari, acâsta: s'ar pute 

privi'ca'o nepăsare din partea nostră,; pentru 

mişcarea civilisătâre şi naţională a fraţilor noş- 

tri de peste munţi, dâca, publicul nostru, încu- 

nosciințat : acum mai mult despre : existinţa şi 

despre activitatea ' Asociaţiuniă. Transilvane, n'ar 

veni pe viitor să le sprijine prin : subscrieri -nu- 

merâse. ' Revista Română, care “şi-a luat drept 

țintă, respândirea luminilor: printre. Roimâni, în- 

frăţirea generali a naţiunii cel, pucin pa: câmpul 

" erudiţiunii şi al bunului . gust literar :şi -artistic, 

precuni şi sprijinirea ori: cării idei salutarie.pen- 

tru propăşirea naţională! şi intelectuală, Revista 

Română, .dicem, se simte datore a invita pe toță 

cei cari -aii cătuşi de: pugină încredere în tenden- 

ţele 'ei, de a lua! parte la, “mişcarea ' literară şi 

1, 23.682. 32
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progresistă; a: fraţilor::de peste :munţ. şi de-a; se 
înscrie :printre contribuitorii ej.. Numai cu. acest 
mod, : Românii de. dincolo,: vădând că consângenil 
lor din Principate .nu 'Sânt cu, totul indiferență 
la aspiraţiunile ce'i frământă, şi “la fapte pune 
ce ei întreprindă, vorii cuteza, aţunci mai cu u- 
nevoinţă a apuca, ci: de sineşi şi isolaţi,. căi ne- 
străbătute, în care națiunea întrâgă nu” va, în- 
soţi. Numai'cu acest mod vom, întreţine: şi vom 
întări. „acel Spirit al naţiunii, acel gâniii român,“ 
de care. a vorbit: venerabilul părinte. Gipariu, „şi 
pcare va tinde aripile sale preste toţi fiii lui 
„Traian, şi” va. ţine legaţi întru: legăturile păcii, 
frăţiei şi unităţii naţionale!“ : . ; i 
„i Dar.vorbeam 'de discuţiunile „şedinţei a treia 
dela. Braşov.:Una din „cestiunile cele. mai des- 
bătute. a „fost împărţirea ajutorelor pe la tinerii 
studenți. de prin Facultăţi, pentru cari, pe :de o 
parte - Asociaţiunea destinase un fond, iar de cea. 
l-alta,: se facă. în public:numer6se colecte, adunate 

Şi distribuite. de comitete locale. Mulţi aii opinat 
pentru desființarea comitetelor şi întrunirea tutulor 
colectelor în casa Asociaţiunii; mai mulţi âncă pen- 
tru libera, împărţire a generosităţilor publice .că- 
tre junii studioşi. În tâte aceste 'discuţiuni d-nii 
Vicenţii. Babeş şi I6n Puşcariu. s'aii distins mai 
cu “deosebire, prin : soliditatea, ideilor :. susţinute, 
prin înlesnirea, şi puterea, elocuţiunii, prin curte- 
nia. formelor adovărat demne de un. parlament.
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D! Puşcariu, deşi în statul lesne, alarmat şi bă- 
nuitor.-al Auștriei, nu. s'a, ferit chiar; de: a .mani- 
festa, dorinţa. ca.-pe. viitor adunarea, să se, con- 
forme, cel pugin întru formarea budgetelor sale, 
cu adunările deliberative . politice. D! Laurian, care 
a luat .de mai multe ori cuvântul, a fost resplă- 
tit prin respectul şi, aprobaţiunea. ce publicul a 
acordat diselor. sale, de amarnica impotrivire ce 
întâmpinase, cu 0 di mai 'nainte, din -partea. co- 
mitetuluj dirigenţ. Apoi. aii mai vorbit şi dnii, Ba- 
ri. Axenţie, . dr Raţu, Muntânu, „Crainic, . Visa- 
Tion Roman, . protopop... Popazu, Găitan, Anto- 
nelli, Măcelariu, Bohăţel, Andreiu . Mureşanu, pă- 
rinţii archierei Şuluţ şi Şaguna, etc. Luptătorii 
de. la 1848, acum în mare parte, membri: ai ofi- 

ciolatelor. seu, dregătoriilor cesaro- crătesci, precum 
şi junii asupra.-cărora se "ntemeiază viitorul mai 

depărtat. al. naţiunii, se încercau la lupta. cuvân: 
tului pentru materii de o mică însemnătate, aş 

tepţând pâte. alte cestiuni. mai grave, mai vitale 
pentru s6rta, poporului român. | 

.. În fine ca să resumăm aceste desbateri, vom 
menţiona aci „principalii articoli coprinşi „în bud- 

getul propus. Micşorimea sumelor să, nu. mire pe 
nimeni; banii ai tot-d'auna .o . valbre „relativă şi 

pâte, ceia ce mu S'ar face în unele locuri cu mii, 
se. face, aură :cu . decimi. Sărăcia nu este nici 
vină, nici „ruşine, când faptele. săracului. sunt 

32
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bune; dar ruşinea şi vina mare e a 'aceluia care 
are mult şi nu face nimic bun Şi temeinic, - 

Cheltuielile propuse de comisiunea anume în- 
sărcinată, cu acâsta n'ait depăşit. o sumă de 3000 
fiorini, şi cu t6te ânsă înt'insele eraii prevădute şi 
provădute „cu inimâsă dărnicie“ tâte- cele ce pu- 
teaii să, dea ajutor şi înaintare n6mului românesc. 
Pentru: sineşi, pentru cancelaria 'sa,, şi pentru ale 
sale tipăriri, Asociaţiunea, nu păstrase mai mult, 
de vre 'o 800 or 400 fiorini; dar ea, distribuia în 
sțipendii: la studenţii de tot. felul, peste 1400 flo- 
ink; pentru tipăriră de cărță istorice şi didactice, 
consacra larăşi o sumă destul de însemnată; apoi acorda şi premie naţionale, dintre care cel' mai 
important era. cel de 50 “galbeni 'oferit poetului 
braşovân Andrei Mureşanu ; în fine pentru artişti, 
pentru -industriaşi, pentru agricultori, întwun cu- Vânt pentru cei mai de căpetenie părtaşi al. ex- posiţiunii, ea asemeni crease * câte-vă, premie de câte :100,. 60, '35 şi 25 fiorini: În: articolii 13 şi 14 ai proiectului comisiunii se propunea a se îm- părţi 100 fiorini membrilor comitetului pentru dislocările lor şi 100 fiorini ca onorar anual al secretarului. secundar. e 

» Anst aceste :duoă „propuneri “Sai refusat . de către adunare ; ' acolo toţi lucrâză - de patrio- tism, şi patriotismul lor e âncă destul de tânăr, ca Săi facă a; lucra cu activitate şi chiar fără de salarii, Din cei-l-alţi articoii âncă se vede că,
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în proporțiuni mici, t6te trebuinţele” naţiunii. ati 

fost . prevădute: resplătiră şi încuragiără la cei ce 
“Sai distins în vre o lucrare; premii :pentru a, 

înlesni desvoltarea unor ramure. -folositâre, atât 

în cultura intelectuală cât, şi în. cea muteriălă; 

ajutâre la junimea studi6să, spre. ase. puts sus: 

ţine pe băncile scâlei; respândire a publicaţiunilor 

de un folos practic şi mor alisător. „pentru naţiune; 
tote "şi. aii găsit locul în aceșt mic budget, pen: 

tru care no8 ne ar fi trebuit pote. milione fărti 
ca, să fi asigurat un resultat mai bun... ra 

„Adunarea decise âncă. împărţirea. ei în. trei 

| secţiunii: : filologică, istorică şi fisico-naturală. Fie- 
care membru se p6te înscrie pentru ceia în care 

volesce -să, figureze, şi îndată ce secţiunile se vorii 
întocmi, se vorii începe. şi: lucrările, fie: căria, în 

parte. Se mai vorbi. şi. despre. preguireu şi ven- 

darea cu licitaţiune a obiectelor: din Exposiţiune, 

pentru care se şi denumi o comisiune; şi se ho- 

tări ca, viitârea- sesiune a Asociaţiunii, adică a, 

treia, să -se ţină la Blaj, cu: începere din dioa de 

22. iulie, stil vechiu, anul: 1868, qioa. luni dupe 

sf. prooroc Îlie, când şi tinerii. de prin Facultăţi 

vorii puts asista, având cursurile ş examenilo 

lor, iii de : 

.. Ultimul incident; a şedinţei fa: denumirea 

mai multor membri onorari. D! Bariţ, rememo- 

“rând relaţiunile. de comerciu şi de afaceri ce -Ar- 

delul şi mai cu semă, Braşovul întreţine cu Prin-
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cipate, conchise prin a propune de membri pe 
câţă-va, bărbaţi de dincâce 'de munţi şi anume pe 
d! C.'A. Roseti (re :ca:staroste de - negugători 
din Bucuresci?); apoi âncb şi pe ani G. Sion ŞI N. 
Ionescu, pe junele Gr.. N. Manu, carele; în tot cur- 
sul şedinţelor, lu:ise note stenografice, şi pe sub- 
scrisul, toţi. aceştia acolo „presenţi.: Părintele ca- 
nonic T: Cipariu, făcându'mi .on6re de.a mă pro- 
pune şi domnia;sa, mai âdaose pe: d!. Cogălni- 
c6nul, cualificat de Demostene. al Românilor, pe 
preotul evangelic Achner şi pe geograful Bieltz, 
autorul unei însemnate. cărţi statistice asupra, 
Transilvaniei; dar. când fu apoi tot părintele Gi- 
pariu. să, mai propună. şi pe câţă-va învăţaţi ma- 
ghiară, şi mat cu s6mă pe-dni  Finali, comitele 
Miho şi Varady din Iunedidra, mai multe gla- 
sur de desaprobare se audiră. In .sgomotul ce 
se făcu, venerabilul mitropolit Şuluţ luă, cuven- 
tul şi, cu gravitatea ce'i dai vârsta, şi meritele 
sale” patriotice, aduse aminte Românilor ce crai 
de facă că națiunea română are -şi trebuie să 
„aibă inimă mare; că trebuie să arate că scie a 
„bregui oră ce merite, fie chiar. şi la inimicii, stă 
„Şi să doveaescă, prin chiar mirinimia sa, că, fiind 
„tare şi puternică prin sineşi, prin areptul s&ii, ea 
„nare a se teme de cei carii o atacă pe nedreptate.“ 

:: Aceste demne şi frumâşe cuvinte, însoţite 
cu mii de aplause, terminară incidentul amenin- 
țător. D! Vasici propuse: âncă. pe d! dr. Kratky,
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directorul gimnasiului din Sibilu, şi în fine se luă 

hotărîrea preventivă ca, pe viitor, propunerile de 
membri onorari să se facă mai ântâi dinainte 

unei comisiuni examinatâre care va decide dâca 
Se potii obşti în- adunarea generală, spre a înlă- 

tura ori ce întâmplare supărătâre: DI Sion'mul: 

țumi pântru' a:sa denumire şi luă îndatorire de 
i sprijini scopul Asociaţiunii din tote puterile 

sale, printre compatrioţii sti din Principatele Du- 

nărene. De tote: păr ile i i se e răspunse prin apluusc 

ŞI aclamări, ăi : 
“Publicul era acum tot în : picidre; gata a da 

sferşit “acestei ultime şedinţe care se -prelungise - 

în curs 'de' opt; ore; atuncă: preşedintele, înălţând 

glasăl, rosti uceste cuvinte: iai 

  

„Din. toto câto. se potrecură până. acum, am vădut, 

spre cea-mal mare „mângâlero, cum că Asociaţiunea n0s- 

tră nu numal că nu 0 amenință nici un “pericul de nici 

o par to, dar din contra sunt colo mai bune 'auspicio că 

va prospera âncă şi mai mult în viitor, Încât: pentru 

programa de acum, nu pot dice: ulta decât-că sa îm- 

plinit dupe cât a. conces timpul col scurt; .avom. âunsb 

prospectele colo mai bune că altă dată va fi şi mai bino. 

Putem spăra cu securitate că presupunerile nâstro nu 

no Yorii înşela, dâcă credem cumcă armonia şi buna în: 

țoiejere cresce şi se întărosc6 din -i în qi tot mal tare. 

“ Dea Dumnedeti să fie pace în lumo, că sub sgomotul .ar- 

meolor nu pote înainta. nimica, . prin. urmare, nick: între- 

prinderea n6stră. Să ne rugăm dar lui Dumnedeii pentru 

pacoa lumii şi bună starea înălţatului Împărat, că Lui 

avem -a mulţumi aprobarea 'Asociaţiunii nâstre, că El a
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fost bun de a făcut cu putinţă înfiinţarea el. Aşa Tatăl 

să fie cu noi cu toţii; să reverse preste noi, fiii sti, lu- 

mina adevărului, ca aşa să: producă o naţiune săndtosă 

şi plină de virtute, Amin! 

Dupe acâstă binecuvântare, chorul junilor intonă 

un imn naţional, -şi apoi tot publicul se răsipi 

făgăduindu'şi succes bun la întâlnirea din anul 
viitor de la Blaj. . | 

: Astfel. se petrecură: cele trei. die de strbăi- 

târe naţională ale adunării din Braşov.: Marturi 
la faca, locului, nof am expus aci, cu; exactitu- 
dine şi cu sinceritate, faptele care „ne, aii impre- 

sionat mai vii şi nu ne am sfiit a, reproba.. pe 
acele ce ni sai părut nepotrivite, “precum am şi 

liudat cu bucurie pe. cele demne de admiraţiunea 

tuturor. În adevăr, cât despre noi, nu înţelegem 

altă critică, decât pe cea drâptă, nepărtinitore, 

nefăcărită,: dâca părerea n6stră va fi justă şi 

dâca, viersul nostru va fi convingător, atunci cul- 

peşul îşi va simţi vina şi.se va. îndrepta; iar 
deca aceste cualităţi ne vorii lipsi, atunci cel 

pugin ne remâne mângâierea că nu am minţit 
consciinței n6stre, afumând cu miresme prefăcute, 
nisce idoli amăgitori. | 

Pentru aceia, închiăind acum expunerea am&- 
nunțimelor din adunarea de la Braşov, trebuie să 
recunbscem că scopul, faptele şi tendențele Asotia- 
ţiunii literare transilvane, sunt în general demne 
de a fi susținute, şi îmbrăgişate de tot „Poporul
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român, ca, prin acest mijloc, cercul lor să se lă- 

țescă şi să profite tuturor Românilor în de obşte; 

apoi Yar, fundatorilor ei, națiunea 1e.: este .mult 

dat6re. Părintelui episcop, Şaguna, mai în deosebi, 

carele. a sprijinit prolecţului. pe lângă. curtea .im- 

- perială din Viena şi căruia singur s"u, încredinţat 

de acolo executarea lui, poporul: .ardelen are de 

ce săi fie mult recunoscător; deşi, pre-sfinția 

„sa, crescut departe. de sinul românimii, nu .pâte 

sWşi întinqă amorul naţional, preste. t6tă: popo- 

rimea, română, fără distincţiune de . eparchie. şi 

de .guvern ; deşi credinţa naţională a pre-sfinţici 

sale se întemeiază mai mult pe curtea stăpâni- 

târe din Viena, decât pe elementul vital al înfiă- 

țirii naţionale a Românilor; . deşi. speranțele pr6- 

sfinţiei sale nu. se.arată a merge mai departe de- 

cât la o pacinică conlocuire a. Românilor sudiţi 

cu cele-l-alte naţiuni alăturate, sub scutul tutelar 

al. Bunului Împărat, pre-sfinţia sa totuşi a do- 

bândit drepturi la.mmulţumirea. Românilor de peste 

munţi prin mai multe .fapte anteridre şi mai 

ales prin ajutorul ce a dat la crearea şi la li- 

bera desvoltare.a Asociaţiunii. 

Domnului G&. Bariț „asemeni, . concetăţenii 

săi de peste munță şi în generul toți 6speţii fru- 

mâsej sărbători din trecutul iulie, îi „vori păstra, 

vecinic o bună mulţumire, o amintire recunos-. 

cătâre; în adevăr, se pâte dice că „domnialui a 

fost principalul instigator şi chiar executorul ne-
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obosit al tuturor sertărilor - naţionale ce sui în: 

trunit: în vera acâsta la Braşov. Secretar primar, 

al: Asociaţiunii literare, dispunător' al 'Exposiţiu- 

niă, preoccupat cu bună priimireă tutulor, dom- 

nieă-sale : trebuie să mulţumiri pentru acel farmec 

strbătoresc, pentru acel iubileii naţional, în care 

toță 'locuitorii şi 6speţii de' la” Braşov ai, trăit 

în timpul tustrelelor dile solemne. + i 

Şi” în fine, tutulor Românilor din Arde], din 

Ungaria, din Banat, din Bucovina trebuie neapă 

iat să le recunâscem 'un merit: însemnat: acela 

de a lucra de sineşi, fără câtuşă de picin ajutor 

din partea 'guvernului” local: şi “chiar ades6 în 

contra dorințelor acelui guvern. Astfel, Asociaţiu: 

nea literară, Exposiţiunea naţională, sărbătorea în- 

tâgă din Braşov, ş'apoi, — în cercul maj larg al 

dilnicilor ocupaţiuni morale, politice şi industriale, 

— tote intreprinderile profitabile țărei şi naţiunei, 

tote acestea se -facii: însăşi de către naţiune, fără 

îndemnul şi fără sacrificii din partea autorităţilor 

stăpânit6re. Acest fapt, aşa “de pugin. usitat la 

nol în Principate, merită o deosebită, luare a minte; 

cl dovedesce că lenevirea Românului, ce tinde a 

deveni proverbială la 'noi, nu provine dintro a- 

patie fir&scă a caracterului sti, ci numai dintr'un 

răi obiceiu contractat, de a se descărca, tot omul 

de ori ce sacrificiu, lisindu-le în sarcina, stăpt- 

nirii. Lipsescă bună-voinţa din partea -aceştia, 

atunci: Românul, vădendu-se lăsat fără sprijin în
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voia “întemplării,: îș fa inima în “dință! 'şi "past 

la muncă. “La noi, guvernul, n'a: cutozat 'ancd 
să decline “omnipotenţa sa de a face tot ce 

e bine, tot ce. e folositor pentru eră ; de acela 

şi națiunea, cu bracele” încrucişate, aşteptă tot 
de la guvern; de aceia şi progresul merge încet, 

îm pedicat; fiind de lipsa de mijl6ce a guver nului 
ŞI. "de nepăsarea trândavă, a naţiunii. a 

IE Dar si, ne îrntârcem * ancă, pentru un' “minut 

în sînul rEcOros al munţilor * Bârsei, spre a ne lua 
de la dinşii 'dioa. bună, adresând o salutare voi6să 

acelor amabile copile române: care a, "desmierdat, 

adunarea Românilor, cu dulcile.. lor "cântări. ' Să 

arătăm mai "nainte de tâte admiraţiuriea n6stră 

către juna, artistă Elisa Circa, care scie cu atâta 

talent şi graţie . a mânui vi6ra, un. instrument 

„asa de rebel sexului frumos; să salutăm âncă şi 

pe! tinerile pianiste -care 'şi ai câştigat. aproba- 

rea numerosului public adunat împrejurul lor; 

să mulţumim chorului -de tineri studenți ş și do 

fete, care aii întonat adese ori rugi şi imnuri 

“naţionale pentru înfrăţirea şi prosperitatea popo- 

rului român. Partea ce ai luat toţi aceşti jună 

cântători la sărbarea naţională din Braşov a fost 

aceja cu care odini6ră junii efebi şi fecidrele din 

poetica Atenă se amesteca în festivitățile so- 

lemne ale templului: Minervej. Şi *ntradevăr, prin 

chorul. tinerelor: cântătâre, se :zăreaii sub podoba 

virginală a unei cununi de floră sâi de. frunde,
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şi sub cutele largă ale. veșmintelor albe, de acele 

chipură clasice, regulate, „gingaşe Şi - încântătâre, 

de acele porturi mlădi6se şi măreţe ca ale fecid- 

relor. ce împ6dobesci sculpturile neperitore, să- 

pate de Fidias pe marmora Partenonului. 

| În sferţit,. ca, să Jăsăm - pe . cititorul nostru 

subt impresiunea,. de pati iotism călduros şi de idei 

plăcute ce a întipărit în inima; tuturor celor de 

facă, întrunirea de la. Braşov, vom reproduce ici 

ultima, strofă dintr o. poesie asupra | sărbătorilor 

de acolo, . în. care junele. poet ardelen, d Ar. Dân- 

suşianu a semănat mai mult do idee “framsă, 

mai mult do expresiune fericită: 

O! trecurăţi iute, dile foricito, 
Dile dulci de aur şi do suveniri, 
"Voi, momente siiave şi do mult dorite 

„ Taimol române, candido” n simţir! 1) 

Bucuresci, 1862... n 'TPipărit în Hevistu Romdnă, 

” . „tom. II, 

y 

ă Suveniri de la Braşov, "din 28-30 iulie 1562, în 
Foia pentru minte, dnimă și literatură... No. 30, E au- 

gust 1862.
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