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MONASTIRILB ÎNCHINATE 

DIN ROMÂNIA 
  

" Studiă asupra drepturilor și îndatoririlor acestor aședăminte *) 

  

În anii din urmă sai scris, în Principatele 
române, destul de numerâse cărți, broşure şi ar- 
ticoli despre: mănăstirile românescă cele închi- 

  

*) Acest memorii a apărut în Bucuresci, la 1863, tipărit 
„în limba francesă, cu titlul şi sub pseudonimul ce urmeză: rude 
sur des droits et les obligations des monastires Roumains didits 
auz Sainis-Lieuz DOrient, par PArchimandrite Agathon  Ot- 
minădee, — Autorul a fost ajutat în coordonarea faptelor de d. 
Grigore Mano, pe atunci secretar al Comisiuni! documentale. 

De 6re ce ocupa pe atunci postul de ministru al Cultelor 
şi Instrucţiuni! publice, d. Odobescu n'a putut să'şi pună numele 
stii pe o operă care, departe de a conchide, ca ideile celor mat 

1*
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nate1) Sântelor-Locaşe din Orient, şi cu tote a- 

cesțea, âncă nu s'a spus ce este mai de temeiu 

într'acâstă, cestiune aşa de însemnată pentru sta- 

rea de adi a României şi pentru viitorul ei. Noi 

  

mulţi bărbaţi politici din acea epocă, colegi al săi, la deplina 

secularisare a averilor mănăstiresci, avea de scop a dovedi că so- 

Inţiunea cea mat dreptă şi mai folositâre pentru ţ6ră, a cestiunit 

mănăstirilor închinate, era de a asimila cu totul pe acestea cu 

cele-l-alte mănăstiri pământene, de a face să serve veniturile lor, 

ca şi ale tuturor mănăstirilor din țeră, numa! la desvoltarea com- 

pletă a culturei intelectuale printre Români, şi de a consacra o 

parte din acele venituri la respândirea în tâte unghiurile Ori- 

entului creştin, a unei influenţe civilisătâre, al cărui centru şi 

focar ar fi fost România. Aceste idej aii fost nesocotite de 6me- 

nil de Stat romani, cari sati grăbit a decreta pur şi simplu * 

secularisarea tuturor bunurilor mănăstiresci. “Totuşi, străbunit 

noştri, în pietâsa și patriotica lor prevedere, lăsase t6te acele 

avuţii numat şi numai, pentru ca, prin ele, să se cultive în veci 

spiritul şi inima, poporului român, și să se respândescă gloria 

lui printre toți vecini! şi coreligionarit sti. 

1) Cele mat însemnate din aceste publicaţiuni sunt: E//air- 

cissemenis sur la guestion des monasteres grecs situts dans les 

Principaules danubiennes, 1331; — Îlâmoire sur des monastires 

grecs, en Afoldavie, publicat în Iaşi, în foiletonul diarului Zim- 

drul, 29 oct. 1855; — A/emorandum sur les glises, les monas- 

fâres, es biens conventuels et sptcialement sur des monast?res 

didits de la Principaute de Valachie, par Gr. Bengesco. Bu- 

carest, 1858; — Afimoire sur les Eglises et biens conventues 

de la Principautis de Nloldavie vous aux Lieux-Saints, par A, 

AZ, Istrati. Jassy, 1860; — Aonăstirile gise închinate și călugări 

străină, de Jon Brezoianu. Bucuresti, 1561; — Alănăstirile din 

România. Afănăstiri închinate, de Cesar Bolliac. Bucuresă, 

1862; — Questia mănăstirilor închinate pe la S-tele Locuri din
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am citit tot ce s'a tipărit în acestă materie, şi 
apol am ma! avut şi parte ca să ne trâcă prin 

"mâni un număr de peste ducă sute de acte vechi, 
autentice, atingătâre tâte de mănăstirile RomA- 
niei şi de cele de la Sântele-Locuri. De aceia, am 
socotit că va fi bine să facem şi noi un resumat 
al ideilor de căpetenie, culese în asemen6 cer: 
cetări. | 

Dăm publicului acest resumat nu d6ră ca so- 
luţiunea cea mai lesnici6să de o cană dată, dar ca 
unica, dupe părerea n6stră, care isvoresce din 
înseşi documentele cele vechi. N'am citat aici textul 
atâtor acte autentice, nici am desvoltat pre larg 
tote faptele istoriei; făcenă astfel, am fi scris 
0 întregă carte şi gândul nostru a, fost numai de 
a aşeda, în câte-va, cuvinte, temeliile pe care stă 
cestiunea, precum şi de a trage dintrînsele con- 
secinţele ce de sineşi se arată ori-cui. De altmin- 
trel6, atâtea cărţi şi atâtea, documente câte s'aii 
publicat până acum, vorii împlini cu îndestulare 

  

ZPrincipatele- Unite Aloldova și România, tractată din Bunctul de 
dreptate și de naţionalitate, de A. 7. Comănen, Bucurescl 1859; 
— Za guestion des monastores dans es Principautes- Unies, par 
47. A. d'Aoril, în Revue des deux mondes, din 1 oct. 1862 ;— 
Alimoire sur des couoents roumains, placts sous Pinvocation des 
Saints Lieux d Orient. 1863; — şi mal mulţi articoli apăruț! în 
diarele din România. — Acestă listă nu coprinde tot ce s'a pu- 
blicat asupra aceste cestiunt în urma Memoriulut d-lul A. 
Odobescu, fârte tare combătut de advocaţii călugărilor străini.
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scumpetea, de fapte istorice şi de citaţiuni tex- 
tuale, ce ni sar putâ împuta. | 

Domnul nostru Iisus Christos să ţină sub 
sânta sa pază pe acei cari lucrâză la desrobirea, 

mânăstirilor românesci şi să încunune silințele lor 
cu bună ispravă! 

+ 

= * 

Ori-cât. de învălmăşată, se pare a fi cestiunea, 
mânăstirilor închinate din Principatele române, ea 

se pote reduce la două punturi de căpetenie, din 
a, căror elucidare derivă, în modul cel mai firesc, 
soluţiunea, în t6tă înţregimea, ek. În două cuvinte 
e vorba de a sei: 

10. Al cui este dreptul de proprietate s6ii de 
stăpânire asupra averilor mişcătâre şi nemişcă- 
tre ce ţinii de disele mănăstiri? 

20. Care sunt drepturile şi îndatoririle guver- 
nului românesc în administrarea, acestor mănăstiri 
Şi a averii lor? 

Spre: a se da răspunsuri întemetate la aceste 
două întrebări, este de a neapărat să se consulte, 
pe de o parte, şi mal cu s6mă: chris6vele ctito- * 
resci s6i actele de întemeiere ale mănăstirilor ; 
— actele de danie cu care felurite persâne le ai 
dăruit şi care acte aii fost, dupe vremuri, întărite 
de Domnitorii ţerii; — actele din care se constată 
ce disposiţiune a luat guvernul român, la diferite 
epoce, în privința acestor mOnăstiri ; — actele prin
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care capii bisericei răsăritene ai regulat acele bu- 
nuri mănăstiresci, — şi actele care arată deosebite 
tocmeli şi învoieli privitâre la, mănăstiri Şi la ave- 
rile lor.1) Pe de altă parte, trebuiescii cercetate 

  

1) Spre o mat mare înlesnire și luminare a acestet ane- 
voi6se cestiunt, actele atingătâre de dinsa sar putt împărți 
între cele opt următâre rubrice: 

1. Acte privitâre la regularea în genere a condițiuni! mănă- 
stirilor închinate, din puntul de vedere -al discipline! şi al deose- 
bitelor disposiţiunY. canonice ce sunt a se păzi într'însele, precum 
si în raport cu administrarea intereselor materiale ale lor, 

2. Acte privitâre la gopirea Grecilor în yenere afară din 
țările Române şi la poprirea lor de a se naturalisa în sînul 
acestor ţări. , 

3, Acte de închinare adevărate, adică făcute de ctitoriY 
primitivi af mănăstirilor, - 

4. Acte de închinare false și nelegale, adică făcute ma! în 
urmă, sii de moștenitori af ctitorilor primitivi, sii de Voevod! şi 
de inalți dregători aY Statului, cari toţi aceştia nu aveati dreptul 
d'a închina o mănăstire, care pân atunct fusese neatârnată, 

5. Acte felurite, precum sigili6ne patriarchicesci, oprind şi 
desființând închinări, 

6. Acte de danie, consistând stii în bunuri mișcătâre sâii 
în scutirt de deosibite feluri, făcute mănăstirilor pământene în- 
chinate, Danit făcute Sântelor-Locuri de peste hotar. 

7» Acte privitâre la felurite dăjdi! şi contribuţiunt (cisle) 
la „care, dupe vremi, aii fost supuse mănăstirile, precum şi acte 
prin care ai fost îndatorate mănăstirile închinate a întreţine, 
din veniturile lor, aşediminte de bine-facere şi de folos public, 
s6i numa! de a contribui la acestea. 

8. Acte prin care se dovedesce că Statul român a avut pu: 
rur€ dreptul de priveghiere și de control asupra administrărit 
și întrebuințăril averilor mănăstiresci, chiar şi când ele erai în- 
chinate Sântelor-Locuri din Orient.
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legiuirile canonice, statornicite prin sântele Si- 

n6de, în privinţa tuturor mănăstirilor în genere ; 

— apoi legile, drepturile şi imunităţile politice; — 

şi în sferşit obiceiul pământului din diferite epoce, 
în țările românesci. 

S'ar mai pute adaoge, ca dovedi, şi alte fapte 
culese din tot felul de date întâmplătâre, dar 
totuşi vrednice şi ele de credinţă. 

Acum, prin cercetarea consciinţi6să a tuturor 
acestor isvâre felurite, ne vom cerca să dăm răs- 
punsuri la âmbele întrebări de mai sus. 

L. 

Origina, proprietăţilor mbnăstiresci. — Dani! de moşii 

către mânăstirile pămentene. — Danii felurite către Sân: 

tele-Locuri din Orient, —Legtuiri şi stipulaţiuni antice care 

oprescu pe străini de a st&pâni pământuri în coprinsul ro- 

mânesc, — Abusurl făcute în folosul Sântelor-Locuri. — 

Măsuri luate de către Statul român în contra unor ase- 

men6 abusuri. — Deosebire însemnată între Stepânire şi 
Inchinare.— Definiţiunea cuvântului din urmă; drepturi şi 
îndatoriri reciproce ce el implică.— Inchinarea nu se vede 
figurând în legluirile canonice. — Istoria Tuchinărilor în 
România. — Regulele obicelului pământului, în cela ce pri- 
vesce închinările legale. — Deosebirea ce este intre o m5nă- 
stire disă metoh şi o mănăstire stavropigiacă. — Inchinări 
false şi nelegale; abusurile din care acestea ati născut.— 
Măsuri popritâre ce s'aii luat la diferite epoce în contra 
falselor închinări.—Guvernul român se pote lepăda acum 
de dreptul ce are de a ataca prin judecată falsele închi- 
nări, — El trebuie ânsă să lase acest drept particularilor,
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cu dre-care restricţiuni legale. — Conclusiunea celor dise 
este că proprietăţile de po teritoriul românese aparțin 
numai mânăstirilor pământene, fie ele şi închinate. 

Averile mişcăt6re şi nemişcitâre care se află, 
„pe teritoriul românesc, şi pe care călugării de la 
Sântele-Locaşuri ale Răsăritului voiescii să le nu- 
mâscă adi averi ale mânăstirilor grecesci, sunt tâte 
proprietăţi ale monăstirilor pământene închinate la 
acele Sânte-Locaşuri. Ctitorii mănăstirilor din ţ6ră 
şi alţi dănuitori creştini, în urma lor, ai dăruit 
mănăstirilor întemeiate în țeră, atât celor care ati 
fost închinate, cât şi celor care n'aii fost, averi 
de tot felul, precum moşii, vii, case şi alte bunuri; 
dar mai că nu s'a întâmplat vre o dată ca un 
proprietar de averi nemişcătâre în România, să : 
fi dat proprietatea sa în deplină stăpânire, unei 
moOnăstiri aşedate afară din ţinuturile României. 

Să luăm aminte că atunci chiar când s'aii făcut 
într'acest chip, câte-va danii de proprietăţi nemiş- 
cătore, a trebuit neapărat ca mănăstirea, străină 
către care acele danii erai făcute, să aibă prin- 
tre cele din ţâră, vre-o altă mănăstire închinată, 
ei ca metoh şi, prin mijlocirea căreia Sântul-Locaş 
din străinătate, îşi exercita, dreptul săi de pro- 
prietate pe acele bunuri pământene. 

„Un asemen6 mod de procedere îşi are firsca 
sa, explicare în legile tradiţionale ale ţărilor Româ- 
nesci, precum şi în stipulaţiunile acestora cu cur- 
tea suzerană a Turciei; tâte acestea, opreaii pu-
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rur6 pe străini, şi mai cu s6mă pe supuşii oto- 

mani, fie ei Turci sâii Raiale, de a stepâni pro- 
" prietăță pe pământul românesc. Nu ne lipsescii 

acte spre a dovedi cum acest drept al ţărei a fost 

restatornicit, de câte ori s'a întemplat ca el să se 
calce; udese ori chiar, divanurile pământescă şi 
Domnii ţărei ai oprit cu totul pe Greci să aibă 
proprietate, fie măcar şi de zestre, pe teritoriul 
nostru; ba une ori “i ai şi gonit peste graniţă, 
ca Gmeni vătimătoră (erei, cari.se aşedase aci 
numai din îngăduință, şi în nesocotinţa legilor şi 
a stipulaţiunilor. 1) 

1) Fără de a mal reaminti aci, întru sprijinirea acestor 
”" fapte, tâte disposiţiunile admise, atât în obicelele pământuluY 

cât şi în dreptul positiv al țărilor române, spre a regula tot 
mereii, şi adică din timpurile cele mat vechi până la Regula- 

mentul Organic din 1834, cestiunea drepturilor de naturalisare 
şi de împroprietărire ale străinilor, ne va fi de ajuns a însemna. 
vre o câteva din actele care ali pus stavilă la pretenţiunile şi 
la înrâuririle, din ce în ce mal puternice, ale Grecilor. Astfel se 
potii cita chrisâvele lui Michatu Vitezul (28 august, 1699), Leon 

„Stefan Vodă (23 iulie, 1631), Radu Leon (9 decemv. 1638); 
acelea ale lui Stefan Racoviţă (1763), Alexandru Ghica (1767) 
şi Michatu Şuţu (1784), câre întărescii un act de acelaș fel al 
lui Ipsilanti; apoi! âncă actul sinodal al clerului din Moldova 
(1 ianuarie, 1752) întărit prin Firman împărătesc, la 1781, pre- 
cum şi actele Obştetilor Adunări din Ţera Românescă (9 martie, 
1823) şi din Moldova (22 martie, 1826), întărite prin chrisâvele 
Domnitorilor de pe atunci, Gr. Ghica (1823) şi S. Sturdza 
(1826) şi prin Firman special (1829). 

Abi6 dâca mal este trebuinţă a se adauge pe lingă aceste
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E lesne de înțeles că, precât a stat; în ființă, 
un Grept național de acâstă natură, nici un par- 
ticular, ba chiar nici un Voevod n'a putut, fără 
ca să se abată din lege, să dăruiâscă pe stră- 

  

documente așa de categorice, o mulțime de fapte istorice din 
analele n6stre, care tâte le confirmă şi le justifică. Nu ne pu- 
tem totuşi opri de a reproduce aci Gre-cari citaţiunY contimpo- 
rane, amintind tot de o dată că acestă luptă în contra în- 
ruririi 'stăruitâre. a Grecilor în interesele țăriț, exista âncă de 
din al XV-lea secol, şi ci, pe la sfârşitul secolului al XVI-lea, 
Michatu Vitzul înscria articolul următor printre „condiţiunile cele 
de căpetenie sub care el recunoscea suzeranitatea lul Sigismund 
Bathory, domnul "Transilvaniei: «Nu se va numi nic! un Grec 
printre cel" duoispredece bofert juraţi, nick se va da în țeră Gre- 
cilor vre o slujbi>. Câţi-va ant ma în urmă, mitropolitul MateY 
din Pogoniani, călugăr grec stabilit în România, scria într'o 
cronică în versuri grecesci, tipărită la 1784, în Veneţia, cuvin- 
tele următâre pr: care le publicăm în traducere românescă: «Dar 
şi vol, boleri greci, câţi vă aflaţi la curte, şi câţi vă negugito- 
riță, luaţi aminte şi vă feriţi de nedreptăţit; nu supăraţi pe Ro- 
mâni prin nesăturata vâstră lăcomie; nu sugeţi pe sărac,: că 
Dumnedeii e în ceruri şi ochiul stii e deschis asupra vâstră ; 
nu vă bucuraţi la strînsurica Românului, că Dumnedeii are ochi 
mulţi şi nedreptatea nu pâte scăpa nepedepsită de dînsul. Cred 
că tirăniţi pe bteţif Români, şi_nesăturata. vâstră lăcomie îl face 
de aii ură neîmpăcată pe Greci, şi nu potii să'! vedă nici zu- 
grăviţi; vol tractați pe Român ca pe un câne; de n'ar avea 
dreptate n'ar striga; dar fiindcă se plângi ai cuvânt, cum se! 
vede. Încetaţi dară ; părăsiţi-vă de nedreptăţi, că să nu vă pe- 
depsâscă Dumnegeii. cu pedâpsa de veci. Bieţit Români vă hră- 
nescii şi vă cinstescii; vrând nevrând ne dicii Jupâne; caută dar 
să! iubim şi să'Y onorăm ca pe nisce frațt aY noştri»,
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ini, — fie aceştia măcar şi călugări — cu averi 

nemișcăt6re coprinse în pământurile României ; 

iată, dar din ce pricină cei mai mulţi ctitori şi 

dănuitori de mănăstiri mai dat bunuri imobile de- 

cât numai monăstirilor pământene, pe care, de 

altmintrel;, ei aii putut să le lege prin legături 
de altă natură, cu mănăstirile din străinstate. 

Acum însă, dâca vre-unii călugări s'aii încumătat 

a cumpăra, pe sâma mănăstirilor de dincolo, ceva 
proprietăţi — forte pucin numer6se, — acelea, com- 

punii o categorie cu totul deosebită ; iar despre 
condiţiunea lor abusivă se va statori atunci când 
se va resolve cestiunea de a sci dâca străinii ai 

Ce pâte fi ma! doveditor decât aceste mărturisiri și ace- 

ste poveţe ale unui călugăr grec, scârbit el înşusi de purtările 

mârşave ale compatrioţilor să! 

Pe la anii 1654—165$, patriarchul Antiochie! Macarie, 

care a visitat atunci țera Românescă, Moldova, ţâra Kazacilor 

şi Moscovia, ne face, prin secretarul sti Paul diaconul din Alep, 

o mărturisire de altă natură. Dupe ce el descrie bogata mănă- 

stire Călhul din țâra Românâscă, călătorul adauge (7he frave/s 

of Pacarius, trausiated from the arabic dy Belfour, London. 

1836, vol. II, p. 372): <Doream să luăm acâstă mănăstire şi 

s'o legăm de patriarchia Antiochiet, precum sunt altele legate 

de alte patriarchit; dar, osebit de egumen și de câţi-va călugări, 

nu aflarăm pe nimeni care să ne intre în voie>. Alt patriarch 

al Alexandriel fu maY norocos, cu câțiva ant în urmă». Iată 

negreşit fapte, care întărescii cela ce am dis mal sus despre 

închinările din ţările Românesc. |
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seu nu dreptul de a fi proprietari pe teritoriul 
românesc, 1) 

Am dis că acte vechi şi legale care să întă- 
rescă d'a dreptul daruri de proprietăţi nemişcă- 
tore în România, mănăstirilor de pește hotare, 
în realitate nu aflăm; trebuie să adaogem că, cu 
totul din contra, constatăm danii de tot; felul co- 
prindend obiecte mişcătâre, pe care, d'a lungul 
timpurilor, Voevodi! şi particularii le hărăzesci ne- 
mijlocit Sântelor-Locaşuri din ţera Turcâscă; toţă 
de tote: părţile le-ai dat mereii, şi bani, şi odâre 
de preţ, şi bulgări de sare din ocnele ţării, şi cân- 
tare de grâii, de miere, de câră, de tămâie, ba şi 
chiar robi ţigani; şi de tote acestea aii dat Ro- 

  

1) De şi proprietăţile ce mănăstirile închinate aii căpătat 
prin asement cumpărători sunt în număr așa de neînsemnat în- 
cât ele nu potii influenţa câtuși de pugin asupra cestiunii dreptu- 
rilor de impămâtenire şi de împroprietărire alii străinilor, totușt 
se cuvine ânst să amintim că acele cumpărători s'aii făcut numa 

„de către călugiri greci, în calitatea lor de egumen! af mănăsti- 
rilor pământene închinate, pe numele și din veniturile acestor 
mănăstiri, de Gre-ce numat ele puteai fi proprietare pe pă- 
mentul românesc ; egumenil, aii lucrat dar atunci, nu ca repre- 
sentanţi af SânteloreLocuri străine, ci et ai îndeplinit astfel, 
una din îndatoririle ce le impuneaii mal tâte actele ctitoricesci, 
adică. aceia de a spori averile ce le eraii încredințate. 

A se vede pentru acâsta, actul de întemefere a schitulut 
Stavropolzos din Bucuresci, clădit de archimandritul Ioanichie şi în- 
Chinat de el, mitropoliet din Pogoniani în Rumelia (8 noemvr. 
1733), precum și cartea-citată a d-lui 1, Brezoianu, p. 71,
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mânii fără, osebire la tâte mănăstirile de rit or- 

todox de dincolo de Dunăre. * 

Dar nimeni dintr'înşii, su forte puţin, s'aă 
orbit până a da moşii, vii s6ă case, unor mOnăs- 
tiri străine care nu aveai aci la noi metoşe pă- 
mântene ; nimeni nu s'a încum&tat a le da ace- 
lora, nică rumână sei vecini, adică muncitori ai 

pămentului, nică privilegii sei scutiri naţionale, 

nici dreptul de a priimi pe semă-le dajdii pămen- 

tene, precum oeriţ, vinăriciu, vamă ş. c. |. Da- 
ruri de felul acestora se făcean numai către mă- 

năstirile pământene, şi atât cele închinate cât şi 

cele neinchinate s'au bucurat purur de asemen6 
folose. Acesta era şi lucru firesc, ce 6re ce 
mănăstirile de aici aveai mijlocul de a exercita 

nisce drepturi de o natură aşa de locală ). 

  

1) Acestea. le pâte spune fără de sfi€lă cel ce a consultat 

ca vre o două sute de documente felurite atingitâre de închi- 

nările mănăstirilor din ţările Românesci. Printre aceste acte, 

abi€ se află vre o două tret excepţiuni nepotrivite, prin care se . 

dărutescii d'a dreptul către Sântele-Locuri, proprietăţi nemişcătâre. 

Cea mat categorică în telul acesta, este dania de la mănăstirea 

Florescil din Moldova, închinată lavret Esfigmenu de la Mun- 

tele Atos (10 august, 1506); dar și acela a fost atacată, pugin 

ani în urmă, de către familia Kostake, urmași și colaterali aY 

ctitorilor primitivi (4 august, 1527). ” 

" Archivele Muntelui Atos ne mai potii da dovadă de ceta 

ce înaintim. Una sută opt-spre-dece 'acte de îuchinare şi de da- 

nie, făcute în Principatele Române, către mănăstirile SântuluY 

Munte, sunt tot atâtea mărturisiri netăgăduite despre deosebirea
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Din tâte câte spuserăm se învederâză că pro- 
prietăţile nemişcătore şi chiar. cele mişcătore ale 
monăstirilor administrate. în dioa, de adi de egu- 
meni, aparţinii cu totul acelor monăstiri pămetene 
închinate, şi nu de fel monăstirilor străine, cărora 
ele.sunt închinate; prin urmare cestiunea st&pâ. 
nirei, întru ceia ce privesce mai. tâte averile, se 
află astfel deslegată, atât din cercetarea actelor 
de proprietate, cât şi prin faptul actualei posesiuni, 
care, să luăm bine aminte, se exercită chiar Şi 
adi, fără nici o înduoială, prin mijlocirea mona- 
stirilor pământene închinate şi în numele lor. 

Ceia, ce înaintăm aci este aşa de adevărat în- 
cât, ca, să sprijine pretinsul lor drept de proprie- 
tate, Sântele-Locaşuri din Orient se întemelază 
mai cu sâmă pe actele de închinare, prin care 
acele mănăstiri pământene sunt; legate de dinsele. 
Călugării străini se învofescii a, dice: „Aşa e; se 
„pâte ca bunurile să aparţină mănăstirilor pămen- 
ptene ce re sunt închinate; dar tocmai pentru 
„faptul că ele sunt închinate, chiar acele: mănă- 
„stiri sunt proprietăţi ale Sântelor-Locuri din străi- 
„nătate.* - Ei 

  

capitală ce s'a făcut tot dauna între înzestrările mănăstirilor 
pământene închinate, şi darurile cu care se miluiză mănăstirile 
de prin ţări străine, Archimandritul Porfirie de la Muntele Atos 
a publicat, la 1$47, în St. Petersburg, un inventaral acelor acte, 
în limba rusâscă. :
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Aci Ansă este rătăcirea cea mai mare. În- 

- chinare nu va să dică câtuşi de pugin stăpânire; 

documentele şi faptele stait de facă ca să dove- 
descă în care parte este adevărul, 

Deca cercetăm dreptul canonic, în actele San- 

telor Sin6de ecumenice, nu aflăm nicăieri nimica, 
care să îndreptăţâscă supunerea vre unei mână- 

stiri către alta. Din potrivă, s'ar păr6 că, dupe 

cele coprinse în canonul al 20-lea, aşedat la al 
Vil-lea Sinod ecumenic şi în de obşte dupe tote 
disposiţiunile prescrise pentru întemeierea, de mă- 

năstiră şi pentru regulile ce sunt a se păzi în- 

tr'însele, s'ar păr6, dicem, că acele sânte legi nu 
prevădii alt ceva, decât tot mănăstiri osebite şi 

neatârnate unele de altele, oblăduindu-se fie-care 
„de sine, prin sobbrele ce le locuiescă, şi primind 

numai ocrotirea, chezăguințele şi privegher ea epi- 

scopilor şi ale autorităţilor locale. 
Cată, ânsă să recunscem că, obiceiul închi- 

nări, şi prin urmare crearea, metoşelor .s6ii, cum 

am dice acum, sucurșalelor, a pătruns âncd de 
timpuriii în România, precum se afla stabilit în 

tot Orientul creştin. Aci a devenit, ca, ajurâ, un 
obiceiu al pămentului. Dar, pe acele timpuri îna: 

poiate era, şi lucru firesc ca cei mai slabi să caute - 
un sprijin pe lângă cei mai puternici, jertfindu-le 

chiar 6re-ce din venitul lor; acâstă idee, predomni- 

„_t6re în secolul de mijloc, s'a propagat; chiar şi în 

ordinul moral; ea a pătruns până şi în monachis-
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mul egalitar. Mai multe documente oficiale, eşite 
din cancelariile vechilor Domni români şi din ale 
-patriarchilor bisericei răsăritene, mărturisescii des- 
pre asemene fapte şi le daii acestor fapte nu- 

mirea consfinţită, printre Românii de odinidră, 

pentru tot ce era un simplu drept.usual, adică 

le recunoscă a fi făcute dupe obiceiul pămentuluii. 
Chiar din documentele de acestă natură, prin 

care unii ctitori primitivi de mânăstiri aii regu: 
lat. închinarea aşedămintelor lor către altele mai 

vechi, chiar din acele documente şi din deosebite 
fapte ce Sail petrecut, se potii trage lămuririle 

„cele mai sigure asupra ființei închinăriă şi a drep- 

turilor ce ea da sâii impunea. În ordinea, ideilor 
religi6se ale Orientului, ea pâte să fie asemuită 

cu ceia ce, în ordinea politică, a fost; Suzerani- 

tatea. Acest drept, pe care puterile garante, Vaii 
determinat, atunci când aii regulat drepturile şi 

îndatoririle reciproce ale Porții cu Principatele 

Române, ne pâte servi spre a explica printr'în- 

sul drepturile şi îndatoririle Închinăriă. 

A Şi într'adevăr, astfel s'a chiimat, âncă de la 
început, supunerea ţărilor n6stre către Sultani, 
cs cocă pretutindeni vechile documente pământene 

> spunii că Domnii de. odinidră, Mircea cel bătrân, 

Bogdan şi alţi aii închinat ţera la, Împărăţie. În- 

chinarea consistă în 6re care plocâne şi ajutâre 

felurite, pe care vasalul trebuia să le dea căpe- 

teniei sale morale ; dar nici cum, ea nu consti- 
II. 25,682. E 2
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tuia un drept de stăpânire dobândit de acesta 
asupra bunurilor şi averii clientului s&ă ; căci, în 
oră ce cas, acesta păstreză întreg şi neatins drep- 

tul de a, poseda, şi de a'şi administra persâna, şi 
bunurile sale. 

Aşa dar, când o mănăstire se află în stare 

de mănăstire închinată, ea are să recun6scă su- 

premaţia, spirituală a unei Lavre:) de la care 
at6rnă, care este a ei metropolă, şi pe care ea 

trebuie, în Gre care împrejurări determinate, s'o 
ajute cu daruri; de altă parte Lavra cea mare 

trebuie -şi dinsa să apere şi să ocrotâscă metoşele 
ei, de câte ori va fi nevoie?), 

1) Aşa se chiamă mănăstirile cele mari, care aternă numa! 

de la patriarchiile Răsăritului, 
2) Se va ved& mat departe că însăși întocmirea internă, 

precum şi condiţiunile de existență ale mănistirilor închinate, 

care acestea t6te aii fost recunoscute şi întărite mereii prin 
legtuirile ţări! și prin regulamentările isvorite din Sin6de şi chiar 
de la bisericele Sântelor-Locaşuri, nu Yertaii că închinarea să în- 
datoreze pe mănăstiri la alt ceva decât la o supunere spirituală, 
Se și pâte dovedi că, de la început, numaY astfel s'a înţeles în- 
chinareaj acesta, o arată cu prisos can6nele bisericesct, citate mal - 
sus, De altmintrel€ se potit ved€ şi mat multe sigiliâne ale pa- 
triarchilor din Constantinopole, atingătâre de acesta. Principele 
Dimitrie Cantemir, în Descrierea AfoldoveY (Cap. III, despre mă- 
năstirile din Moldova), ne a transmis, âncă fârte lămurite, ideile 
ce domneaii, în acâstă privinţă, pe la sfârșitul secolului al XVII-lea. 
Iată cela ce gice: <Este obicelu, în Moldova, când un Voevod 
ori un boler clădesce o mănăstire, să'şi împartă t6tă averea în 
mal multe părți de o potrivă, atât mănăstire! cât şi copiilor să,
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Aci cată să însemnăm deosebirile ce s'aii sta- 
bilit, prin obiceie şi prin dreptul usual, între mă- 
năstirile neat6rnate şi cele care atârnaii de altele, 
s6iu, ca să dicem mai bine, cele care le erai în- 
chinate, agpregontval. 

Acestea, portii, în tot Orientul, numele de 
metdşe, nume derivat de la uera-tyo; ele consti- 
tuescii o numerâsă clasă de mănăstiri, care ati 
în deplina lor stăpânire averi mal mult s6i mai 
pugin însemnate şi, cu t6te acestea, sunt tot o 

dată, şi îndatorate să recunscă, supremaţia, unei 
alte mănăstiri mai mari, mal venerate şi une ori 
şi mai bogate. Acâsta este posiţiunea tuturor 
acelor monăstiri pământene pe care ctitorii lor 

primitivi le aii pus sub ocrotirea unei alte mă: 
„năstiri mai, cu v6dă, aflătâre sei pe tărâmul ro- 
“-mânesci s6i şi dincolo de hotarele n6stre. M5- 
năstirea disă Jetoh nu este nici o dată o proprie- 
tate a, celei la care ea se află închinată; ea este, 
dupe cum s'ar fi dis în legiuirile Romanilor, cel 
mult un client al celei-l-alte. 

dând adică mănăstirii tot atât cât lasă şi copiilor, Yar dâcă cumva 
se teme ca, dupe mârtea sa, mănăstirea să se strice sâii să se 
răsipescă, apol o închină la altă mănăstire mat mare, alegEndu'o 
pe acesta dintre cele care. sunt aședate în cele patru numite 1o- 
cură, Ierusalimul, Muntele Sinai, Muntele Atos și Rumelia; şi 
archimandritul acele! mănăstiri se îndatoreză să iea asupră'şi în- 
grijirea mănăstiri! închinate şi să veghleze pentru ca călugărit 
dintr'insa să aibă în ea petrecere bună și cinstită...» 

9*
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Precum. se scie, tot astfel, adică, dupe ve- 
chiul obiceiu al pămentului, maj tâte mitropoliile, 
episcopiile şi mănăstirile cele mari şi neaternate 
ale ţării, ai avut şi aii până adi âncă, la noi, 
metdşe sâii sucursale, care stau, facă cu dînsele, în 
condițiuni legale de care nu .trebuie să se deosi- 
bescă întru nimic. starea mănăstirilor închinate 
din România, facă, cu Sântele-Locaşuri din stră- 
inătate, patrânele morale ale lor. 

Mnăstirile metdşe ale aşedămintelor religi6se 
din ţ6ră, ati avut pururâ administraţiunea lor ose- 
bită de a mănăstirilor patrâne; dar ele se sciat 
a fi atârnate de acelea; acelea ereat superidrele 
lor; acelora trebuia ele să facă darurile şi milu- 
irile rânduite prin voința ctitorilor. 

Aşa a fost în de obște starea de mai nainte 
a monăstirilor dise metoșe. Nici obicelul pămân- 
tului, nici vre o legluire 6re care a bisericel sâu 
a țărilor Românesci n'a cunoscut şi n'a, priimit ca, 
legal, vre un alt fel de închinare, 

Ades6 sa întrebuințat, spre a însemna pe 
acele mănăstiri care erai cu totul neaternate, ca- 
lificaţiunea de mănăstiri stavropigiace. Acest cu- 
vânt, al cărui înţeles literal este ssvorite din cruce 
(0zaveos şi 7rwyi), se aplică la mănăstirile care, în 
tâtă crestinătatea, nu cunoscii altă autoritate de- 
cât a patriarchului şi a Pr6 Sântului Sinod, de 
care ţine în genere tâtă biserica Răsăritului, Acelea, 
sunt înseși mănăstirile care au păstrat neatins
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caracterul primitiv al aşedămintelor mănăstirescă; 
relaţiunile. lor cu patriarchul sunt cu totul -de 

altă fire ca supunerea impusă stării de metoh. 

Prin stavropigie se înţelege numai că neatârnarea, 
aşedămintelor astfel numite, era chezăşuită de 
capii supremi aj bisericei. Tâte mănăstirile cele: 
vechi din ţările Românesci și fârte multe dintre 

cele ce s'aii înfiinţat în secolii din -urmă, aveai 

dreptul de stavropigie dar, -din nenorocire, acest 

drept ne le a fost merei respectat, 1) 

". Sunt, într'adevăr, -acte care dovedesc că, 

prin mijl6ce abusive, aii mers une-ori: trebu- - 

rile cu totul altfel, şi că, osebit de închinările 
usuale ce s'aii făcut dupe obiceiul pământului, 
adică de către însuşi ctitorul, carele, de o dată 

cu înfiinţarea unei mănăstiri, o şi închina la alta, 

apoi uneltirile călugărilor greci ai adus pe unii 

din Domnitorii şi din locuitorii ţărei, a săverşi în-. 

chinări nelegale, adică a supune cu închinare unele 
mânăstiri pământene, care pân atunci se bucu- 
rase de o deplină neatârnare. Dar aci avem al 1216 
canon din al VII5 Sinod ecumenic şi lu ca- 
non din âmbele prime Sinoduri adunate în bise-. 

rica Stilor Apostoli, care oprescii cu desăvârşire 

'1) Pentru acestă categorie de mănăstiri, se pote vede mal 

cu s&mă sigilionul patriarchului din Constantinopol Calinic, cu data 

din 10 februarie, 1702, dat mănăstire! Z/ureza din ţera Româ-" 

nescă, unde se lămuresce bine condiţiunile mănastirilor Sfazro- 

pigiace,
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pe ori-ce om, fie el miren sâi călugăr, fie străin 
s6ii rudă a ctitorului, fie chiar însuși ctitorul, în 
urma întăririi aşed&mentului săi, de a dispune 
de o mânăstire stii de averile «i, şi de a pre- 
schimba ori cât de puţin, orânduielile Şi daniile: 
de la, întemeiere, mai cu s6mă d6ca, acestea, eraii 
în conformitate cu legiuirile. În mai multe rân- 
duri, Voevodii şi Obştescele Adunări ale țărilor 
nostre, aii pus stavilă, împreună cu patriarchii 
ecumenică aj Răsăritului, la asemens închinări 
nelegale, şi aii stricat pe cele-ce se înființase prin 

“forte dese abusuri. Documente de felul acesta, 
avem cu prisos în România; în ele se desluşescii 
lămurit, atât rânâutelile sântelor Sinoduri, cât şi 
concesiunile făcute dupe obiceiul pământului. 1) 
Din acele documente se învederâză câtă deose- 
bire este între o închinare drâptă, adevărată şi 
primordială, şi alta, falsă, nelegală, de a doua mână, 
adică făcută, de Gmeni cari n'aveail dreptul să dis- 
pună de un ce care nu era al lor, 

    

I) A se ved€ actele date, unul dupe altul, de Obştesca Adunare a ţăret Românesc! şi întărite prin chrisvele lut Ale- 
xandru Iliaş (6 martie, 1628), Matel Basarab (27 noemvre, 1638), 27 noemvre, 1639, 20 decemvre, 1640); şi prin sigiliânele si- nodale ale patriarchieY din Constantinopole (1640 și aprilie, 1641), apoi chrisovul luf. Constantin Basarab (14 matu, 1657), al lut 
Radu Leon (29 aprilie, 1667); raportul Obştescet Adunări a ţE- rel Românesci, întărit de A. Moruzi (8 fevruarie, 1794), precum şi actul familie! Kostaki din Moldova, din 4 august, 1827.
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În de obşte autorităţile ţărilor Române, ba, 
chiar şi ale bisericelor din Răsărit, aii combătut, 

în multe rânduri, asemene închinări, şi cu tâte 
acestea, cel pugin jumătate din mânăstirile în- 

chinate se află adi supuse la acestă stare, prin 
acte înferate cu.cea mai îndrăzn6ţă nelegalitate. 

Pe timpurile când în ţările Române scăpă- 

tase drepturile strămoşesci, s'aii ivit unii Domni 

înstrăinață de naţiune şi de dreptate, s'ai ivit chiar 

moștenitori de ai ctitorilor, cari nu mai ţinură, 

s6mă de neatârnarea ctitoricâscă a, celor mai multe 
din mânăstirile lor, şi, siluind tote drepturile cele | 

vechi ale acelor aşedăminte, le închinară la mo- 
(7 

năstirile din Sântele-Locuri. ) Unii ai împins lu- 

1) Marginile ce am impus acestul studii nu ne permitii a 

ne opri îndelung asupra acestui punt. Ar trebui chiar volume 

întregi spre a se arăta meșteşugirile viclene şi hrăpirile neruşi- 

nate prin care GreciT aii isbutit a face să li se închine mal tâte 

mnăstirile din ţ&ră și să li se lase pe mânile lor administrarea şi 

venitul acelor mănăstiri. Cercetând actele ctitoricesci, care ma! 

tâte aă fost, în cursul timpilor, abătute de la înţelesul lor pri- 

mitiv, se va ved€ lesne cum sânţi! părinţi de peste Dunăre nu 

S'aii sfiit, în nici un mod, a atinge scopurile lor, aducând une-or! 

mărturiY mincin6se, alte ori falsificând chiar documentele vechi, ba 

une-orf chiar întrebuinţând siluirile cele ma! sălbatice, pe care le în- 

lesneaii compatrioți! lor, Domni! şi mitropoliți! Fanarioţt din al 

NVIII-lea secol. Spre a căpăta o dreptă idee, sub acest punt, se 

p6te consulta, nu numa! actele mat sus citate, prin care se des- 

ființeză închinările false şi nelegale, dar âncă şi documentele 

privitâre la închinările mănăstirilor Că/uYu/ (testamentul Buzes- 

culuf din 9 septemvre, 1609 şi chrisovul lu! Grigore 1. Ghica,
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crul şi mai departe; printr'un abus nelertat, "Şi aii 
închipuit să închine vre-unui Sânt-Locaş de dincolo, 
de o dată cu mănăstirea pământâni ce până 
atunci era, neaternată, chiar şi moşiile ei, pare că 
ar fi stat prin putinţă ca nisce simple proprie- 
tăți funciare să fie susceptibile de a se supune la o: 
acţiune de ordine cu totul spirituală, precum este 
închinarea. Atât ajunsese de mari în secolul din: 

  

  

19 matu, 1693); S/ănesciă, (chris. luf Radu, 19 matu, 1615,) 
chris. lut Constantin Brâncovenu şi sigilionul patriarchicesc din S 

* malu, 1692; chris. lui Nicolae Mavrocordat (27 aprilie, 1716), 
Radu-Voda (chrisov fals al lut Radu din 10 februarie, 1613), 
Vintilă-Vodă (chris. lut Radu Leon, 29 aprilie, 1667); Sf, Zân 
din Bucures! (chris. lu! Duca, 12 malu, 1678); ZZangu (chris, 
lut Nicolae Mavrocordat, 19 iulie,.1715, chris. lut Mihafu Ra- 
coviță, 30 iunie, -1716); Sz. Zân din Focşani (act de întemetere 
al căpitanului Vrăncenu, 1740); Richităsa (chris. lut Grig. Ghica, 
ianuarie, 1729) ; Spire din DE, (carte a mitropolitului Ungro- 
Vlahiei, matu, 1776, chris. al luY Tpsilant, 1777; Vizantia, (chris. 
luf Grig. Ghica, 15 ianuarie, 1777); Pieroși (raportul divanuluY 
țărif Românesci! din $ fevruarie, 1794, întărit de Muruz), s. c. 
|, s. c. |. Se pâte adaoge nenumărate citațiuni, Despre aceste 
false şi nelegale închinări, care se întețescii ma! cu semă în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea, sub cet d'ântei Fanarioţi, se 
observă că cele mal inulte sunt făcute sub înrturita intrigelor gre- 
cesci, fie ale călugărilor sâă ale mirenilor, de către Voevodiy, 
mitropoliţii și de dregătorii cer mart al Principatelor, luându-se 
ânsă mat tot-d'a-una de acestia drept temetu, un 6re-care drept de 
rudenie or! de moştenire, care învederat jicnea așegdămintele cele 
vechi, mult mat bine păzite odinisră de Domnit pămtuteni. (VedY 
nota la pag. 22).
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urmă, învălmășala ideilor şi nestatornicia, princi- 
piilor, pe care odinidră fusese întemeiate şi po- 
sițiunea, şi drepturile aşedemintelor religiâse ! !) 

Tot din acea vreme sunt şi acele câte-va 
acte prin care s'a cumpărat, pe sâma Sântelor- 
Locaşuri din Turcia, da dreptul, sâi prin care 
li s'aii dăruit nemijlocit, proprietăţi pe tăremul 
românesc, călcându-se astfel o lege care a fost 
purure cu tărie la noi, aceia ce nu învoia pe 
străini să aibă proprietăţi pe pământul nostru. 
  

  

1) Se pâte cita un exemplu ctudat, dar din norocire numar 
unul. La 1826, călugărit grect își feat asupra de a dispune de 
proprietăţile mănăstiresci şi vândii Armenilor o întregă mănăstire, 
anume S*tu/ George din Codrul lerţi. Asemen€ rătăcire nu se 
pote explica decât numai prin abusurile și asupririle ce aii 
exercitat în ţările nâstre Fanarioţii, în timp de un secol. Mă- 
năstirile n6stre, așa de bogate, erai pentru dînși! un is- 
vor nesecat de înavuţire, prin care îşi întemeia din ce în ce 
maj tare stăpânirea lor peste t6tă țEra. Cefa ce este încă un 
lucru de luat a minte, e că aceiași Voevogi Fanarioţi cari des- 
flinţaii şi scălâmbati atât€ vechi așediminte, ctioricesci şi robeati 
prin închinare atât€ mănăstiri, odinidră neaternate, acei domni, 
dicem, aii clădit şi ef une-ort, în țEră, mănăstiri nouă și le ai 
înzestrat may ades€, nu dâră din averea lor proprie, ci printr'un 
fel de despuleri ce ersii în obicetele lor, adică hărăzindu-le ave- 
rile altor vecht. mănăstiri. Cată asement să recunâscem că există 
'în România şi mănăstiri cărora Fanarioţil, ctitori al lor, le ai 
asigurat condiţiunile de existenţă prin acte categorice de închi- 
nare; astfel este mănăstirea Văcăzesci!, întemeiată de Nicolae 
Vodă Mavrocordat (chris. din 1719); astfel şi biserica Szzaro- 
Boleos din Bucuresci, clădită de archimandritul Ioanichie, 7 noem- 
vre 1733, şi câte-va altele. .
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Lăsând dar la o parte acestă abatere vino- 

vată de la legiuirile ţărei, şi neluând în semă, nici 
rătăcirea, care a putut îndemna la acele închinări 

de proprietăţi nemişcătâre, către Sântele-Locuri, 
iar pe de altă parte, priimind închinarea din sus: 

disul punt de vedere, sub care ea, își are a sa, 

fiinţă, adică în stare de o vasalitate spirituală ce 

nu pote exista decât numai. între duoă aşeqă- 
minte religi6se, vom fi nevoiţi să recunâscem că 

închinarea mânăstirilor, deşi nu este iertată de 

canonele bisericei, a fost totuşi un fapt priimit şi 

consfințit prin obiceiele ţărilor Românesci. Dar nu 

e mai .puşin adevărat că ea a fost împinsă până 

la abus, atunci când s'ai supus la închinare mai 
multe mănăstiri pământene care, la început, fu- 
sese neatârnate. | 

Atât guvernul românesc cât şi unii capi 

ai bisericei creştine de peste Dunăre, s'aii împo- 

trivit ades€ la asemen6 abus; el ânsă tot a lă- 
sat urme numerâse prin monăstirile din Româ- 
nia, care se află, ancă adi a fi închinate. | 

Cu t6te acestea, întru cât privesce închină- 
rile, guvernul român, ca să nu mal între întrun 

adevărat noian de judicăţă parţiale, ar put să 

priimescă acum de bune tâte închinările actuale, * 
fără osebire, şi să le considere, cât despre sineşi, 
ca şi fapte împlinite. ?1 ar veni chiar mai cu în- 
lesnire de a trece cu prescripţiunea, peste tote 
închinările de a doua mână, care s'au făcut; afară,
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din obiceiul ţării şi cu nesocotinţa voințelor pri- 
mitive ale ctitorilor. El pote acum să se lepede 
fără primejdie de un drept pe care Va avut şi 
de care s'a folosit purure ţera, adică acela de a, 
desfiinţa, t6te închinările nelegale. Dar ceia, ce nu 
pâte face, e de a împinge toleranța până întru a 
opri pe particulari şi pe moştenitori! în viaţă ai 
ctitorilor primitivi, de a ataca prin judecată în- 
chinările nedrepte, de ori ce natură ari fi ele, şi 
de a susţine dinaints tribunalelor tării pretenţiu- 
nile lor în contra Sântelor-Locuri, de câte ori 
asemene cereri arii fi basate. Se înțelege ânsă că 
în astfel de casuri, “indreptăţirea, acelor cereri 
n'ar put să ajungă la alt resultat decât acela 
de a desființa închinarea, ce se va fi recunoscut 
nelegală dupe legile nâstre; iar mănăstirea, des- 
robită şi readusă în starea ei primitivă de nea- 
ternare, ar reintra de sineşi şi fără nică o ose- 
bire, — întru cela ce privesce administrarea el Şi 
a bunurilor sale, — în categoria, mânăstirilor pă- 
mântene care ai remas şi sunt adi neînchinate. 

Ca să apăsăm acum asupra purtării ce nise. 
pare a fi de o cam dată cea mai potrivită pentru 
guvernul român, în cestiunea închinărilor, vom sta- 
bili că, atunci când el ar face, cum se dice, o apă 
din tâte închinările adi în fiinţă şi le ar considera 
pe tote în de obşte, ca închinări drepte şi bune, 
adică cum ari fi de acelea, făcute înşişi de cti- 
torii lor la, întemelere, prin acestă condescen-
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dență chiar, el ar consfinţi faptul că singurele Şi 

unicele stăpâne ale bunurilor minăstiresci co- 
prinse în teritoriul românesc, sunt numai şi nu- 
mai acele mănăstiri pământene închinate, jar nu 

de fel patr6nele lor duhovnicesci de prin Locurile- 

Sânte ale străinătăţii. Şi 'ntr'adevăr, de 6re ce 
este bine înţeles de către toţi că nu e nici lu- 

cru drept nici cuviincios ca să se reguleze starea 

mănăstirilor inchinate altmintrele decât dupe vo- 
ința, vechilor ctitori ai lor, şi dupe adevăratul 
principii al închinării — principiii carele şi acela, 
a avut neapărat, de la început, cuventul săi de a, 

fi şi prin urmare cată să'şi păstreze purure ca- 

racterul s&ii originar, — nu mai încape înduoială, 

că, la acestă, regulare, trebulescii luate drept 
temeiuri, numai închinările cele legale, adică cele 

consfinţite de vechiul obiceiu al pământului, şi 

nu de loc cele care aii fost tot mereii combătute 

şi respinse, atât de autorităţile civile ale țării, 
cât şi chiar de cele bisericesci ale Răsăritului. 

Deci, numai şi numai pe basa închinărilor celor 

drepte, netăgăduite şi primordiale, .se pâte ju: 

dica acea cestiune de căpetenie, care consistă în. 
a sci al cui este dreptul de stepânire asupra bu- 
nurilor din ţările Românesci, pe care le admini- 

str6ză,. adi călugării străini, în numele mănăstiri- 

lor pământene închinate, mănăstiri la care ei. 
sunt acum egumeni şi îngrijitori. Vădând împre- 
jurările precum le am arătat, — şi să, băgăm de
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ț 

semă că alt punt de vedere mal nefăcărit nu 

există, —cine 6re este acela care va, tăgădui fap- 

tele şi drepturile, pe care acum le am lămurit ? 

Cine, cu dreptă chibzuinţă, nu va, rămâne pătruns 
de acest adevăr că, adică, unicele pers6ne mo- 

_rale îndreptăţite a stăpâni aşa-des numitele bu- 

nuri din România, sunt numai acele mânăstiri 

pământene, pe care le l6gă de Sântele “Locuri nu- 
mai spiritualul şi cucernicul lang al închinără, 
în care nu se coprinde câtuşi de puţin o idee 
aşa de materială ca acela a unei stăpâniri pă- 
mentenesci 2 

II. 

Amestecul - Statului Român în administrarea md- 

năstirilor închinate nu a lipsit nici o dată; înseşi Locu- 

rile-Sânte ati cerut ades6.—Numirea Egumenilor.— Ceta, 
ce ea trebuie să fie dupe legile bisericesci. — Cum s'a 
făcut ca, în România, excepţiunea să se prefacă în re- 

gulă.— Din ce cause s'a numit egumeni străini.— Drep- 

turile ce ai păstrat ţările Române în acestă impreju- 

„rare.—Nu mai sunt cuvinte pentru ca egumeniile să fie 
ocupate de străini, — Resultat negativ al acestui fapt.— 
Trebuința neapărat, simțită de a despărţi atribuţiunile 
egumenilor şi stariţilor, de acelea, ale îngrijitorilor şi alo 
administratorilor cari duci afacerile mirenesci ale mănă- 

„Stirilor. — Demoralisaţiunea şi abusurile pricinuite de un 

asemen6 amestic -de atribuţiuni. — Gerarea bunurilor 

monăstiresci nu ma! pâte sta pe viitor decât în mânele 

unei administraţiuni mirene. — Sarcinele impuse tutulor 

monăstirilor în genere de către ctitorii şi dănuitoril lor.—
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Buna întreţinere a clădirilor ciitoricesci şi a obştei ce 

loculesce într'insele, sânt conâiţiunile neînlăturate ale 

ori cării danii.—Prevedere specială a ctitorilor de mănă- 

stiri pământene închinate. — Îndatoririle mbnăstirilor că- 

tre ţ6râ.—Ceia ce erai odinidră mănăstirile în România. — 

Scop patriotic al clădirii lor şi al bogatelor darnri ce 1i 

se făceati.— Mănăstirile închinate ai îndeplinit, în trecut, 
“îndatoririle lor către ţsră, fără de nici o împotrivire. — 

Nimic nu le îndreptăţesce Ia scutiri, în timpul de facă.— 
Îndatoriri speciale ale mănăstirilor închinate către Locaşu- 

rile-Sânte, patroni! lor.—De ce natură sânt acele îndatoriri? 

—Ele sint subordinate celor care privescă buna întreţinere 

a monăstirilor pământene şi celor cari ati de scop aju- 

torele către ţâră. — Ele nu constitue un drept positiv şi 

prin urmare nu se pâte preface într'o dajdie în tot-d'a- 

una, acelaşi.— Necesitatea de a se întocmi pentru mă5nă- 

stiri, budgete pe an, care să reguleze întrebuințarea şi 

împărţirea echitabilă a veniturilor mănăstiresci, în con- 

formitate cu dispotiţiunile donatorilor. — Cine se cu: 

vine să întocmescă acele budgete ? — Conclusiune. 

O mare parte din sarcina ce am luat asupră-ne 

se află acum. uşurată prin lămurirea primului 

punt, carele ne-a făcut să cundscem, fără în- 

'duoială, al cui este dreptul de proprietate asupra ace- 

lor bunuri din țările Românesci, despre care Sântele- 

Locașuri din Orient pretindii că arii fi o avere a lor. 

Şi într'adevăr, de 6re-ce s'a dovedit că, ori cum 
S'ar iscodi lucrul, averile din România nu potii fi 
ale altora decât ale mănăstirilor pământene, 

fârte lesne ne va, fi acum a da răspuns la a doua 

întrebare ce s'a, pus la începutul acestui studii, 

adică de a sci: care sunt drepturile şi îndatoririle
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guvernului român în administrarea acelor mănăstiri 
Şi a averii lor? 

Să, lăsăm în laturi faptele dilnice, care ne arii 
dovedi cu prisos că asemen€ drepturi se exercită 

„adi de către guvernul Român, în puterea voinței 

obştesci, ba chiar şi âncă ades€ din cererile stă- 
ruitâre ale Sântelor-Locaşuri. Să cercetăm acum 
numai în ce consistă cestiunea administrării şi să 

vedem dâca fie-care din puntele ce se atingii de 

dinsa nu îndatorâză în mod imperios pe Statul 

Român, de a'şi exercita, autoritatea în chipul cel 

mai nemijlocit şi cel mai energic, în tâtă gestiu- 
nea a, acelor sânte aşedeminte şi a averilor ce ele 
stăp6nescii. 

Punctele în care se coprinde tot dreptul de 
administrare, sunt cele următâre: : 

12 Numirea, de superior saii de egumen la 
acele mănăstiri, şi 

20 Repartiţiunea Şi înizebuingrea venituri- 
lor acelor mănăstiri. 

Să examinăm primul punt şi ne vom în- 
credinţa, îndată, consultând regulile monachicesci, 
întărite cu tot dinadinsul, în țările Române, prin- 
tr'o mulţime de. chrisve domnesc şi:de sigili6- 
nele patriarchicesci ') că, în fie-care mănăstire 

1) Dupe cum am mat spus, organisarea şi starea în care 
aflim t6te mănăstirile din țEră, la acea epocă, sunt cu totul necom- 
patibile cu acel drept de proprietatea pe care îl pretindă Sân.
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egumenul: cată, să fie ales dintre membri acestui 
sobor; numai când cumva nu sar găsi, în sînul 
unei mănăstiri. un bărbat vrednic de asemene 
păstorie, numai atunci este îngăduit de a căuta; 
alur6 un egumen cu cerutele însuşiri. De alt- 
mintrel6, în canonul 88 al Sinodului local din 
Cartagena se hotăresce lămurit că un călugăr nu 
pote sta, egumen într'o mănăstire unde este străin 

  

tele-Locuri ; în administrarea averilor, mănăstirile închinate erati 
pe deplin neatârnate de locurile de cari depindeaii duhovnicesce, 
şi sub acest raport nu se vede a fi fost nici o deosebire între mănăs- 
tirile închinate şi cele neatârnate din (eră. A se vede, drept do- 
vadă, marele chrisov, care constitue, cum am dice, codicele le- 
gluitor al mănăstirilor din ţera Romântscă, întărit de Obştesca 
Adunare și de Constantin Voevod Mavrocordat; într'însul se co- 
prindă mai tâte actele de mat "nainte, de la 1596 până la 1657, 
prin care Adunările şi Voevodii ţăret, precum și sinâdele şi pa- 
triarchii din Constantinopole aii regulat şi confirmat pe rând, 
drepturile şi întocmirea mănăstirilor din România. De altmintrele, 
origina acelor disposiţiuni se afă âncă din al XIV-lea secol. 

A se ved€ apoi şi o mulțime de acte de acelaș fel, care 
nu sunt pomenite în disul chrisov, iar printre acestea : sigilionul 
patriarchului Ieremia al Constantinonolului (1593), acele al pa- 
triarchului din Ierusalim (24 aprilie, 1664), cel âncă o dată citat 
al patriarchului Calinic (10 fevr. 1702), 'al lut Kyril, patriar- 
chul Ierusalimul (ca la 1706), şi chris6vele lu! Grigorie Ghica 
(1742 şi 1767), Ipsilant (1776), Muruz (1709 decemv.), întărit 
prin act sinodal şi patriarchicese (9 ianuarie, 1800), Caragt (4 
martie, 1813 şi 1815), şi acestea confirmate de patriarchul Ieru- 
salimului (1816). Tâte aceste acte se ocupă în genere de a regula 
starea mănăstirilor închinate, atât din puntul de vedere al în- 
tocmirilor canonice, cât și al administrărit averii lor.
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şi venetic, iar canânele 17 şi 21 ale Sinodului 
al VILI6 ecumenic, oprescii cu dăsăverşire pe că- 

lugări de a trece dintr'o m6năstire într'alta, nu 

numai ca egumeni, dar şi ca simpli monahi. | 
Aceste regule aii fost păzite în România 

până atunci când relaţiunile mai dese cu Orien- 

tul, şi mai ales cu clerul grecesc şi slavon din 

Turcia, aii făcut să predomnâscă asupră-le excep- 

țiunile ; a venit, în adevăr, o vreme— și este toc- 
mai aceia pe când Principatele Române sai în- 

chinat Porții Otomane, — a venit o vreme când 

Domni şi ctitorii de mănăstiri, împinşă chiar de 
zelul lor pentru binele aşedămintelor pământene, 

ba, chiar pâte pentru folosul ţării întregi, aii des- 

coperit la, călugării străini, merite mai mari decât; 

ale mohachilor pământeni, şi ai chiămat unii ca 

__ acela, ca să le încredinţeze lor egumeniile mănă- 

stirilor de aci, fie închinate s6i şi neatârnate. 
Pricinile care aii povăţuit introducerea călugări- 

lor străini în mănăstirile ţării, sânt de natură 

felurită,; meritul şi favârea aii avut une ori pre- 

cădere; alte ori ânsă numai mituirea şi lăcomia de 

bani aii îndemnat la aşa faptă pe Voevoţi şi pe 

nsâmurile ctitoricesci. Să luăm aminte totuşi, că 

asemens hatiruri s6ii chiverniseli, se făceai nu- 

mai pe sâma unui om şi pe timpul vieţii sale; 

cutare călugăr străin de la Sântele-Locuri se nu- 

mea egumen la o. mănăstire din ţ&ră, fiindcă 

purta nume de om cuvios, si invatat sei di- 

II. 25,682. 3
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baciu. Dar avem dovedi, care se poti: arăta tu- 
„“buror, că adese ori din astfel de favori personale 
«:încolţit 'un lăstar: cotropitor pentru drepturile 
mânăstirii, căcă călugărul străin isbutea cu: înce- 
tul să 'prefacă “cinstea ce i se: dase lui, într”o 
închinare arbitrară -a' mânăstirei românesci câ i 
se încredinţase, către lavra străină. de unde el 
venise 1), - II A 

Pe de altă parte, âbusul acela prin care se 
aduceaii egumenii străini pentru mănăstirile pă- 
mentene, ajunse a fi ca şi un obicelu. Unii cti- 
tori stipulară chiar în actele de întemeiere ale 
mânăstirii lor, că, aşedământul patronal, la câre 
ei o închinase, va av6 dreptul de a trămite din 

  

1) A se vede actele mat sus citate ale lu! Alexandru . Iliaș (1628), chrisovul lui Constantin Brâncovânu din 8 martie, 1692, 
atingător de închinarea mănăstirel S/ăzesci), precum şi "mat tâte 
actele de închinare de la sferşitul secolulut al XVII. şi din âl XVIII-IE secol; mat cu sâmă cele din Moldova. Să adaogem 
şi următârele cuvinte ale patriarculul Macarie, despre mănăstirea Stănesăl : «Tot locul este acum pustiii, fiindcă ctitorii, pugin «dupe clădirea mănăstirii, supuseră administrarea el luf Nikifor, 
«<patriarchul Alexandriei, dupe a căruf răposare, nimen! nu mat «Îngriji de dinsa>, (Zraele of acarius, Vol. 1], P. 373). Isto- 
riile n6stre sunt pline de asemene fapte. Respectul și conside- 
raţiunea de care se bucura călugări! din Orient, priimirea 
bine-voitâre şi adăpostul. ce eY purură aflaii în țeră la noi, aă 
pricinuit adest asemen€ favorit, de care el s'a folosit cu meşte- 
Șug, spre a ajunge a se crede stipânt pe o a patra! parte din proprietăţile țărilor nâstre. . Su
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sînu'i egumeni ca s'o administreze; dar - asemene 
acte se rostescii tot de o dată curat asupra înal- 

telor calități ce trebuie să, aibă acei bărbaţi, şi 

mai tote prevădi că, de n'arii fi păzite cu sfin- 
țenie aceste condițiuni, şi adică, de cum-va, egu- 
menii trămişi de la Sântele-Locuri arii lucra întru 
stricarea, şi nu întru buna stare a mânăstirii 
pământene, autorităţile țării vorii trebui să inter- 

vină, şi să încredinţeze acel sânt locaş unor 6meni 
cari vori păzi mai cu luare aminte voințele 
ctitorilor TD, 

„Iată dar, că nu numat areptl firesc pe care 

însăşi autonomia ţării îl dă Statului Român de 
a cOrmui tte aşedămintele publice de pe terito- 

riul săii, dar âncd şi actele de închinare legală, 

supunii numirea şi purtarea egumenilor de la 
monăstirile închinate, la controlul puterii locale, 

care de altmintreli este pururs şi pretutindeni 

protectorul natural al unor astfel de aşedăminte 
şi chezaşul, îndatorat cu îndeplinirea voințelor 
ctitoricesci. 

Causa, pentru care Sati chiimat egumeni Gin 

străinătate spre a cormui mănăstiri pământene, 

se află âncă spusă curat în multe din vechile 

„acte de închinare ; chiar deca ea nu este rostită, 

pretutindeni, cel pugin este subînțelesă,; căci, pe 

1) A se ved€ chrisovul ctitoricesc de la Cotroceni, dat de 

Şerban Voevod Cantacuzino, la octomv. 16$2. 

9*
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timpii de atunci, mergea vorba, că în de obşte 

călugării de la Sântele-Locuri erai mai învățați 

şi mai deprinşi cu afacerile bisericesci decât cei 
din clerul nostru. Apoi âncă, aceia, cu tâtă a lor 

_sciinţă, aveai în străinătate mai slabe mijloce de 
viaţă decât cei de la noi. De aceia Românii îi şi 

chiămai cu milă, ca, să le încredinţeze lor mănă- 

stirile pimentene, gândind tot de o dată că ei se 
vorii arăta, mai cuvioşi şi că vorii respândi în ţ6ră 
lumini, bine-faceri şi exemple de pietate. Cu tote 

acestea, Românii nu s'aă lepădat nici o dată, de 

dreptul de a depărta pe acei egumeni străini, 

dâcă cumva ei marii îndeplini scopul cerut. Ro- 

mânii ai exercitat ades6 acest drept, care n'a 

scăpat nici o dată cu desăvârşire din mânele gu- 
vernului românesc 1). 

_ Precât ânsă numirea egumenilor străini la 

mănăstirile pământene, — chiar şi la cele închi- 
nate,—nu mai are acum o causă bine-cuvântată,; 

precât acei egumeni, în loc de a îndeplini sco- 

pul pentru care ai fost chiămaţi, nu ma! pârtă 

câtuşi de pugin grija lui; precât ţra are acum un 
cler, cel pugin tot aşa luminat şi aşa demn ca 
cel din străinătate: apoi pe ce temeiu 6re sari 

1) A se vede Formularul de declarațiune din partea că- 

lugirilor greci, când sunt trimişi în calitate de egumen! la mă- 

năstirile închinate din țera Românâscă, în Memorandum al d-lut 
Gr. Bengescu, 1855, p. 75. |
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mai priimi egumeni străini în mănăstirile ţării ? 
Să mai adăogem că guvernul român s'a putut 

pe deplin convinge de deşărtăciunea, acestui obi- 
ceiu, prin faptul chiar că a îngăduit, în aceşti 

ultimi patru-decă de ani, acele disposiţiuni, înve- 

chite şi devenite acum cu totul păgubitore. Astfel, 

mănăstirile închinate aii scăpătat; din ce în ce mai 

mult ; în loc de cuvioşia, de luminile şi de bine- 

- facerile cu care ctitorii mânăstirilor socoteaii să, 

înzestreze ț&ra, prin mijlocul egumenilor străini, 

nu s'a mai vădut decât demoralisare, răsipă, ig- 

noranţă, rea credinţă şi neruşinate: hrăpiri. Chiar 

şi autorităţile bisericesci de dincolo, ai destăinuit 
ades6 asemen6 fapte ruşin6se şi s'a îndreptat 

la guvernul român cu plângeri în contra egume- 

nilor pe cari ele înseși îi recomandase. Deci, gu- 

vernul nostru nu mai pâte av6 nici o chezăşie 

solidă spre a priimi pe străini la egumeniile mă-. 

năstirilor pămentene închinate, şi prin urmare 

„ pretinsul drept al Sântelor-Locuri de a recomanda 

egumeni de la.ele, numai pote fi priivit astădi 

decât ca o concesiune ce li sa făcut de către guver- 

nul român, numai sub titlu de cercare. Cercarea s'a, 

adeverit a fi o pagubă învederată pentru mănă- 

stirile închinate; şi nu numai pentru dinsele, dar 

âncăd pentru moralitatea publică, pentru buna, 

credinţă, a ţării, pentru respectul ce datorăm cti- 

toricescelor legaturi. 
De altă parte, este de. luat aminte că des-
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voltările şi propăşirea, ce viaţa socială, de la, not 
a dat proprietăţilor mănăstiresci, facii-ca admi- 
nistrarea acestora să nu. mai. fie astădi tocmai 
potrivită cu caracterul monahicesc, cu atât mai 
mult că âncă şi al 27% canon din al IV-1 Sinoa 
ecumenic prevăduse că sarcina de curator al bu- 
nurilor m&năstiresci trebuie să fie cu totul ose- 
bită de acela de cap al unui sobor de călugeri; 

De aceia şi guvernul Românesc, în îngrijirea, * 
sa către mbnăstirile pământene neatârnate, a Şi 
regulat mai de mult ca sarcinile de egumen şi 
de stariţ „să rămână în marginile ce le sunt în- 
semnate de legea bisericescă, adică, să se reducă 
la administrarea duhovnicâscă, şi casnică a soboru- 
lui; pentru acâsta, s'a fixat fiecărei mănăstiri, un 
budget proporţionat cu trebuințele sale materiale 
Şi în raport cu obiceiele şi cu îndatoririle de ospătare 

-Şi de miluire ce sunt în datinele lor. Guvernul a 
îngrijit. ca mănăstirile țării, cele neatârnate, să ră- 
mână locuri de retragere, de cuvioşie, de. odihnă, . 
şi de adăpost sufletesc, iar ni dărâmături, pustiite 
de călugări şi chiar une ori de preoţi de. mir, sii: 
cântore de negoguri cămătăresci şi focare de pro- 
cese, de intrigi şi de mârşevii, precum sânt. adi 
mănăstirile închinate din ț&rile Românesci. 

„ Acest resultat mântuitor la produs crearea, 
unei administraţiuni centrale a bunurilor mănăsti- 
resci, care s'a instituit, îndată, ce. s'a simţit că o 
sarcină de astfel de natură nu se mai potrivesce 

o
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cu caracterul monacal. Este un lucru de o:nea- 
- părată trebuinţă ca o astfel: de măsură nimerită, 

care pent acum a fost numai parţială şi adică mărgi- 
nită la mănăstirile neaternate, să se aplice tutu- 

ror. mănăstirilor pământene, în de obşte. Toţă 
„ egumenii trebuiesci descărcaţă de sarciria gestiunei 
externe a moOnăstirilor. Acum proprietăţile mă- 

năstirescă nu poti fi bine administraţe decât prin- 

tr'o autoritate mirână, recunoscută de Stat, care 
să ofere tore cuvenitele chezăşii de: ordine şi: de 

probitate; mai bine decât călugării, ea. pote să 

dirige” întrebuinţarea veniturilor, conform cu spi- 
ritul, cu disposiţiunile, cu voinţele şi cu intențiu-. 

nile manifestate de ctitori şi de dănuitori. 
Spre a descurca 'tâte puntele ating&târe „de 

administrarea mănăstirilor închinate şi averei lor, 

ne mai rămâne acum să: vedem în ce mod tre- 

buiescii să fie repărțite şi întrebuințate veniturile 
acelor bunuri, ca să nu se-facă abateri nică âin 
litera, nici din spiritul donaţiunilor legale ce s'aii 

făcut acelor mănăstiri. Ca să ajungem la acest 

resultat, cată mai nainte de tâte să Tecun6şcem 

că averile mănăstiresci, în de obşte, sunt supuse 

tâte la două condițiuni, care sânt aceleaşi pentru 

tote categoriile de mănăstiri fără osebire. Ori- 

cine a dat ceva la vre-o mânăstire, a avut mai 

ales ducă scopuri în vedere; adică de a înlesni 

întreţinerea, cuviinci6să, a locaşului căruia a fă- 

cut dania, şi de ai da mijlâce că să se săvâr-
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şescă, printr'insul, acte de pietate şi de bine-fa- 
cere, sub ori-ce formă ele s'arii presenta. 

Cea d'ântâi condiţiune este de sineşi un lucru 

aşa de firesc încât abi6 a, fost vre-o odinidră 

trebuinţă ca să se înscrie: în actele de danie. 

Este bine înţeles că cine dărulesce ceva vre-unui | 
aşedăment 6re-care, o face, mai ântel de tâte pentru 

ca să "asigure şi să 1 îmbunătăţâscă sorta. Cu tâte 
acestea, actele de închinare cele legale, ba chiar 
şi unele de închinare arbitrarie, nu lipsescii de a. 
coprinde, ca o clausă expresă, întreţinerea mă&- 
năstirilor închinate din țera, pare că cei cari le ai 
clădit Şi Chiar cei cari le ai închinat -pe ne- 
drept, S'arii fi temut ca să nu vină un timp când 
călugării străini arii despuia s6i arii năpusti acele 
locaşe pământene, atât în folosul Sântelor-Locuri, 
cât pote chiar şi pe sema lor proprie. 

În acestă privinţă, Statul Român are datoria 
de a cere ca monăstirile pământene să fie între- 
ţinute: dupe măsura averei lor, căci toți Românii 
se simtii adânc pătrunşi de cea mai drâptă mânie, 
când vădii cum călugării străini, cari de atăția 
mari de ani administri acele averi, lasă să se 
dărapene Şi să se pângărâscă atât6 mândre crea- 
țiuniale cuvioşiei şi ale măririi străbunilor lor; când 
v&di mai cu s6mă cum, din aşa multe bogății T&- 
mase de la pietoşii :dănuitori, mai nici o părti- 
cică nu este întrebuințată la întreţinerea şi la 
preînoirea, acelor aşedăminte. Putem spune fără,
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sficlă şi fără greş, că cel pucin jumătate din m5- 

năstirile închinate din țările Române, se află adi 

într'o stare de părăsire desăverşită, şi că egume- 
niă lor sânt numai nisce stringători al veniturilor 

lor, spre a le trece d'a dreptul la Sântele-Locuri, 

„ atuncă când banii nu le rămânii în pungă. Dem- 
nitatea, sfintei nâstre religiuni, voințele generoşi- 

lor ctitori şi dănuitori al mănăstirilor n6stre, spi- 
ritul chiar al naţiunii în genere, strigă neconte- 

nit în- contra unor nelegiuiri ca acestea. Cum 

doră va put sta guvernul nostru nepăsător. şi 

a nu'și implini datoria, curmănd un răi ca acesta, 

şi pun6nd. stavilă la, aşa neruşinate abusuri? 
Dar, nu numai întreţinerea clădirilor, a, sluj- 

bei bisericesci şi a obştei ce locuiesce în mănăstire, 

sunt unicele condițiuni stipulate de dănuitorii 
averilor mânăstiresci,. 

La noi, ca şi aur, mănăstirile: n'aii fost, 
odinidră, numai locașuri de retragere, exclusiv 

consacrate unei vieţe monachale inactive; într'o 

țeră aşa, de expusă ca a n6stră, la tot felul de 

cotropiri şi de bântuieli, m&năstirile, clădite mai 

tâte în formă de cetăţui cu țepene ziâuni de apă- 

rare şi pitite mai ades6 în locuri mai mult sâii 

mai pugin ferite de prădări, mănăstirile, Qicem, 

erati menite a găzdui în sinul lor pe cei ce cău- 

taii adăpost, a înlesni mijlâcele de traiu celor slabi 

şi neputincioşi, a păştra. nepreţaitele comori ale 

cunoscințelor şi ale măiestrilor omenesc; însfer-
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şit a, desvolta, şi a r&spândi.aceste binefaceri ale 
minţii. şi ale înţelepciunii. ;. - . 

„ Iată de ce-natură eraii. diferitele sarcine. ce 
se lăsaii pe sâma, sântelor aşedăminte, s&mânate 
în vechime pe teritoriul. românesc: Toţi aceia, .pe 
care .cuvioşia şi dorul lor. de ţeră, îi îndemna, să, 
volască binele: material Şi. moral al naţiunii, nu 
aflaii alt “mijloc de a'1 întemeia decât; clădind şi 
înzestrând mănăstiri. Aşa, vedem că strămoşii 
noştri aii adus tot. mereii pe altarele religiunii, 
prindsele îmbilşugate ' ale patriotismului lor; îi 
vedem dăruind mănăstirilor, pentru ca şi. acestea, 
să priimescă, şi. să ospăteze pe călători ; pentru 
ca. ele. să adăpostescă. pe. pribegi; să ajute Şi să. 
miluiască, pe' sărmani şi pe văduve; să înzestreze 
şi să căpătui6scă pe orfani; să întreţină. spita- 
uri pentru bolnavi şi infirmi; să întocmescă ti- 
parnițe pentru publicarea şi respândirea de cărță 
folosit6re ; însferşit pentru ca ele să contribu- 
jască, prin tâte mijl6cele, Ja îmbunătăţirea, stării 
morale şi materiale a ţării şi ca, la cas de nevoie, 
ele să vină Şi în ajutorul patriei. | 

„Pote că dintr'un simţiment de acelaş fel a 
purces chiar şi gândul de a închina unele mănă- 
stiri pămentene la cele de la Sântele-Locuri. Stră- 
bunii noştri aii „sperat, pe semne, că, punând în 
mai de aprâpe relaţiuni mănăstirile din țările 
n6stre cu acelea din Orientul depărtat, : călugării 
cari de acolo vorit veni aci, fiind mai învăţaţi -



MONÂSTIRILE ÎNCHINATE 43 
  

decât, ai noştri, vorii sci să dea, la NOI, exemplul 
unei pietăță mai luminate şi vorii: contribui, în 
mod. mai puternic, la propăşirea naţiunii române. 
Cat despre trecut, ne place a o mărturisi, spe- 
ranțele lor n'aii fost tot-d'auna deşerte; dar tare 

- S'ai schimbat vremurile, şi ale lor bune inten- 
ţiuni ai slujit de temei la prelungirea unei stări, 
care audi este fârte depărtată, de cela ce a fost 
une-ori şi de ceia, ce, cu amăzire,. se credea.că, 

"are să fie purure. e 
Cele ce, în mod general, am expus până aci 

cu privire la binefacerile ce mănăstirile eraii 
datâre a răspândi printre locuitorii ţării, acelea 
nu sunt simple cuvinte, fără dovedi. Cele mai. 
multe acte de danie şi mai ales cele de închinări 
legale, coprindii asemen6 îndatoriri; ele numai 
prin formă se deosibescii dintr'un act, într'altul; 
dar spiritul şi intenţiunile „ce, le ai dictat sânt 
pretutindeni aceleaşi ; clausele se schimbă ânsă 
dupe epoce şi dupe firea dănuitorilor. Nu e mai 
pucin adevărat 'că ori-ce mănăstire, precât are 
avere, are şi îndatoriri corelative de binefaceri 
publice. Acesta era un fapt aşa în de obşte cu- 
noscut şi netăgăduit încât, abi6 numai cu vre 

-0 patrudecă de ani înapoi, nici unia din mănă- 
stirile țării, fie dînsa închinată sâi neatârnată, 
nui ar fi dat prin gând de a fi scutită, de câte 
ori a, fost trebuință a se face contribuţiuni, fie 
parţiale fie colective, cu scop de a se stârpi epi-.. -
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demiile, de a se clădi sâii a se întreţine spitale, 

asiluri şi orfanotrofii, de a se institui sii de a se 
înzestra sc6le, seminarii, tipografii, ba, chiar şi de 

a se face cisle pentru plata datoriilor Statuiui, ori 

pentru întreţinerea, oştirilor de apărare !). 

  

1) Mat că nu se află mânăstire la care să nu se găsâseă 

asemen€ condițiuni, în actul de închinare, Acâstă îndatorire, 

pe care ar fi şi de prisos a o ma! dovedi, este un ce aşa de 

firesc, aşa de întrupat în spiritul închinărilor, încât guvernul 

țări! a dispus tot d'auna de dinsa, fără nici o împotrivire; el 

a hotărit și solul şi cătimea contribuţiunilor mănăstiresci, A se . 

ved& raporturile Obştescel Adunări din Moldova (12 sept., 1704 

şi 1 mart., 1706), întărită de Antioch Vodă Cantemir (iunie, 

1705 şi 1 mart. 1706). Apot âncă chrisâvele următâre: în ţâra 

Românescă; al lut Alexandru Ipsilanti (17 martie, 1775), Muruz 

(27 noemY., 1793 și 20 octom., 1794), Hangerli (22 ianuar., 

1798), al Divanului executiv (25 mart., „179S), Constantin Ipsi- 

lanti (5 sept., 1803); Caragă (19 malu, 1817); — în Moldova: 

al lui Ipsilanti (8 iunie, 1799), raporturile Adunărilor din Mol- 

dova (25 mast., 1813 şi 1 ianuarie, 1828) şi din Ţâra Româ- 

nescă (6 dechemv., 1822). Mat adaogem chrisvele lui Constan- 

tin Brâncovenu (1707) şi lui Constantin Mavrocordat (28 dec., 

1716), atingătâre de mănăstirea închinată „S-/4/ Saza din Bucuresct. 

O mulțime de acte de felul acesta se află la Archivele Statului. 

Puterile străine s'ai folosit și ele ades& de aceste contri- 

buțiuni mănăstiresci, numite cise. Mal în tot d-a una, pe timpul 

ocupaţiunet Principatelor Române de oştirile rusesci sâi turcesct, 

mănăstirile aii contribuit cu bilşug la întreţinerea lor. A se vede 

poruncile lui Michatu-Vodă Suţu (1 dec., 1Sor), ale Divanului 

executiv din ţera Românâscă (14 mart., 1809, 10 april. și 4iul., 

1812), şi tâte actele relative la ocupațiunile militare străine, şi : 

păstrate în Archivele Statului, :
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A refusa asemen€ ajutore ar fi părut călu- 
gărilor. de mai nainte, o călcare a voinţelor cti- 

toricesci, de 6re ce fundatorii ai lăsat mbnăsti- 

rilor, avutul lor numai şi numai cu scopul ca, 

sub scutul apărător al sfintei n6stre religiuni, ele 
să respândescă, preste tot cuprinsul ţării, binefa- 

cerile unor avuţii mai cu spor întrebuințate. 

„Nimeni nu pote tăgădui că actele de bine- 

facere publică aii fost una din condiţiunile stipu- 

late la noi de către dănuitori; şi nimeni nu pâte 
dovedi că a existat vre-o dată în țâră o mână: 

stire 6re-care, fie dînsa de ori-ce categorie, . care 

să se fi abătut. de la îndatorirea de a contribui 

prin cislă, s6i la înființarea de institute publice 

de binefacere, sii la ajutore de dai: patriei, în 
vremuri grele. 

Deci, ne întemeiem a dice că nu se află acum 

un cuvânt 6re-care pentru ca mănăstirile închi- 

nete din ţările Românesci să pâtă pretinde a fi 

scutite de a, îndeplini, sub acest raport, voințele 

testatorilor, voințe la care, în timp de secol, ele 

ai stat supuse fără nici o împotrivire 2). 

În calitatea, sa de chezaş al îndeplinirii ve: 
  

1) Precum am spus mal sus, guvernul a dispus în tot da- 

una de acâstă obligaţiune impusă mănăstirilor inchinate de către 

ctitorit lor. A se mal ved€ asemen€ Condicele de socotelY pe care 

t6te' mănăstirile aveaii datorie să le înfigişeze şi să le supună la 

controlul Statului. Asement Condice se mai păstrăză la Archive, 

mal ales pe ani! dintre 1730 şi 1741.
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chilor stipulaţiuni, Statul Român este dator să'şi 
„ întrebuinţeze acum autoritatea spre a asigura în- 
deplinirea strictă a clauselor de danie. Lui-i se 
cuvine, fără, înduoială, de a face să se execute 
voinţele ctitorilor, atât întru ceia ce privesce în- 
treţinerea tutulor sfintelor aşedăminte din ţâră, 
cât şi în regularea şi fixarea părţii de contribu- 
ţiuni, prin care averile mănăstiresci trebuie să vină 
în ajutorul institutelor de utilitate publică. Şi, 
să ne aducem bine aminte că nu este în țeră 
nică un aşedământ mănăstiresc, a cărui avere să 
nu fie supusă, prin însăşi natura ej, la acâstă a 
duoa îndatorire a tutulor mănăstirilor pământene. 

E drept ânsă, e chiar folositor de a recu- 
„nosce că mănăstirile cele închinate din România 

aii o îndatorire mai muult decât mănăstirile nâstre 
cele neînchinate. Tocmai în acea, îndatorire, adaosă 
s6i suplimentară, — şi numai întrinsa, — stă, ca 
să dicem așa, partea, materială s6i mirenescă a 
dreptului de închinare. Actele cele vechi, actele 
ctitoricesci care coprindă Şi întărescii închinarea 
unei minăstiri pământene, conţini în ele oa treia 
clausă, osebită de cele pe care le am analisat până 
acum. Acea clausă le impune de a da ajut6re, plo- 
cOne, pomeni şi miluiră, nu numai în obiecte de con- 
somaţiune, ci mai ales în bani, la mănăstirile de 
la Sântele-Locuri, patrâne ale lor. Din cele maj | 
multe acte d& danie regulată, se vede că tot pri- 
sosul veniturilor, dupe îndeplinirea întrâgă a ce- 

-



- MONĂSTIRILE ÎNCHINATE 47 
  

lor duoă prime condițiuni, sânt menite. a alcătui 
acele: ajutâre. Socotelile sei: senile -mănăstirilor 
inchinate, care aii fost supuse, la diferite epoce, 
controlului guvernului, dovedescii cu prisos că în- 
trastfel s'a urmat atunci pe când clausele dona- 
torilor eraii âncd respectate. Cată să luim s&ma, 
că, pe atunci, chiar şi mănăstirile a, căror închi- 
nare nu se făcuse dupe legile recunoscute de Sta. 
tele Române şi de capii bişericei şi a căror avere 
fusese lăsată cu abus în deplina stăpânire a Sân- 
telor-Locuri de peste Dunăre, chiar Şi acelea nu în- 
deplineaii condițiunea de ajutâre şi miluiri, trămise 
peste graniță, decât dupe ce mai ântâi îndestu- 
lase tâte acele obligaţiuni pământenesci, care erai 
însuşite stării lor constitutive 1). 

Prin urmare, ni se pare un ce evident că, îndată 
ce se va restrînge dreptul de ajutâre, ploc6ne E 
miluiri în adevăratele lui margini, guvernul Român 
nu va contesta “câtuşi de pugin stricta şi religi6sa, 
executare a acestei ultime clause. Din sincera, şi 
regulata păzire a datoriilor ce sânt impuse mv- 
năstirilor închinate în raport cu ţera n6stră, unde 
se află aşedate şi aceste locaşuri şi averile lor, 
va decurge, ca o urmare firâscă şi obligatorie, în- 

  

1) A se vede porunca Hangerliului din 27 aug., 1798, ra- 
portul Obştesce Adunări a țărei Românesci (10 sept., 1898), po- 
runca lu Muruz (dec. 1801) s. alt. A se consulta cartea d-lut 
1. Brezoianu, la pag. S9, precum şi condicele mat sus citate, *
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deplinirea, datorielor de dărnicie şi de miluire că- 

tre Sântele-Locuri, care sânt prescrise în actele 

de închinare. Totuşi, să nu se uite că, acestea, 

fiind purure€ subordinate.. celor-l-alte ducă clause, 

ele nu se vorii pute îndeplini nici odată în dauna, 

celor ântâiet6re. Trebuinţele momentane ale mi- 
năstirilor închinate, diferite nevoi ale patriei, 

desvoltările reclamate une-ori de institutele de bi- 
nefacere s6ii de educaţiune publică din ţgră, însfer- 

şit crescerea, sâu scăderea veniturilor averei mt- 
năstiresci, tâte acestea, potii să pricinuiască adese 
schimbări în suma, de ajutâre ce se voră da la- 

vrelor patrâne din Orient. 

Acestă, ameninţare de Auotuaţiuni şi de ne- 

statornicie ar pute să pară primejâi6să călugărilor 

străini, mai ales în momentul de facă; totuși ei 

n'aii drept a se plânge de dînsa, căci, de bună s6mă 

ea, este de sineşi coprinsă în actele de închinare, 

şi adese ori chiar 'este anume rostită în docu- 

mentele cele mai autentice. Tocmai de aceia, gu- 

vernul Român, luând de basă, în acestă împre- 

jurare ca în tâte cele-l-alte, disposiţiunile regulate 

de ctitorii şi de dănuitorii primitivi, disposiţiuni 

pe a, căror soliditate nu o poti contesta nică călu- 
gării străini, nu va put nici dinsul să conteste 

că se cuvine a face, pe tot anul, o parte m5nă- 
stirilor dela Sântele-Locuri, din veniturile mână- 

stirilor n6stre cele închinate, şi că acea parte 
va, fi tocmai prisosul acelor venituri. Ânsă, chiar
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din acestă pricină , acea parte nu va pute fi 
hotărită în mod neschimbat şi fix, pecât; timp 
vom Voi să ne ţinem de clausele coprinse în actele 
cele vechi, căci ea va, fi purur6 subordinată la, 

îndeplinirea altor condițiuni, ce aii asupri”i o ne- 

tăgăduită precădere. Deci, de Gre-ce partea aceia 

nedeterminată din veniturile mănăsirilor închinate 
este, când vom câta bine, numai un “fel de dar 
bine-voitor, nu resultă, de loc dintr'însul, în folo- 

sul Sântelor-Locuri, un drept positiv şi specificat 
în mod categoric, carele să potă fi prefăcut vre 
o: dată, într'o şarcină s6u întrun bir permanent 

Şi neschimbat. 

Cu atât mai pucin se vorit pute întemeia că- 

lugării din străinătate pe acel obiceiii de dărnicie: 
tradiţională, moştenit de la vechii ctitori ai mă- 

năstirilor pămentene, spre a reclama, în puterea 
lui, un drept de amestie .sâi de control în între- 

buințarea, veniturilor mănăstiresci. Documentele 
antice dovedescii fără îndouielă, că ei aii dreptul 
de a se bucura de bună-voinţa şi de dărnicia ț- 

rilor Românesci, dar nu, de fel, că ei ai: pe acela 
de a regulamenta însişi acea, dărnicie. 

Aşa dar totul, când e vorba de întrebuinţarea, 
veniturilor: mănăstirilor închinate, se reduce la, 

formarea unui budget anual, pe care numaj na- 

țiunea „Română este în drept .a!1 inioerri,. de 
Gre-ce acel budget dispune numai de fonduri 
de venituri. care aparţinii unor mbnăstiri păzne. 

11. 25,682 | : 4
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tene şi nu celor străine; totuşi va trebui ca în- 
trînsele, să se ţină pe deplin s6ma de voințele 
ctitorilor şi dănuitorilor; căci, osebit de părţile 
din venit afectate “la, trebuințele interne ale mă- 
năstirilor închinate, şi osebit de cele destinate 
aşedămintelor de binefacere şi de folos public ale 
țerii, cată să se mai prevâdă într'însele şi 6re- 
care ajutâre ori miluiri către mănăstirile din Lo- 
curile-Sânte. a 

Acum, spre a ne resuma în câte-va cuvinte, 
vom repeţi că, compulsarea, documentelor ce stai 
în fiinţă şi cercetarea amenunţită a drepturilor 
ab antiquo, ne. ah adus la conclusiunile urmă- 
t6re, care presentă, de sineşi şi cu forte slabe 
neajunsuri, întrega soluţiune a, cestiunii mănă- 
stirilor închinate din Principatele Române: - 

10 Proprietăţile mănăstirilor dise - grecescă, 
sunt în realitate averea unor mânăstiri pămentene, 
care sunt legate de Sântele-Locuri. din străină- 
tate numai prin faptul închinăriă, Totuşi, închi- 
narea nu impune mănăstirii pământene alt-cova 
decât, a recunâsce precăderea. duhovnicescă a mă- 
năstirii de care ea depinde, şi a da acesteia, aju- 
tore şi miluiri ; atâta, şi nimic mai mult. Astfel 
fiind dreptul, monăstirile . închinate, : precum şi 
avutul lor, trebuiescii să fie puse, facă cu Statul 
Român, în acelaş stare ca tâte cele-l-alte mănă-. 
stiri pământene, : care ; şi ele aii proprietăţi. Te-
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meiul acestei disposiţiuni se -află întru aceia că 
actul care deosebesce mănăstirele închinate de 
cele neaternate, nu este câtuşi de puţin de na- 
tură a preschimba, pentru acelea, dreptul .lor de 
proprietate, . nici. posiţiunea lor civilă în Statul 
Românesc. ! Se 

20, Numirea, egumenilor. străini Şi recoman- 
daţi de Sântele-Locuri, 'ŞĂ a tras origina din 6re- 
care condițiuni de . superioritate morală şi inte- 
lectuală a călugărilor din Orient, asupra: clerului 
pământân ; acele condițiuni nu mat există astădi, 
şi prin urmare, nu mai este nici un “cuvânt de 
a priimi în ţ6ră la noi egumeni străini, cu atât 
mai mult. că fiinţa lor aci produce acum nisce 
resultate cu totul opuse celor care aii îndemnat 
pe strămoşii noştri la, o asemen6 . măsură. Deci, 
numirea, - egumenilor străini nu'și maj are... adi 
cuvântul de a fi,. ci, din contra, ea este păgubi- 
târe pentru ţeră şi derăpănătâre pentru vechile 
ci aşedăminte ctitoricescă. . Si 

- Pe de altă parte, starea, actuală a ţării, din 
- puntul de vedere social, cere neapărat, pentru 

administrarea averilor monăstiresci, ca, dinsa să 
fie încredinţată, nu unor persâne îmbrăcate cu 
caracterul religios, ci unei instituţiuni mirenesci 
şi speciale în asemen6. materie. Cată dar să se 
osebsscă, forte lămurit însuşirile unui egumen Şi 
unui. stariţ mănăstiresc de acelea ale unei admi- 
nistraţiuni a bunurilor monăstiresci, care aceia 

4
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trebuie să fie cnmpusă de bărbaţi cu specialităţi 

civile şi sciinţifice de naturi diferite. 
30 Intrebuinţarea, venitului mănăstirilor în- 

„chinate,: care precum - s'a doveâit, nu se deose- 
bescii de cele neatârnate decât prin faptul cu 

totul spiritual al închinării, cată să fie regulată 

prin budgete, ce se vorii întocmi de națiunea Ro- 

mână şi în care se va preved6, pe. tot anul şi 

dupe potriva trebuinţelor momentului, osebite părți, 

menite : 

a) la clădiri şi la întreţinerea cuviinciosă a, 

mânăstirilor pământene închinate, şi a acelor per- 

s6ne cari ati drept a, locui în ele; 

b) la contribuţiunea în favorea institutelor . 
de binefacere, de cultură şi de utilitate publică 

ale țării (biserică, scdle, spitaluri, ateliere şi fe- 

lurite instituţiuni culturale) ; - 

_c) la trămiterea, de ajutâre, daruri şi miluiri 

la Sântele-Locuri 'din Orient, spre a se întreţine 

şi acolo, cu: subvenţiuni românescă şi sub con- 

trolul Statului Român, aşedăminte de religiune, de 

binefacere şi de învățământ public. 
Regulată. fiind în acest mod, cestiunea, md- 

năstirilor închinate din . Principatele Române, ar 
satisface pe deplin atât litera cât şi spiritul cla- 

uselor prescrise de ctitori şi de dănuitori. Acâstă | 

regulare ar fi, tot de odată, conformă cu obice- 

Yele tradiţionale şi consfinţite prin acte vechi ale 
Statului Român şi ale bisericei r&săritene. Ea ar
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fi drâptă, onestă, folositâre pentru toţi şi, putem 

dice şi mai mult, glori6să pentru Românii de 

odinidră şi pentru cel din viitor. 

Cat despre noi, dupe ce am cercetat cu luare 

aminte t6te documentele vechi ce ne aii venit 

a-mână, v&dând că, de o cam dată, lipsesce cu 

totul o bună înţelegere asupra, schimbărilor ce 

“trebuiescii neapărat aduse la starea lucrărilor de 
acum, pe de altă parte, înlăturană cu sfii6lă 

ori-ce lege de secularisare generală, care ar co- 

funda întrun singur potop t6te averile mbnăsti- 

resci din ţ&ră, ni se pare că modul dupe care 
noi am tratat şi am căutat să resolvem cesti- 

unea, este unicul carele să pâtă stârpi abusurile 

şi neorânduielile ce se comitii în dioa de adi, uni- 
cul asemeni care ar curma cu dreptate greută- 
țile numerâse ce, din tote părţile, se înalță ame- 

nințătore pentru liniştea şi bunul traiu în ţeră 

la noi. 

Bucuresci, 1863. - Tipărit, în broşură francesă. 

 



 



  

  

  

GIMNASIE ŞI SCOLE REALE 

Raport asupra organisaţiunii ce ar fi să se dea înv ăţământului 
secundar în România, presentat Consiliului general de Instrucţiune 

publică, în sesiunea lui din anul 185. 

| La deschiderea, prime! sesiuni : a Consiliulul genera! 
de Instrucţiune publică, ain care dl Odobescu făcea 
parte ca delegat al Consiliului de Stat, Ministerul Jus-. 
tiţiei, Cultelor şi Instrucţiunei publice, adresase Consi- 
liului general un şir 'de propuneri, între care eraii co-: 
prinse şi următârele idei, atingătre de învățâmentul 
secundar: 

„O greşită direcţiune pare a fi luat învățământul 
nostru gimnasial. El s'a socotit de „completare a educa. 
ţiunii, în loc de af considerat numa! ca mijloc de tro- 
cere la învăţămentul superior. Acestă greşită direcțiune 
a făcut şi din Gimnasiele nâstre, pepiniere de candidaţi . 
la funcțiuni.



  

Za 56 "4 iz GIMNASIE SI SCOLE REALE 
Da OO : e a 

„Noua lege a sedlelor, prin art. 199 —219, prevădend 

înfiinţarea de Scâle Reale, ne dă, domnit mel, mijlâce de 

a împugina pe viitor r&ul ce constatarăm. 

„Consiliul permanent a elaborat proiecte de pro- 

grame pentru o parte din scâlele secundare. Conform 

art. 29 din legea scblelor; d-nii delegaţi ai Consiliului 
permanent vă vor da, în privinţa, acestora, tâte lămuri- 
rile, şi astfel înbunătăţirile ce proiectele în cestiune voră 
priimi din desbaterile d-vâstre, ne vori permite a le aplica 

îndată în scâle“, 

Comisiunea, însărcinată cu examinarea pro- 
punerilor 'd-lui Ministru al Instricţiunii publice, 
relative la învăţământul secundar, care propu- 
neri sunt coprinse sub rubrica, a II-a, în discursul 
d-sale la deschiderea sesiunii actuale a Consiliu- 
lui general al Instrucțiunii, adunându-se în. mai 
multe şedinţe; având în vedere articolii legii 
asupra, Instrucțiunii din 25 noemvrie 1864, atin- 
g&t6re de acâstă parte a învăţămentului, precum 
Şi procesele-verbale ale Consiliului permanent, 
adică unul din 17 iulie, duoă din 21 iulie, unul 
din 10 august, 1867 şi altul fără dată relativ 
la sc6lele secundare de fete; a deliberat asu:- 
pra acestor materii şi 'şi resumă astfel opini- 
unile sale: 

Din cuvintele sus- menţionate ale alui mini- 
stru. resultă că duos cestiuni sunt mai ales puse 
în examinarea, Consiliului general, adică, pe de 
o parte: i -: 

19 direcţiunea, ce este a se da învățămen-



GIMNASIE ŞI BCOLE REALE . 

  

  

tului secundar, prin Gimnasii,: Sc6le reals, E e 
sionale, etc. — De altă parte: 

20 examinarea proiectelor de programe ce 

Consiliul permanent a elaborat pentru o parte 
din scâlele secundare, 

„Luând în deliberare prima, cestiune, comisiu- 

nea s'a -simţit fericită, de a, găsi exprimate în cu- 
vintele d-lui. ministru, chiar. ideile de care toţă 

membrii ei sânt pătrunși, şi a căutat,. ţinendu-se 
în marginele prescrise de lege, a propune, întrun 

mod general, mijl6cele ce' ea socotesce a, fi mai 
nimerite spre a ajunge la scopul de toți dorit. 

Mai nainte de tâte, făcând o nomenclatură a 
tuturor. institutelor de" învățământ public secun- 
dar, prescrise de noua lege a Instrucțiunii, — şi 

din „care: unele se află de. acum existente, iar 

cele-l-alte sunt âncă de înfiinţat, —ea a. constatat 

că ele 'se. potii clasifica în ș6se specii diferite, . 

unele subimpărţite în mai multe ramure Şi gra- 
duri, şi anume: E 

"I. Zacee, în număr de 9 şi Gimnasie 37. (Art, 
93 al legii). 

II. Scole:reale, fără număr determinat, (Art, 
199,.200). | 
„IL, Scale secundare de Fete, 8 la număr, 
(Art. 184). „i 

IV. Scole profesionale: de agricultără cu ferme. 

model, 3, (Art. 207), de indusirie; 7, (Art. 208), 
de comerctu 7, (Art. 214).
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„V. Seminărie: de gradul 1, 7, şi al II, 2. 
(Art. 294). 

VI. Scole de moşe, de duo graduri. (Art, 
290, 221)... 
"Între aceste diferite specii de scâle sânt 
unele, şi anume, cele coprinse sub n-ele IV, V 
şi VI, al căror scop şi tendenţe sânt chiar în- 
semnate prin numirile ce ele porti, fiind create 
pentru formarea de bărbaţi sâii femei cu profe- 
siuni bine specificate, adică: preoți, agronomi, 
industriaşi, comercianți şi mâşe. 

„ Legea, determină condiţiunile sub care aceste 
scole trebuiescii să funcţioneze, şi numai exami- 
narea, programelor ce li Sar face ar pute să în- 
lesnescă Consiliului general, mijlâcele de a da in- 
strucțiunii. ce se predă, într'insele o direcţiune 
mai potrivită cu scopul la care tindă. 

În momentul de facă s'aii presentat, comi- * 
Siunii, prin procesul verbal al onorabilului Con- . 
siliu. permanent din 21 iulie 1865, numai pro- . 
grama, Seminarielor, şi despre. aceia, se va vorbi 
la locul săi. . | 

Comisiunea 'şi a aţintit tâtă luarea aminte 
asupra direcţiunii ce ea crede că ar trebui dată 

- învățământului, în cele duoă sperii de scâle în- .. 
semnate sub n-ele I şi II, adică, pe de o parte, 
Liceelor şi Gimmnasielor, pe de alta, Scolelor reale. 

Plecând din puntul de vedere că învățămân:
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tul secundar, spre a fi astădi complet într”o ţeră, 
trebuie să albă un caracter îndouit, adică a, fi 

" socotit, într'unele scâle, ca un studii intermeziar 
între clasele primare şi Facultăţă; iar într'altele, 
ca un complement suficient al instrucţiunii ele- 
mentare, comisiunea socotesce de cel mai neapă- 
rat folos ca acestei părţi a instrucţiunii publice 
să se dea, la noi, ducă direcţiuni pe care, spre 
a nu le numi contrarii, le vom artta ca mergând 
paralel. Aceste duoă tendenţe sânt caracterisate 
prin denumirile generice de studii clasice şi studii 
reale su practice. PI a 

Fie-ne Yertat, mai nâinte de a intra, în carac- 
terisarea mai amănunţită a, acestor studii, diverse 
nu prin natura ci prin tendenţele lor, şi mai na- 
inte de a schița măsurile principale de executat 
spre a realisa, coexistarea, acestor duoă tendenţe 
in sedlele n6stre secundare, fie-ne; dicem, iertat 
de a relata aci câte-va cuvinte forte însemnate 
ale unui bărbat ce este. prenum&rat printre so- 
mităţile instrucţiunii în Francia, şi tot de o dată 
printre cei mai călduroşi apărători ai drepturilor 
Românilor, ale dh! Saint-Mare Girardin. Domnia: . 
sa dice: . Sa 

_ „În 'ori-ce discusiune sânt Omeni exageraţi. 
„n ochiă umaniştilor (în sensul ce se da . odini6ră 
„studiilor de uwmanidre, în vechiul nostru colegiu 
„de la St Sava), scapare nu este afară din stu-:
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„diile clasice. În ochii realiştilor, acesta e nu- 
„mele partisanilor sțudiilor usuale, scăpare nu 
este afară din aceste studii. Cât despre mine so- 

„cotesc că, un popor care adi ar. ave pentru edu- 
„carea sa, numai scâle clasice, ssii numai scâle 

„reale, ar fi un popor forte r&ii educat. De vreme 

„Ce educaţiunea trebuie să se repârte asupra pro- 
„fesiunii ce fie care om va îmbrăcişa mai târdiii 

„un asemenea popor, având numai un singur fel 

„de educaţiune, ar av6 numai o singură . profe- 
„Siune. Acela ar fi un popor compus numai de 

„învăţață, s6ii numai de industriaşi. Societatea ânsă 

„nu pâte să mârgă într'astfel; ei îl.trebuie, spre 

„&ŞĂ îndeplini scopul, să'şi desvâlte activitatea în 

„t6te sensurile ; îi trebuie industriaşi, agricultori, 

- „negucători, muncitori; dar îi trebuie şi învăţaţi. 

„La un popor de învățați, maşina societăţii s'ar 

opri în loc; la un popor de industriaşi, însăşi. 

„Civilisaţiunea ar rămâne nemişcată: Pentru un 

„Popor, învățații sânt tot aşa de trebuincioşi ca, 

„Şi magistraţii. Sciinţele şi cei ce le cultivă îi sânt 

„tot aşa de .trebuitori ca şi maşinele...“ 

Acestor elocuente cuvinte, comisiunea nu 

crede necesar să mai adauge ceva spre a dovedi 

imperi6sa. trebuinţă ce este pentru o naţiune care . 
voesce să trăiască din viaţa civilisaţiunii, de a 

a împărţi sc6lele sale secundare, adică, acele scâle 

în care omul dobândesce mai ales cunoscinţele ce 

întreţinii viaţa socială, în duo categorii distincte,
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având fiecare scopul săi curat determinat, şi a 

crea astfel, în sinu'i, o activitate felurit desvol- 

tată, o diversitate spornici | în resultate multiple 
şi fericite. 

„La un popor,“ dice eminentele publicist Emile 
de Girardin, în car tea sa, asupra instrucţiunii pu- 

blice,: „la un popor al cărui spirit a ajuns să nu 

„mai admită nici o idee de privilegii moştenite, 

„instrucţiunea nu pgte remân ca în timpii când 

„averile eraii monopolisate, carierele obligatorii, 

„Vocaţiunile silnicite, când unele clase eraii privile- 

„Siate cu paguba celor-l-alte; atunci instrucţiunea 

„nu mai pâte fi. uniformă, ci trebuie. să varieze 

„dupe diversitatea profesiunilor; ea nu. mai.pâte 

„fi cu totul clasică, ci trebuie să devină şi profe- 
„sională; căci cu cât mai mult averile se vorii sub- 

„împărţi, cu atâta, mai mult specialisarea instruc- 

„iuni va deveni riguros obligatorie“. 
La not legea cea nouă a, instrucţiunii ofere - 

tote înlesnirile spre a se pune. în. practică aceste 
idei salutarii, pe care'se bas6ză astădi sistema 

cea mai logică şi cea mai lăudată de învățământ 

secundar. Mânţin6nd şi desvoltând, pe de o parte, 

Gimnasiele; iară,: pe de altă parte, lăsând tâtă la- 

titudinea, pentru crearea de Secole reale, ea de- 

schide o cale: înduoită pe care comisiunea, crede 
că trebuie, fără sfielă,. să, pornim .de îndată in- 

strucţiunea, n6stră. de. gradul al duoilea. |
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Aşa dar, datoria ce mai rămâne .de o cam 
dată, acesteia de împlinit, spre a completa ceia 
ce legea prevede, este. de a cerca să caracteri- 
seze întrun mod mai lămurit acele ducă ten- 
dențe, aplicate la învățământul ce ne ocupă, spre 
a statornici, întm'astfel, basele generale pe care 
în urmă ai să se întemeieze corpurile adminis- 
trătâre ale instrucţiunii publice, ca să pregătâscă 
pentru acele scdle, programele de studiii,: proiec- 
tele de met6de pedagogice ce arii fi de inaugurat 
într'insele, PN 

Şi mai nainte de tote, comisiunea socotesce 
de neapărat a constata că, din diversificarea stu- 
diilor în ramurile gemene ale instrucţiunii secun- 
dare, se pote câştiga un mare folos: acela, de 
a, „se consolida fârte tare, în fie care din ele, spe- 
cia de învățătură ce'i 'este reservată,. | 

În adevăr, când întu”o sc6lă, scopul instrui- 
rii nu: este determinat cu precisiune, „când ten- 
denţele generale ale învățământului: nu sânt tâte 
pornite către una Şi aceiaşi țintă,. fie chiar ca, 
materiile predate în acea scâlă să nu fie nici nu- 
mer6se nici împovărătâre pentru spiritul scolari- 

“lor, totuşi învățătura acolo este fără soliditate 
şi facultăţile celor ce învaţă se răsipescii fără 
spor. Cunoscinţele dobândite, ne putându-se grupa 
împrejurul unei idei predomnitâre, se perdii cu 
mare înlesnire şi lasă numai 6re-care idei nesta-!



GIMNASIE ŞI SCOLE REALE 63 
  

tornice, mai ades6 pernici6se pentru inteligenţă 
şi moralitate. | _ | 

Din contra, când elevul ese dintr'o scâlă în 
care tâte studiile sati urmat dupe o sistemă. 
identică, conducătâre la un sferşit comun şi nici 
0 dată perdut din vedere, tâtă sciința, câştigată, 
rămâne naintea, lut aşa de clar lămurită, aşa de 
bine clasificată încât, la orr-ce moment al 'vieţii, 
el se pâte servi cu dinsa, ca jeţarul cu literele 

„bine regulate al unei caşiie de imprimerie. 
Tot acâstă specialisare a studiilor pentru fie 

care sc6lă în parte, permite a se da, fie cării 
materii de învăţământ o desvoltare îndestulătâre, 
şi a nu se sacrifica, tâte cunoscințele, grămădite 
la un loc, una în dauna celor-l-alte. Apoi şi elevul 
unei scâle bine specialisate, condus în tot cursul 
învățământului săi secundar dupe acelaş sistemă, 
de stuâii, şi mănţinut, în curgere de maj mulţi 
ani, în aceiaşi ordine de idei, aprofundeză, cu în- 
lesnire Şi precât îi este de trebuință, tote ma- 
teriile ce se presentă investigaţiunilor sale; căci, 
ori cât arii fi de diverse acele materii, modul sub 
carele îl vinii înainte, îl este acum familiar ŞI, 
prin urmare, chiar dificultăţile lor îi sânt lesne 
accesibile şi lesne de învins. Da 

Întemeiată cu credință, pe aceste fol6se, co- 
misiune păşesce Ja specificarea naturei selelor 
secundare, ce ea, crede că e bine a se întocmi,
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spre a face cât; mai curend ca națiunea română 

să se pâtă bucura de asemen6 fol6se. 

Din aceste scdle, unele, adică Liceele şi Gim- 
nasiele, vorii representa direcţiunea, clasică şi teo- 

retică a studiilor ; “lar 'cele-l-alte, Scolele reale, 

direcţiunea generalisatăre Şi praclică a învăţă- 

turilor. 
- Ambele aceste specii de so6le ai, cu pugine 

deosebiri, a utilisa fondul comun de învățături 

“prescris : prin art. 116 al nouei legi de instruc- 
ţiune ; Ansă, fie care din ele, cu un scop diferit, 

cu o tendenţă putem dice opusă. 
“Pe de o parte, în Licee şi Gimnasie, ar av6 

să predomnâscă, pentru ramura literară a, învă- 

țământului, tendența, exclusiv clasică ; pentru cea 

sciinţifică, tendența, teoretică. 

Pe de altă parte, în Scolele reale, ramura Ji- 

terară ar fi desvolţată dupe o tendenţă cu totul 

generalisatăre, Yar ramura sciinţifică, cu o: aple- 

care pronunţată spre practică, 

'a) GIMNASIELE 

Liceele, .pe care comisiunea, le vede cu pă- 
rere de, răii figurând. în lege,. sub acâstă numire 

nouă, pe când tâtă lumea se deprinsese la noi . 

- cu numirea, fârte apropriată de Gimnasie, cu atât 
mai mult că dinsa' nu pâte înțelege existența 

unei scâle care, sub un nume special, ar da, ca,
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termen de studiii, o parte trunchiată din învăţă- 
mentul Liceului, — Liceele, dicem, stii mai bine 
Gimnasiele complete de ş&pte clase, ari fi pro- 

„Priii dis, scole intermediare ; ele arii servi exclusiv 
pentru a forma, prin studii clasice Şi teoretice 
bine maturite, ştudenți pentru Facultăţi; din ele 
arii eşi toți acei tineri cărora timpul, .mijlocele 
materiale şi aptitudini intelectuale mai destinse, 
le arii fi permis a consacra. şspte ani la învăţă- 
turi pregătitâre, spre a intra în scdlele superidre 
care arii completa instrucţiunea lor ; în ele, în fine, 
Sarii forma, acei Gmeni pe care 4! .Saint-Mare 
Girardin, în cuvintele mai sus citate, îi numesce 
învățații, şi” arată aşa, de trebuitori pentru pro- 
gresul civilisațiunii. . -. . E 

- + * Aşa dar, pentru ca Gimnasiele n6stre să pâtă 
corespunde cu o misiune atât de naltă şi de di- 
ficultu6să, comisiunea -âncă crede că nivelul ge- 
neral al studiilor trebuiesce înălţat întrinsele, cu 
mult mai presus de ce se află în momentul de 
facă, când singure Gimnasiele representă mai tot 
învățământul secundar, cu .variile sale tendențe. 

“ Partea clasicităţiă trebuiesce îngrijită cu multă 
scrupulositate; studiul limbelor latină şi elenă, con- 
siderat ca, basa, acestui învățământ, trebuiesce; în 
tot timpul defipt acestor scle, adâncit atât; sub 
raportul gramatical cât; şi din puntul de vedere al 

 literaturelor antice. „Cunoscinţele morale, 'sociale 
şi politice trebuiescii presentate într”o ordine care ' 

II. 25,682, i . 5
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-să permită o desvoltare mai amănunţită a ma- 

teriilor ce ele coprinâii. În fine sciințele positive 

“trepuiescii înfăgişate din priivirea, teoriei, spre a 

-putâ servi. de fundament solid studiilor sciinţifice 
“superidre, la care unii din scolari arii ave ase 

“consacra, mai târdiii, și de exerciţii temeinic al 

puterii raţionamentului pentru cei ce vorii măr- 
gini întru atâta cunoscinţele lor sciinţifice. 
„_“Pusă pe astfel de cale, instrucţiunea gimna- 

sială arii trebui să fie nencetat supusă la o ge- 
l6să priveghere, spre a nu se cobori de la un 

nivel aşa, de înălțat, şi a perde caracterul de pro- 

funditate .sciinţifică, care singur îi asigură un 

xesultat salutariii ; iar admiterea, elevilor în sînul 

acestui complex de studii arii trebui asemen6 să 

fie înconjurată de cele mai solide garanţii de ca 
pacitate și de asiduitate fructudsă, dovedite în 

clasele primare sâii la examene rigurose de ad- 

misiune. 

“ Comisiunea, e dar de părere : 

„19. Că pe astfel de scară înaltă trebuiescii 

ridicate treptat studiile exclusiv clasice şi teore- 

tice, în tâte Gimnasiele corplete şi necomplete, 

adi existente în ţsră; 

20. Că, pentru cele ce sânt până acum. în- 

cepute, este de folos ca ele să'se completeze, 

îndată ce timpul şi mijlâcele voriă permite; 

3%. Că, pretutindeni unde legea prevede înfi..
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inţare de Licee, acestă, prevedere să se realizeze 
la timp oportun; A | 

4%. Că orl-ce creaţiune de clase inferidre ale 
unui Liceii să, presupună de sineşi completarea, in- 
stitutului, prin clasele superidre subsecuente, la 
timp oportun, fără ca un număr 6re-care de clase 
de Liceii, mai mic decat cel prev&dut prin lege 
pentru Licee, să pâtă constitui o scâlă secundară 
de sineşi existentă şi considerată ca sc6lă completă. 

Se înţelege, dupe cele mai sus expuse, că o 
asemenea sc6lă n'ar corespunde de loc cu scopul 
ce s'a determinat acestor aşed&ăminte de învăţă- 
ment întermediar şi n'ar servi decât a croi Gmeni 
cu educaţiuni.. trunchiate, neposedând. nici cuno- 
scințele .practice trebuinci6se în “viaţa socială, 
nici cele. teoretice. care introducă pe om în cer- 
cul înaltei sciinţe. Unii asemeni 6meni n'arii face 
decât să înmulțescă clasa de acum mult pr6 nu- 
merâsă a aspiranţilor incapabili la lefurile - din 
budgetul Statului, şi prin: urmare, scâlele. care 
ari fi produs, .arii paralisa, şi ari răsturna tâte 
bunele resultate ce comisiunea, crede că se vorii 
obţine din reorganisarea. completă a instrucţiunii 
secundare. CD | 

„50, În loc de numirea de Licee, să se resti- 
tue institutelor de învățământ secundar, clasic Şi 
teoretic, acela, forte apropriată, şi unică de Gim- 
nasie, rămânând ca, tot sub acestă numire, să se 
coprindă şi acele scâle în care învăţămentul 

7 . 5e



68 * GIMNASIE ŞI SCOLE REALE 

  

gimnasial . ar fi. âncd necompletat, dar a căror 

completare până la numărul de şepte clase arit 

fi numai o cestiune de timp şi de mijlce bud- 

getare şi didactice. i 

- Cu modul acesta, scâlele secundare clasice şi | 

teoreţice arii rămân6 bine specificate sub o unică, 

denumire, şi caracterul lor de scole_ intermediare 

mart mai Â întru nimic supus la echivocul lă- 

sat de lege, prin înduoita numire de „Licee - şi 

Gimnasie. 

"b) SCOLELE REALE - - 

Despre Secolele Reale s'a, menţionat ades6 în 

ţâră la nok,. maă ales în aceştă “din. urmă ani. 

Ministerul instrucţiunii le a făcut mai tot dauna 

o mică parte în budgetul săi; sa şi cercat a 

se pune în lucrare. asemen6 scâle, ânsă până 

acuma, fără de. succes; în fine noua lege a'in- 

strucţiunii, prin art, 199 şi 200, vine-a consacra 

îni. mod legal 'aceste, institute şi le defin6ză cu 

termenii următori: „Scâlele Reale aii de scop a 

da învăţătura trebuinci6să pentru exercitare a 

unei arţi şi profesiuni“. 

Comisiunea vede într'aceste articole ale legii 

o sorginte fecundă pentru luminarea, naţiunii ro- 

mâne şi pentru îndreptarea spiritelor doritâre de 

cunoscinţe, pe o cale ce. de sigur va duce la pro- 

speritatea materială, prin varietatea noţiunilor 

N
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practice respândite în majoritatea, poporului, şi la 

soliditatea în instituţiunile ţării, prin cun6scerea 
tuturor datorielor cetăţenesci. 

„Or ce guvern întemeiat pe înduovitul prin- 

„cipiiă al egalităţii de drepturi şi al alegerii,“ dice 

Emile de Girardin, „va fi tot anarchie și şovăină 

„pe cât timp nu va ave o sistemă de instrucţi- 

„une care să, regenereze spiritul public falsificat şi 

„rătăcit de erori şi de prejudecăţi vechi; care să 
„Tăsipescă învălmăşela de pretenţiuni ridicate prin 

„confundarea principiului egalităţii civile cu acela 

„al egalităţii sociale; care să stabilescă ierarchia 

„inteligenţelor; care să formeze o câtime însemnată 

„de Gmeni luminaţă, destul de numerâsă spre a 
„satisface cerințele adminastraţiunii municipale, 

„juriului, alegerilor de tot felul“. 
„ Dintr'aceste dise se lămuresce că comisiunea, 

a avut bine aminte de a nu confunde învăţă- 

mântul Scolelor Reale cu acela propriii al profe-. 
siunilor; ea, în acâstă materie, se unesce cu opi- 

niunea lui Jules Simon, carele dice că „Sc6la, 

„Reală trebuie să fie „pratică, fără ânsă a fi 

mSpecialăt. 

Acestă scâlă își va recruta elevii Săi în clasa 
fârte numerâsă a cetățenilor cari nai nică tim- 

pul nici mijlocele, pote nici dorința, de a împinge 

pe copii lor până -la studiile de Facultăţi, fără, 
„ ânsă de a voi să facă dintr'înşii simpli meseriașă.. 
Într'o ţ6ră, ce a n6stră, unde proprietatea, cea.
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mare, moşia, este menită a trăi âncd timp în- 

delungat alături cu cea. parcelară a sătânului; 
unde cunoscințele de agricultură practică, de ne- 

goq şi. de industrie agricolă, de arii fi mal r&s-. 

pânâite arii îndeci veniturile ţării şi ale particu- 

larilor, unde instrucţiunea superiră este grea de 

dobândit, prin numerssele lipse de care ea sufere, 

şi unde pâte chiar eu nu s'ar răspândi mult de- 
cât în detrimentul prosperității materiale, într'o 

asemen6 ţsră, dicem, noţiunile generale şi prac- 
tice, căpătate întrun mod lesnicios şi răpede, 

sunt, fără înduoială, cele mai în de obşte nece- 

sare şi pote chiar, până la un punt 6re-care, cele 

mai. folositâre. 
Pe aceste idei se fundâză comisiunea, spre a 

propune înființarea, cât mai grabnică şi mai răs- 

pândită, de Sc6âle Reale, care, stabilite fiind prin 

tâte oraşele ţărei, să formeze cetățeni luminaţi 
şi pătrunşi de datoriile lor morale şi sociale, să 

înlesnâscă exploatarea. inteligentă a avuţiilor ce 

stai la noi sub mâna fie-căruia, părăsite s6u ră- 

sipite din nesciinţă şi din neîndemânare. 
Asemenea scdle, într'un,curs de. patru, mult 

cinci ani, arii inculca elevilor principii solide de 

religiune şi de morali socială, idei clare şi folo- . 

lositâre despre drepturile şi datoriile lor; le 'arit: 
presenta tabeluri limurite despre ramurile prin- 

cipale ale cunoscințelor de ordine literară şi po- . 

litică ; le arii da noţiuni temeinice de tâte sciințele |
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positive, având purur6 în vedere aplicarea lor: la 
viața practică. . ae 

Comisiunea, insistând mult asupra tendențe- 
lor cu totul realiste ce sânt a se da studielor 'din 
aceste scâle, în oposiţiune ce cele teoretice din 
Gimnasie, crede de a sa, datorie să schițeze, în 
câte-va, răpedi trăsuri, caracterul cei pare de cu- 
viință a, se defige învățăturilor care . vorii face 
“obiectul Scâlelor Reale. 

Tot de odată, recunoscând laudabila iniţia- 
tivă ce onorabilul Consilii permanent a, luat în 
acest, sens, prin procesul săi verbal din 10 au- 
gust 1865, prin care propune ca Gimnasielor ce - 
siint a se înfiinţa prin capitalele de judeţe să se 
dea o direcţiune cât se pâte may practică, spre 
a fi adevărate Sc6le Reale, în .care junii. să fea. 
cunoscințele neapărate la diverse arte şi meserij, 
ea crede că. va, -înlesni lucrarea corpurilor chiă-. 
mate a regulamenta aceste scâle, semnalând pe 
scurt, principalele direcţiuni ce aii a se da diver- 

„selor materil ce vori compune partea didactică 
a Sedlelor Reale. a 

Şi mai nainte de tâte, ferte-ni-se Ancă o dată. 
a cita câte-va cuvinte ale. di! Saint-Marc Girar- 
din, în privinţa unor studii indispensabile în ori- 
ce sc6lă cu tendenţe realiste : | i 

_„Dâcă sânt scâle care să atbă trebuinţă da 
„instrucțiune religi6să, negreşit că acelea voră fi . 
„cele reale. În alte sc6le, studiile literare apro-
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„funâate poti, deşi nu de ajuns, să, desvolteze 

„şi să purifice instinctele morale. ale sufletului 

„omenesc. Literatura, înalță sufletul şi "1 însciin- 

„ţeză, „despre însemnătatea şi - demnitatea lui; 
„căcă literatura de suflet 'se ocupă şi către su- 

„flet se îndrepteză. Prin urmare, în studiile lite- 

"rare este tot dauna, un fel de cultură morală ; 
„dar, în studiile realiste, ce va susţine 6ră su- . 

„fletul în demnitatea, sa ?. Ce va cultiva, instinc- : 

„tele sale morale? Şi cu tâte aceste, eii sânt 

„adânc încredințat că omul are trebuință de o 

„asemenea cultură. Fără de ea, sufletul amorţesce 

„Şi se stinge; r&mâni numai patimile. A crea 

„scâle realiste fără de învățămeni. religios, este 

„a organisa, barbaria şi cea mai rea, din tote bar- 

„bariile, nu aceia, ce vine mai nainte de civilisa- 
„țiune şi o pregătesce, ci aceia, care vine în ur- 

„mă'k şi care este decadenţa şi corupţiunea, el. 

„Religiunea este educarea acelora, ce nu mai 

„ai alta; el numai prin religiune ţini de ome- 

„nire. Creând dar instrucţiunea secundară prac- . 

ptică, alăturaţio cu învățămentul religios; într'alte 

„locuri, el e folositor; aci este indispensabil.“ 

Să o punem dar în capul nomenclaturii 

cunoscinţelor ce sint a se preda . în Scdlele 

Reale.
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SCIINŢE MORALE, LITERARE ȘI POLITICE 

Î. Religiune, adică explicarea Evangelielor, istoria 
vechiului şi noului. Testament, literatura biblică şi ecle- 
siastică, morala şi psicologia în prescurtare. 

II. Limba română, studiată în comparaţiune cu cea 
latină, care, aci, va fi privită numai ca sorgintea în care 
se pâte dobânâi cunoscința limbei naţionale; aşa dar, 
răpegi noțiuni de gramatica limbel latine şi pucine tra- 
duceri de frase latine lesnicise. Compuneri românesc! 
literare şi mai ales epistolare. Răpede schiţare a istoriei 
generale a literaturelor antice şi moderne. 
„II, Limba francesă, mai ales cu deprinderi la citi- 

rea şi vorbirea acestel limbi, a cărei cunoscință va de- 
schide elevilor un mijloc de o mal departe instruire, fă- 
cându-le accesibilă una din literaturele noderne cele mai 
avute şi mal instructive, . 

Limbele italiană şi germană vori fi facultative. 
„IV. Geografia fisica şi politica a globului, cn noţiuni - 

de statistică şi de etnografie ; geografia detaliată a ţări. 
lor române, cu statistica lor. 

Istoria universală, presentată în tabeluri generale, 
repărţită între anii de studil al scdlel ; istoria națională 
cu mai multe desvoltări. 

2 Y. 1del de drept maiural şi politic. Cunoscinţa drep- 
tului administrativ şi a legluirilor ţării. Noţiuni “de eco- 
nomie Politică, 

” SCIINȚE EXACTE, NATURALE ŞI FISICE 

VI. Matematici :— Aritmelica 'cu aplicaţiuni la comp- 
tabilitatea ' comercială, agricolă şi industrială. Primele 

„noţiuni de Algebră. . Geometria practică cu aplicaţiuni la
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geodesie, la mecanica elementară şi noţiuni de archi- 

tectonică. . 

VII. Sciinţele fisice. Noţiuni elementare de Cosmo- 
grafie şi Meteorologie, Pisica: cunoscința puterilor na- 

turei, a instrumentelor celor mat. practice şi a maşine- 

lor mal simple şi mai usuale. Chimia cu aplicaţiuni la 

technoiogie. Ă 

VIII. Sciințele naturale, cu aplicaţiuni la igienă, la. 

industrie şi mal cu s6mă la agricultura practică, 

IX. Caligrafia, urmată de Desemnul liniar şi de pri- 
mele noţiuni de desemn artistic. : 

Pe lângă asemenea Scâle Reale, ce arii tre- 

bui instituite în tote capitalele şi orașele de di- 
stricte, Comisiunea este de părere ca Consiliul 
general să invite pe d! Ministru al Instrucțiunii 
de a încuragia, — dâca, lipsescii mijlâcele de a 
crea, — stabilimente de internate particulare, sub- 
venţionate chiar de Stat sii de muncipalităţi, 
în care scolarii să, repete în comun lecţiunile 
acelor scdle, exercitându- -se âncă şi la, gimnastică 
Şi la, mmusică. 

O altă cestiune ce a preocupat pe comisiune 
este lipsa de cărţi didactice, dupe care sar putâ 
preda sciințele, în Sc6lele Reale; ea socotesce 
ânsă că mijlocul cel mai nimerit spre a subveni 
la acestă lipsă, ar fi să se numescă o comisiune 
de Gmeni speciali cari, împreună cu membrii 
Consiliului permanet, să se ocupe a, cerceta şi a 
examina, tâte publicaţiunile de asemenea natură, 
făcute în Germania, în Elveţia, în Belgia, în An-
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glia, în Francia. etc., -şi, alegând dintre ele, pe 
cele mai apropriate pentru Sedlele Reale ce. se 
vori crea în România, să ofere premie la cele 
mai bune traducţiuni Şi localisări ale publicaţiu- 
nelor alese. .- a a 

“ Comisiunea crede necesari a adauge că, prin- 
tre folâsele ce arii aduce Se6lele Reale, trebuie 
să se prenumere şi acela, de a pregăti, întrun 
mod forte nimerit, pe junii cari vori voi să. se 
consacre la profesiuni mal înalte: Astfel,. elevii 
cari arii eşi din Sc6lele Reale cu cunoscințe vaz 
rii şi practice, dar: mai mult generale, s'arii găsi 
forte bine preparați spre a intra: în sc6lele de 
pură aplicaţiune profesională, adică în Seolele- de 
Comerciti, de Industrie, şi de Agricultură, prevă-. 
dute prin unele articole din legea instrucţiunii, şi 
pote chiar în Scolele secundare de medicină şi de 
aria militară. Astfel : arii put6 să, completeze 
studiile lor, cei ce ari voi să îmbrăgişeze, în- 
tr'un mod definitiv, o carieră profesională, fără, 
de a fi nevoiţă: să trâcă prin. studiele lungi şi 
teoretice ale Gimnasielor. | 

S'ar pute âncă adauge că elevilor din Sco- 
lele de Bele- Arte să se ceră, la admisiunea, lor, ab- 
solvirea, cursurilor din Sc6lele Reale, atunci când 
ei nu vorii fi trecut prin Gimnasie. 

„Terminând aceste considerațiuni asupra uti-. 
lităţii şi asupra, tendenţeler Scolelor Reale, comi-
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siunea, pătrunsă de folosul . acestor instituţiuni, 

își resumă într'astfel conclusiunile sale : 
10. Consiliul permanent al instrucţiunii va fi 

invitat să elaboreze proiectul de programă şi re- 
gulamentele necesarii pentru înființarea şi admi- 
nistrarea internă, a, Scolelor Reale, care programe 

şi regulamente, formate i în sensul propunerilor de 
mai sus, se vorii pune în deliberarea Consiliului 

general în viitorea, sa, sesiune. 
2". Până atunci insă se vorii înfiinţa atatea 

prime clase de Secole Reale, precât, mijlocele pre- 

cuniare . şi didactice vori permite, prin deosebi- 

tele capitale de judeţe ale țării, conform. proce- 

sului verbal al onorabilului Consilii permanent 

din 10 august 1865. 
3”. Să se acorde o simțită precădere la în- 

fiinţarea, de Scole . Reale, care ne lipsescii cu to- 

tul, asupra înfiinţării de noue Gimnasie de care 
mai avem, şi astfel Gimnasiele propuse prin pro- 

cesul verbal al onorabilului Consilii permanent 

din. 21: iulie 1865, să fie înlocuite prin Scole 

Reale. 
4%, Clasele Scolelor de comerciu existente se 

vorii înlocui treptat, începând chiar de estimp, 
prin clase de Sc6le Reale, până ce completându-se 

aceste din urmă scâle, se vorii put forma Scdle 

superidre de comerctu. 
50. Consilinl permanent va fi invitat a “ela: 

bora, conform $ 1 din art. 20 a! legii de instruc-
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ţiune, 'şi având în vedere consideraţiunele mai 
sus expuse, proiecte de programe pentru scolele 
profesionale de Agricultură, de Comerchu şi de 
Industrie, spre a-fi examinate în sesiunea, viit6re 
a, Consiliului general. 

60. Să se invite ministerul a întocmi 0 co- 
misiune de 6meni speciali cari, împreună cu 
membrii Consiliului permanent, să se ocupe a 
alege şi a regula traducerea şi localisarea, s6u 
redactarea cărţilor didactice necesare pentru Sed. 
lele Reale şi pentru cele profesionale. 

Comisiunea, în acestă parte a raportului stă, 
ocupându-se a satisface -justele îngrijiri arătate 
de d! Ministru în discursul săi, în privinţa în- 
vățămentului secundar, a căutat tot de o dată 
să proiecteze pentru acest ram important al in- 
struciunii publice, a organisaţiune care să pre- 
sente tote chezăşiile cerute pentru statornici- 
rea, unor principii sociale folositâre țării şi des- 
voltătâre a prosperității ei intelectuale şi ma- 
teriale, " 

Ea a avut în vedere că, precum dice cu 
mult cuvânt, Emile de Girardin, „un guvern care 
„se transformă nu pâte să, se aşede, să se stator- 
„hicâscă, să se perpetue până nu va av6 o si- 
„stemă de învățătură publică, care să fie în ra- 

„port cu principiele sale fundamentale; astfel, 
-„într'un guvern representativ, a cărul basă e ale- 
„gerea poporului, scâlele trebuie să tindă a pregăti
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„junimea, prin felurite studie speciale şi solide, 

„de a exercita drepturile ce ea va fi chiămată a în- 

„deplini, de a practica datoriile ce interesul comun 

„Şi: comunal îi vori impune“ 1). 

Bucuresci, 1865. Din Monitorul Oficial şi din Buleti. 
nul Instrucţiunei publice pe anul 1865. 

  

1) Se suprimă aci partea a doua a acestut raport, de 6re-ce 

ea, tracteză subiecte de interes cu totul momentan.



  

  
  

  

ROMÂNIA 
LA EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALA DIN 1867, LA PARIS 

Memoriii asupra participării sale. — Extracte din Circularele : 
şi Instrucţiunile către Consiliele judeţene şi comunale, către Prefecţi 

- si către Agricultori și Indastriașt, : 

Îl. 

In luna 'octomvrie din anul încetat 1865, 
guvernul Român, însciinţat prin'agentul săi din 
Paris, despre disposiţiunile ce se luai acolo în 
privinţa Exposiţiunii universale; care se va face 
la 1867, însărcină pe d! Alexanăru Odobescu, 
consilier de Stat, de a se duce la Paris, în cali- 
tate de Comisar delegat din partea, Principatelor 
Române şi să se pună acolo în relaţiune cu Co- 
misiunea Imperială, spre a regula împărtăşirea |. 
României la acest concurs internaţional.
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Delegatul, îndată ce sosi la, Paris, se adresă, 

către d Consilier de Stat Le Play, Comisar ge- 

neral, spre a/l ruga săi facă cunoscut spaţiul şi . 

locul ce sunt destinate Principatelor-Unite în pa- 

latul şi parcul Exposiţiunii. 

Tot de o dată, şi conform cu înțelegerea, ce 

luase maj dinainte cu Comisiunea permanentă 

română, ce se instituise atunci în Bucuresci, el 

presentă, un stat aproximativ al productelor ce 

țera n6stră va ave să expună. 

-Acâstă enumerare de obiecte, ce aveai a 

figura în Exposiţiunea Română, era făcută, pre- 

cât se putuse, dupe divisiunea regulamentară a 

grupelor. de producte exposabile şi era mai cu 

s6mă. desvoltată la despărțirile II, (obiecte de arte 

liberale), IV, (veşminte Şi țesături), V, (producte 

brute naturale) VII, (alimente), VIII şi 1X, (pro- 

ducte animale şi vegetale vii.) 

Respunsul Comisarului «general nu veni de în- 

dată. Consideraţiuni diplomatice aruncase 6re- care | 

înduoieli în spiritul Comisiunii imperiale; se. pu- 

sese întrebarea, dâcă, Principatele Române potii a. 

se înfăgişa de sineşi întrun concurs. internaţio- 

nal şi decă ele ai dreptul e expune într un loc 

reservat numai lor, precând ele âncd nu se bu- 

cură de tâte prerogativele Statelor cu totul nea- 

târnate. Aceste nedomiriri se aplanară ansă şi 

Comisiunea imperială, convinsă că, pe tărâmul
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-civilisator al indrustriei. şi al comerciului, -pop6: 
rele n'aii a, se supune la împedicări politice, priimi 
pe Români în cercul pop6relor. exposante, pe un 
picior de perfectă, egalitate; aşa dar numele Prin- 
cipatelor-Unite-Române figură în . Monitoriul ofi- 
cial frances din 14 decembrie 1865, printre Statele 
representate direct la Exposiţiunea universală din 
Paris. i 

În urmau acestora, d comisar general adresă 
delegatului român o epistolă, în care anunța : 

10 că locul destinat pentru Principatele de la 
Dunăre, România şi Serbia, în palatul: Exposi- 
țiunii este alăturat de acela al Turciei, dar: 0se- 
bit de dinsul, şi se află în facă cu locul reservat; 
pentru Roma, s6ii Staturile Pontificale; 

20 că acest loc are.22-, 50 lărgime: (cu un 
drum de 1, 50,) şi 162 metri lungime, adică o : 
suprafacă totală de 405 metri. pătraţi ;...: 

30 că Principatele Romârne.ai a se înţelege 
cu Serbia, dâcă acest Stat va voi să. lea. parte 
la, Exposiţiune, şi că, dâcă Serbia se va, abţine, 
Principatele-Române vori trebui să încunosciin- 
țeze Comisiunea Imperială, printr”o declaraţiune 
formală că se obligă'a împlini singure locul sus 

"arătat; n a 
40 că Comisiunea Imperială va indica, mai 

târdiu locul .ce s'ar reserva pentru Principatele- 
Unite în. parcul Exposiţiunii; | 

50 că este urgent ca guvernul Român să nu- 
IL. 23,682. | 6
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meâscă un architect, care să se apuce cât mai cu- 
rend de lucru, spre a executa la Paris, sub direc- 

ţiunea, delegatului Principatelor-Unite şi cu con- 
cursul Comisiunii Imperiale, planul viitârei insta- 

laţiună a productelor române. 

„.D! Odobescu răspunse d! comisar general că 

Principatele- Unite, priimescii condiţiunile sub care 

Comisiunea, Imperială îi acordă un loc la Expo- 

siţiunea universală, şi declară, în numele gu- 

vernului săii, că iea angajamentul ce i se cerea. 
El adăogi cum că România era gata a, lăsa 

pe sâma vecine sale de,peste Dunăre, Serbiei, 
o parte din spaţiul cam ângust cei se acordase. 

Tot de odată, el ceru dii Le Play ca Comi- 
siunea Imperială, să binevoiască a reserva, în parc, 

un spaţii de 1100 metri pătraţi, cel pugin, spre 

a se put6 aşeda acolo o casă țărănâscă română 
cu împrejurimile sale 'obicinuite, şi cu tote unel- 

tele, sculele, mobilele, veșmintele şi productele 

agricole ale. ţăranilor noştri, spre a arâta chipul 

culturei naţionale, industria n6stră câmpână, pre: 
cum şi specimine de animale domestice şi plante 

“usuale vii. 

Astfel se putea îndeplini cererile despărţi- 

rilor VIII şi IX din programa Exposiţiunii uni- 
versale, 

În fine, tot prin acea scrisâre, şi spre a în- 

destula dorința grabnică a Comisiunii Imperiale, 

el acredită pe lângă dînsa, în calitate de architect
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al Exposiţiunii române, pe d! 'Ambroise' Baudry, 
architect cu talent, care în anul trecut visitase 
Principatele-Unite cu o misiune archeologică ce'i 
încredinţase Maiestatea Sa Impăratul Napoleon. 

Aşa dar, în minutul de a părăsi Parisul, de- 
legatul român făcu învoieli cu d! Baudry şi: în- 
chiăie un contract, prin care se stipulâză că d-lui 
va, priimi, drept remunerariu, 10%, din costul lu- 
crărilor ce să vori face, neputând în nici un cas, 
să fie retribuit cu mai pugin de 5000 franci. Acestea 
sânt condiţiunile obicinuite în asemenea casuri la 
Paris. , - 

Astfel, condiţiunile ce s'aii dobândit nu fără 
«de 6re-care greutăţi, permiti României de a, se în- 
făcişa la viitârea Exposiţiune universală, în mijlocul 
unul mare concurs de visitatori veniţi din tâte 
“unghiurile globului, pe o trâptă egală cu tâte 
cele-l-alte State. 

Deci dinaintea feluritelor dificultăţi ce a pu- 
tut întâmpina în obținerea condiţiunilor mai sus 
arătate, delegatul Româniet a insistat cu tâtă stă- 
Tuinţa a da: misiunii sale un resultat favorabil, 
acesta a provenit mai cu s6mă din convicţiunea 
ce 'şi formase, că participarea României la -Ex- 
posiţiunea, Universală. de la. 1867 va fi pentru 
dinsa de cel mai mare folos. În adevăr, acestă 
exposiţiune, ne fiind ca cele precedente, un .sim- 
plu concurs. de manufacturi,. în care țările indu- 
striale arii av6 singure ondre.şi avantagii, ci fiind 

6
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mai mult o adunare de specimine ale producte- 
dor de-tot felul, atât ale -naturei, cât şi ale ge- 
niului omenesc, nu este. ţâră pe pământ, .care să 

nu "Şi găsâscă într'insa un loc potrivit. Se înţe- 

lege::dar că România,:-aşa' bogată în: producte na- 
-turale, aşa originală în' geniul săi naţional, moş- 
tenit şi: păstrat cu sfințenie de la, colonii: Romani 

ai Daciei, că. România, Qicem , va atrage asupră şi 
„o atenţiune particulară printre Statele Europei. 

Ţările Dunărene:nu sânt penă acum destul de 

cunoscute în Europa occidentală şi de acolo pro- 

vine interesul secundar, ce ele inspiră naţiunilor 

civilisate. O exposiţiune ca cea, de la 1867 va fi 

-.pentru România o ocasiune unică, de a se mani- 

festa Europei subt adevăratul ei caracter, mai ales 

d&că,. productele ei de tot felul vori fi presentate, 

la ochii Europei civilisate,.cu inteligență şi gust. 

Pentru a atinge un asemenea scop nu va îi 

de ajuns de a aduna o colecţiune mai mult sk 

“maj. pugin completă, de producte ale țărei, şi de 
.a:le. pune în faca publicului european, fără ordine 

Şi fără desluşiri. - Din contra, va fi de neapărată 
trebuinţă „ca, exposiţiunea română să fie însogită 

de un bun catalog raţionat, de o lucrare seri6să, 
„tipărită, în tote limbele Europei. apusâne, şi îm- 

părțită, cu profusiune, care să, dea, o descripţiune 

„generală a bogățiilor de tot felul, ce „posedă Ro- 
mânia, descripţiune, basată pe date statistice, cât 

se. va pute mai exacte..O asemenea carte, ajun-
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gând în mânile a mai multor miliâne de visita- 
- tori al Exposiţiunii, va: ave avantagiele de a da 

noţiuni asupra ț&rei n6stre, iar productele române 
ce vori fi expuse atunci la Paris, se vorii put 
socoti ca, un museii desluşitor al adevărurilor e- 
nunciate într'acea importantă; lucrare descriptivă. 
Astfel, lumina se va revărsa. asupra 'nâstră, ca- 
pitaliştii din Staturile străine vori- put dobânâi 
noţiuni positive :asupra, productelor “6 potii ex: 
trage din țera nostră, şi nu se vorii mai teme a: 
angaja sume considerabile, spre a: exploata tote 
avuţiile,: de. care noi nu puteni profita, din causa 
lipsei de fonduri necesaril. Sub puntul acesta de. 
vedere fieş-cine va îrițelege cât este de impotant pen- 
tru România a'ŞĂ desvălui tesaurile în faca Europei, 
cu ocasiunea Exposiţiunii “Universale de la 1867. 

“Credem, că aceste consideraţiuni sunt -de a- 
juns, spre a dovedi fol6sele materiale ce România 
pâte trage din exposiţiune, adică acele fol6se ce'i 
arii put aduce întinderea exploatării productelor 
brute ale tărâmului stii. . 

Însă este âncă tun punt de considerat, când 
e vorba; de a se presenta cu specimine de pro- 
ducte în fara, unui. public uimit prin splendârea, 
unor colecţiuni aşa felurite şi aşa bogate, cum 
vorii fi cele adunate în palatul şi parcul ce se 
pregătescii la Paris.: Vrem să vorbim de punctul 
de vedere artistic. Este cu neputinţă ca România 
să nu participe şi ea, precât îi va sta în putere,
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la decorarea, acelui locaş al geniului omenesc, unde 
tote naţiunile vorii aduce, pre lângă, avuţiile lor 
materiale, tâte productele imaginaţiuniă şi gustu- 

“lui lor. Aci pâte că am ave şi mai multa ne 

"teme de sărăcia nâstră; România Ansă îşi are şi 

dinsa tesaurile sale artistice; poporul nostru pârtă 

âncă unul din costumele cele mai graţi6se; arta. 
picturei a început să înflorescă la noj. 

În fine noi posedem în. țera n6stră un monu- 

ment de architectură, demn de a fi admirat de 
lumea întregă, şi să fim încredinţaţă că o bună 

„şi exactă reproducere plastică a, bisericei episco- 
pale de la Curtea, de Argeş, ar face 6re-care sen- 
sațiunea în lumea artistică, mai ales în secolul 
nostru, când, obosită de stilurile întrebuințate în 
Europa civilisată, architectura, cată cu ardâre în 
monumentele bizantine, motive de decoraţiuni, de 
care biserica lu Nâgoe Vodă şi ceia a Tri-Sfeti- 
telor din Iaşi sunt aşa de bogate. 

Spre a completa, acest subiect, trebuie să men- 
ţionăm şi câteva bucăţi interesante păstrate în: 
Museul nostru naţional, şi mai ales preţiosul te- 
saur găsit la: Petr6sa, a. cărui . bogăţie şi valdre .. 
artistică, deştâptă un viii interes în lumea învă- 
țată. Academia, Inscripţiunilor şi Belelor-Litere 
din Paris, interesându-se fârte la desluşirile ce i 
s'au dat de delegatul român, asupra acestor bo- 
gății ale Museului nostru, s'a arătat fârte dori-: 
tore ca guvernul român să trămită acele obiecte
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în Paris pentru Exposiţiuneu de la, 1867, unde 
voră figura cu mult succes printre: antichităţile 
ce alte State îşi propună a scâte din Museele lor, 
pentru acâstă ocasiune. Spre a împlini acest scop 
s'a şi recomandat di! Baudry. de a studia con- 
strucţiunea, unei mobile de siguritate, în care o: 
biectele de aur de la Petrâsa vori fi expuse fără 
primejdie în Paris, şi care la, urmă va fi transpor- 
tată la Museul din Bucuresci. o 

Succesul dobândit pe lingă Comisiunea, Impe- 
rială a Exposiţiunii ;hotărise pe guvernul fostului 
domnitor de.â, întreprinde de timpurii 6re-care 
lucrări pregătitre. -: E a 

S'aii şi făcut unele .exploraţiuni” în pădurile 
de dincolo de 'Milcov,. spre a aduna din. ele cele 
mai însemnate esențe de lemne. Din parte” 
d! Baudry a şi supus guvernului român un plan 
de instalaţiune pentru exposiţiunea română, pa 
care plan, âncă de la: ianuarie trecut, Pa depus 
la Comisiunea Imperială din Paris; acesta "1 a şi 
dat aprobarea sa... . n. 

Cheltuielile pentru lucrările ce s'a făcut până 
acum se -urcă -la suma de vre-o 20,000 franci. 
Comisiunea .permanentă a Exposiţiunii din Bucu- 
resci a presentat guvernului, la, începutul acestui 
an, un devis de cheltuielile .trebuitâre pentru a 
face să participe România la, Exposiţiunea, de la 
1867. Aceste cheltuieli, între care erai prevă. . 
dute mai multe lucrări ce ceri timp îndelun:
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gat, se urca până la suma.de 1,500,000 lei 1). 
În faca unei aşa însemnate cheltuieli, guver- 

nul provisoriu (din primăvâra, 1866) a socotit de 
cuviinţă a, întrerupe t6te lucrările Exposițiunii, 
cu intenţiune de a cere de la Comisiunea Impe- 
rială din Paris, liberarea României din angaja. “ 
mentele, ce se luase may înainte.: Ă 

Ânsă acestă măsură, dictată fără înduoială de 
spiritul economic, nu pâte fi obligatorie pentru 
actualul guvern al Măriei Sale Domnitorului Ro- 
mânilor, care, apreţuind favârea excepţională ce 
s'a acordat, cu acâstă ocasiune României, simte 
că, în starea actuală a țărei, când ea a reintrat 
într'o fasă de stabilitate, trebuie a ceda la con- 
sideraţiuni de orâine mat superidră. 

În adevăr, osebit de avantagiele materiale şi 
morale ce România pâte trage din împărtăşirea, 
sa, la marea Exposiţiune din 1867, avantagie care 
aii fost schiţate aci pe scurt, Şi fără chiar de a, 
pune -în cumpănă cheltuielile ce sai făcut pent 
acuma pentru lucrări pregătitâre , este totuşi un 
fapt, care merită de a nu fi uitat. Acum pentru 
ântâia Gri, România a dobândit un loc cuviincios 
într'o Exposiţiune Universală, şi acest loc a fost 
acordat guvernului Român, sub condiţiunea ex: 
presă că."1 va împlini. îi 

  

I) Aceste prevederi primitive n'aii fost depășite, căci cos- ! 
tul total al participări! Românie! la Exposiţiunea Universală din 
Paris, la 1$67, nu s'a urcat mai presus de 1,500,000 let.
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- La exposiţiunile precedente, Românii, cărora 

nu li se da alt drept:decât acela de a amesteca 
productele lor printre ale imperiului Otoman, aii 

avut, pentru a se abţine de a lua parte la acele 
" concursuri internaţionale, motive seri6se de un 

legitim amor propriii; astădi aceste motive nu 

mai există. Ar fi dar umilitor pentru ţ6ra, n6s- 
tră, care atât doresce de a se înălța la gradul 

de Stat european şi de a participa la progresele 

civilisaţiunii, ca eu să nu profite de prima oca- 

siune ce i se ofere de a se presenta lumii cu: 
caracterul ei personal, în mijlocul tuturor po- 

pârelor şi de 'a dobândi, pe acest câmp de 

luptă pacinică şi onorabilă, nouă drepturi la in- 
„ teresul marilor Puteri ale Europei şi nouă mij- 

l6ce de-a 'şi. desvolta avuţiile cu care natura o 
a înzestrat, 

| a - 

Guvernul Măriei-Sale Domnitorului . Români- 
nilor, dupe o matură chibzuire, a hotărit să facă 

ca România să iea parte la marea Exposiţiune Uni- 

versală, ce se va deschide la Paris în primăvera 

viitore. Negreşit; că strîmt6rea mijl6celor bănesci, 

de care suferă de-o-camdată Statul român, părea 

a fi o stavilă puternică, care ar fi putut să po- 

prescă, pe țera n6stră de a se înfăgişa în sînul 

acestei adunări “generale a tuturor Statelor din
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lume. Dar guvernul român a pus în cumpănă, pe 
de-o parte marile fol6se ce vorii isvori pentru 
țeră. din acestă împărtăşire a €ă la, congresul uni- 
versal al civilisaţiunii, şi pe de altă parte, marea 
necuviinţă ce ar fi ca să lepădăm cu nepăsare Şi 
subt umilitorul cuvânt de lipsă de mijlce, ântâiul 
prilej ce s'a dat naţiunii române spre a figura de 
sineşi stătătore printre Statele Europei. Guvernul 
nostru a credut că jertfa va fi cu mult mai pre- 
jos de r6dele ce va aduce. Împins de o asemenea 
cugetare, dar totuşi mărginit în mijlâcele bănesci 
ale epocei de facă, ministerul a înscris în budge- 
tul anului curgător suma, de 300,000 lei pentru 
începerea lucrărilor  Exposiţiunii române, fiind 
încredinţat că ţsra întregă pătrunqându-se de buna : 
întrebuințare a acestei sume, nu va cruța alte 
mai mari sacrificii spre a desăv€rşi, în anul vii- 
tor, ceia ce cu atâta economie s'a început estimp. 
Când vorbim de folsele ce va aduce României 
împărtăşirea, ei la Exposiţiunea, Universală din 
Paris, nu trebuie să uităm că, pentru o țeră ca 
a n6stră, a cării fiinţă, politică abi6 de câță-va, 
ani a început a fi cunoscută de lumea, civilisată, 
nu este pugin lucru ca, pentru ântâia 6ră, numele 
sti, stâgul şi. armele sale naţionale să fie expuse 
la vederea, mai multor miliâne de. visitatori, 
purceşi din tâte unghiurile universului, şi să fie 
aşedate la un loc şi de-o potrivă cu ale țărilor * 
cele mai cunoscute şi mal bine întemeiate ale lumii.
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Nu este tar pugin lucru ca, pentru ântâia ră, Ro- 
mânia să pâtă arăta, prin mii de probe felurite, 
atâtea, bogății naturale ale tărâmului săi, din care 
multe zacii neatinse şi părăsite în sînul pămân- 
tului, Jar altele se cultivă cu' multă greutate şi 
neîndemânare, mai cu s6mă din pricina, lipsei de 
fonduri naţionale. Câţi capitalişti, câţi industriaşi, 
câți negugători din Europa 'apusană, cari astădi 
pâte că nici vis6ză că, pe malul Dunării de jos, 
ei poti găsi cu înlesnire materii pregi6se de ex- 
ploatat, vori dobândi în Exposiţiunea, română de 
la Paris : asemenea cunoscință. şi vorii veni în 
urmă să ne aducă, prin capitalurile Şi munca lor, 
avuţia, şi desvoltarea, industrială ce ne. lipsescii. 
Ţările, ca Gmeni, una pe alta, se ajută şi, din bu- 
nele lor relaţiuni, atât politice cât şi comerciale, 
nască sporirea, şi îmbilşugarea, tuturor. Ori ce pas 
vom face şi noi pe acâstă cale, nu ni se va în- 
tOrce spre pagubă şi de aceia nu se cade adi ca, 
România, să cruţe nimic spre a se folosi de avan- 
tagiele politice şi economice ce i se deschidu prin 
aflarea, sa, la, .viit6rea Exposiţiune din Paris. 

Una, din pricinile, care pune. pe_mulţi în:ne- 
domirire, când li se spune 'că țera n6stră are să, 
figureze la Exposiţiunea Universală, este ideu ce 
'Şi faci mulţi despre.sărăcia n6stră. „Ce avem noi 
de expus printre atâtea popore, bogate în tot felul 
de industrii?“ — dică forte mulți şi pare că fiindu-
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le ruşine de ţ&ra n6stră, ei arii voi ca s'o as- 
cundă Europei. a 
„Noi credem, că asemenea cuvinte provint din 

"două idei greşite. 
| Una este pugina, cunoscinţă ce aii în deobşte 

chiar pămentenii, de adevăratele avuţii ale ţărei 
n6stre, care, dâcă astădi nu sunt destul de ex- 
ploatate, nu trebuie âns& afundate şi mai adânc 
în întunericul uitării. Din contra, tocmai fiind-că 
România, conţine de sineși multe producte folo- 
sitore, precum: grâne, lemne, metaluri, vite şi 
tot felul de alte bogății naturale, tocmai fiind-că 
lipsa, de mijlâce nu ne irtă a.le exploata după 
cum ar trebui, spre a se folosi şi ț6ra şi străi- 
nătatea de ele, pentru aceia chiar trebuie să ne 
silim, prin tote mijl6cele, a arăta, lumii celei în- 
zestrate cu capitaluri şi cu puteri industriale, 
ceia, ce posedem la noi, ca să atragem astfel civi- 
lisaţiunea, şi îmbilşugarea ce ni le va aduce o 
cultură regulată a tuturor ramurilor averii n6stre 
naționale. . 

A doua idee greşită care îndâmnă pre mulţi 
a: scâte pre România din cercul țărilor cu drept 
de a figura la Exposiţiunea Universală din 1867, 
este chiar idea ce'şi faci de acea Exposiţiune. 
Socotind că ea, mare alt scop decât de a aduna 
la un loc şi a pune în. comparaţiune, cele mai 
nouă invenţiuni industriale sâii cele mai curi6se : 
producte ale închipuirii omenesc, ei cu drept cu-
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vent dici că, sub. puntul acesta, România nu 

"va av6 nimic de expus, şi nare ce căuta, acolo, 
unde naţiunile civilisate se întrecii în perfecţio- 

nări de maşine şi în lucrări artistice. Exposi- 
ţiunea din 1867 nu are ânsă numai scopul acesta; 
ea are să fie cu adevărat o Exposiţiune univer- 

sală; întrinsa, îşi vorii găsi locul tâte producţiu- 

„nile,. câte ai atras p6nă astădi băgarea, de semă 
a. omului, fie ca natura să le nască de sineşi, 

fie ca spiritul omenesc să.le inchipuiescă ori să 

le prefacă. |. : | 
„Aşa, dar, nu este vorba de numa de maşine şi 

de arte; dar tot ce se atinge de un folos 6re-care 

al omenirii, tot ce presentă un interes pentru socie- 

tate, va, fi bine priimit în sînul Exposiţiunii şi 

'şi va găsi locul săi, aşedat pre una şi acelaşi 
treptă. Exposiţiunea, universală, din 1867. are dar 

să fie o adunare uriaşă a tuturor productelor lu- - 

mii, în care fieş-ce: ţâră, fieg-ce naţiune se va, în-. 

făgişa, cu averea sa, multă-pugină, dată de Dum- 

nedeii şi de natură s6ii căpătată prin industria 
Şi activitatea, Gmenilor. 

: Spre dovedirea, acestei: deslușiri ce. eterna 

despre Exposiţiunea “Universală din 1867, vom pre- 

numera, şi vom descrie aci pe scurt cele dece 
mari grupe s6i împărțiri ale productelor, care aii 

a figura în acestă Exposiţiune, astfel precum le- 

a clasificat Comisiunea Imperială, numită în Pran- 

cia pentru a alcătui acestă Exposiţiune. .
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Aceste dece despărţiri sunt: 
I. Obiecte de artă, adică tâte lucrările de 

pictură, (zugrăvâlă) cu ulei Şi cu alte materii; tâte 
sculpturile sii săpăturile măiestrite în pstră, lemn, 
metaluri şi altele; tâte modelurile sâi chipurile 
de monumente şi tote planurile de clădiri, precum 
şi gravurile tipărite cu colori sâă în negru. | 

Il. Materialurile artelor liberale, precum toi . 
ce se atinge de meseria, tipografului, atât maşine 

„de tipărit cât; şi cărți tipărite; tot ce privesce 
pe legătorul de cărţi şi lucrătorul de carton (mu- 
cava); pe fotograf şi pe musicant; pe medic, pre- 
cum instrumentele cu care se servesce spre cău- 
tarea infirmilor; în fine tâte uneltele întrebuințate 
la măsurătâre, la cântărire sâă la învăţătura sc6- 
lelor, precum şi chartele geografice Şi statistice. 

III. Mobile şi alte obiecte întrebuințate de om 
în locuinţa sa; aşa dar tâte mobilele de “lemn, 
stofele, țesăturile şi cusăturile pentru mobile, 
cristalurile, sticlăriile, olăriile şi farfuriile, cov6- 
rele de tot felul, tapeturile s6ă - hârtii pentru 
păreţi, cuţităria, argintăria de biserică, de masă 
s6ii de lux, obiecte felurite turnate în bronz Şi 
alte. metaluri, orologieria, sobăria, şi tot ce se 
atinge de încălditul şi luminatul: locuințelor. şi 

„stradelor, precum şi alte mici obiecte de lemn, 
“de os, de pâtră sâii de metal, destinate spre a . 
împodobi locuinţele. 

IV. Veşminte şi tot ce se atinge de portul
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omului, prin urmare ori ce obiecte de cânepă, de 
in, de lână, de bumbac şi de mătase, fie țesute 
s6i nețesute; pendeturile şi cusăturile de tot 
felul, câprăzăria, rufăria felurită, haine bărbătesc 
şi femeiesci, fără nici o osebire de clasă, gluvaje- 
ruri, arme portative, unelte de călătorie Şi jucării 
pentru copii. | 

V. Producte eşite din pământ în starea, lor 
naturală si prelucrate -de om, : precum ori ce 
petre prâste sâii scumpe, metaluri şi obiecte lu- 
crate cu ele, lemne şi lemnării, precum şi alte 
producte folositâre ale păânrilor, dobitâce şi pa- 
seri sălbatice, pesci şi felurite producte animale 
s6ii vegetale, care nu servescii la hrana omului, 
precum tutun, reşină, câră şi altele; fabricate 
simple precum lumînări, săpun; scrobâlă, fece de 
văpsit, medicamente, ape minerale, piei de tot 
felul, blănuri, curelărie şi altele. ” 

VI. Instrumente, unelte şi maşine de tot felul 
adică: pentru scâterea Şi prepararea metalurilor 
şi mineralurilor, pentru lucrarea lemnului, pentru 
cultura pământului, pentru vânătâre Şi pescuire, 
pentru fabricare de băuturi, pâne Şi alte obiecte 
de hrană, pentru fabricarea, de medicamente, pen- 
tru tăbăcărie, cărămidărie; maşine cu abur de 
tot felul, unelte mecanice, unelte de drum de fer, 
unelte telegrafice, căruţătie, materialuri şi-unelte 
pentru clădiri, asemenea, şi pentru plutire pe apă. 

VII. Alimente sâi obiecte de hrană, prâspete
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sâii păstrate. Aci intră tâte grânele de tot felul, 

în starea lor naturală s6ii măcinate şi preparate, 

producte de brutărie (pitărie) şi simigerie; lăp- 

turi, caşcavaluri şi unturi de tot felul, cărnuri 
„Şi pescă .prâspeţi, :afumaţi, săraţi, precum. şi. ori 

ce animale. de mâncare precum, raci scoici, melcă 

(culbeci) şi altele. Legume şi fructe. prâspete su 

păstrate, băcănii, dulceţuri, cofetării şi zaharicale, 

în sfârşit băuturile de tot felul, vinuri, rachiuri, 
vută, bere. şi altele. 

- VIIL.Producte animale vi, şi locuinţe ţeriinesek 
Cele d'Ant6i cuprindi tote vitele, păserile şi ori ce 

alte animale domestice, boi, bivoli, cai, asini, porci, 

0, capre, câni, paseri, albine şi stupi, pesti vii 

ţinuţă în apă, etc. | 

IX. Plante vii de tot felul şi florării. ntre a- 
cestea, se socotescii tote culturile de grâne, lemne, 
pomi roditori, flori, semințe, case de florării şi 

tot ce se atinge de cultura, plantelor, 

X. Obiecte care slujescii .spre îmbunătăţirea 

s6rtei poporului şi adică: cărți pentru învăţătura 
copiilor şi Gmenilor mari, veşminte trainice, eftine 

şi comâde, locuinţe sănătâse şi încăpătâre, şi tot 
felul de obiecte fabricate cu perfecţiune de mână 
de om, fără ajutorul maşinelor. 

Din descrierea, acestor dece despărțiri ale Ex. 

posiţiunii se vede că, nimic nu s'a, uitat din câte 

lucruri potii sluji omului. Fieşi-cine va ved6 că, 
„„decă nu tâte, dar o mare parte din obiectele aci
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înşirate se găsescii în România sâu produse de 
natură, sâi lucrate în ţeră, de mână de om în- 
tun mod mai mult sâii mai pușin perfect, astfel 
încât, adunând câte una, d6u& din acele obiecte 
la un loc, s'ar alcătui ca un fel de magasin ge- 
neral în care s'ar ved în prescurtare tâtă ave- 
rea României. A - | 

O astfel de adunătură este chiar scopul ex- 
„ posițiunii române ce avem .a face la: Paris în 

anul viitor. Noi trebuie să ne arătăm în concer- 
tul universal cu tot ceia ce este curat al nostru; 
să ne ferim: dar a amesteca printre productele 
țărei, unele obiecte care ne vinii din străinătate. 
Trebuie să ne arătim la acea, sărbătâre interna- 
țională, cu veşmintele n6stre, bune s6i rele, Şi nu 
cu haine de împrumut; negreşit că ar fi mai 
bine să alegem pentru acestă, ocasiune vegmin- . 
tele nostre cele mai curate, veșmintele de serbă- 
tore, adică ar fi mai bine să cătăm a, alege , prin- 
tre productele nostre, pre cele mai bune, mai 
frumâse, pre cele care le putem dobândi cu mai 
multă silinţă, cu mai multă dibăcie. Dar ori şi 
cum, să nu perdem din vedere, că scopul este 
de a arăta în faca lumii țera, nostră, precum ea, 
este, cu tâte bogăţiile şi cu tote lipsurile ei. 

Sub-semnatul a cercat în acâstă, lungă circu- 
culară a, vă arăta fol6sele ce va trage' România 
din împărtăşirea, ei la Exposiţiunea universală 
din Paris şi în urmă. s'a silit a vă da lămuriri 

II. 25.682. Na : 17
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asupra acestii exposiţiuni în genere şi al celei 

românescă în deosebi. 
De la patriotismul şi zelul qvsstră, de la ac- 

tivitatea, şi. inteligenţa comisiunii ce veţi alege, 

atârnă, adi isbutirea, unei întreprinderi, în care gu- 

vernul Român wa intrat decât în urma unei ma- 
ture chibzuiri şi unei adânci încredinţări despre 

marile ei fol6se pentru ţsră. 
Din parte'mi, onorat cu încrederea, M. $. Dom- 

nitorului Nostru, spre a dirige aceste lucrări, voi 

sta necontenit gata a deslega ori-ce nedomiriri 

relative la operaţiunile exposiţiunii; dar convicțiu- 

nea, mea nestrămutată este că ele nu poti av6- 

nici un resultat bun, în scurtul timp ce le este 

acordat, dâca, corpurile şi persânele ce stint în 

capul administraţiunilor locale, nu vorii pune tote 
silințele spre a. realisa, de odată în tâtă ţera şi 
în soroc de câte-va săptămâni, nisce bogate colec- 

ţiuni de producte naţionale, pe care o pers6nă sin- 

gură, si chiar şi o comisiune specială abi6 le ar 
put6 aduna în mai multe luni. 

III. “ 

Guvernul Măriei Sale Domnitorului României, 

a hotărit, ca România să iea parte: la viitrea 
mare Exposiţiune universală, care se va, deschide 
la, Paris în primă-vera viitre 1867, profitand ast-
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fel de locul ce s'a destinat într'însa exclusiv pen- 
tru producţiunile Principatelor Dunărene. 

Acest loc, fără de a fi pr mare (405 metri), 
este ânsă destul de încăpător spre a puts conţine 
probe numer6se despre tâte obiectele ce se pro- 
duci sâii se lucrâză în tera n6stră, astfel încât 
trebuie să ne silim cu toţii a completa cât 
de mult întrinsul adunarea, producţiunilor Ro- 
mâniei. A . 

Acestă Exposiţiune internaţională, fiind cea 
dântâi la care țâra n6stră va lua parte sub 
firma sa proprie, în rondul. celor-l-alte națiuni, 
trebuie cu toţii să ne silim a arăta că, precum 
națiunea Română are un caracter curat al ei, ce'i 
dă drept a se bucura de viaţa politică, tot aşa şi 

„(ra locuită de dinsa posede atâta îmbilşugare, 
încât pâte să îndestuleze nu numai trebuinţele 1o- 
cuitorilor ei, dar şi ale altor naţiuni mai mari şi 
mai desvoltate. . “ 

Ori-care Român va. înţelege dar de câtă în- 
semnătate pentru - ondrea națiunii române şi pen- 
tru interesul naţional al negogului nostru, este de 
a împlini. locul reservat ' nouă în mijlocul celor- 
l-alte popsre, aşa ca să atragă privirile a mai 
multor miliâne de visitatori (se crede dupe expe- 
Tienţă că vori fi opt mili6ne) veniţi din tâte 
părţile lumii, ce se vorii- aduna la, acest; mare con- 
curs internaţional, şi să ne câştige - simpatiile 
străinilor, cari nu vor întârdia a deschide nout 

ge
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relaţiuni de comercku, nouă căi de. exploataţiune, 
ale avuţiilor pământului nostru, aducând la noi 

capitalurile şi mijlâcele lor. industriale, de care 
avem nevoie, 

Guvernul Măriei Sale, aprecuind însemnătatea. 
acestui scop, a însărcinat pe subsemnatul cu pre- 
gătirea lucrărilor atingătore de împărtăşirea, n6stră. 
la disa Exposiţiune, Ânt6ia sa, datoria este dar d'a. 
vesti de îndată pe toţi producătorii români, din 
ori-ce ramură, artişti, industriali, comercianți, cul- 
tivatori, colectori şi a'i invita ca, să iea parte, fie- 
care în cercul specialității sale, la, acestă ântâie 
presentare a țării nâstre în adunarea generală a, 
popsrelor lumii. 

Fie-care Român, fie- -care om ce'și câştigă pâă- 
„nea în acestă ţsră prin munca sa, va simţi fără, 
înduoielă dorinţa da contribui la .pod6ba României 
“în acâstă ocasiune solemnă. 

Nu trebuie ânsă a căta să ne impodobina cu 

pene străine care s'arii recunâsce curând că nu 

sânt ale nâstre şi ne arii procura numai umilire; 
„ci trebuie să ne arătăm astfel cum sântem în 

adevăr, cu calităţile şi defectele n6stre, cu bogă- 

țiile şi lipsurile n6stre. Să n'avem. pretenţiunea, 

de a, rivalisa, prin productele n6stre industriale cu 
„nici una din naţiunile civilisate; dar cel puţin să 
căutăm a trage băgarea de s6mă prin îmbilgu- 
garea productelor n6stre naturale Şi prin Gre-care 
ramure: de industrii, sâii vechi, naţionale sâi din
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noii introduse, căci astfel vom dovedi cel puţin 
că am intrat şi noi pe calea progresului. 

Ori ce producte dar, cât de simple, îşi vorii 
găsi un loc potrivit în exposiţiunea, română Și 
vorii contribui a presenta starea în care se află . 
astădi ţâra n6stră, sâii pâte chiar şi a ne des- 
chide pentru viitor căi mai mari către pro- 
păşire. i 

Obiectele ce vori fi adunate la Exposiţiunea 
din Paris se împartă în dece grupe scii despărți 
de căpetenie, care la rondul lor se subîmpartii în 
nonă&-deci şi cinci de clase. Este cu neputinţă aci 
a prenumera, tote felurile de obiecte, care încapii 
în fie-care din aceste clase ; vom da numai deserie- 
rea grupelor şi claselor, spre a lua ori şi cine o 
idee de locul ce productele sale ar put să ocupe. 
Pâte că astfel se va, deştepta, la mulţi dorinţa d'a 
lua parte la acest concurs, de care modestia Şi 
nedomirirea lor îi ţine depărtaţi. 

W. 

Comisiunea instituită în anul: trecut pentru 
a organisa partea română din Exposiţiunea, Uni- 
versală din Paris, trămisase pe la toţi domnii 
prefecţi de judeţe liste tipărite, în care se cuprin- 
deaii tote productele pământului şi ale mânii ome- 
nesci, clasificate de către Comisiunea Imperială din
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Paris, în mai multe despărţiri felurite, şi “i invi- 

tase tot odată a stărui ca să se adune specimine 
s6it probe. din t6te. productele ce se voră fi aflând 

în judeţul d!o, 'Tot ce pâte pe acest pământ să 

„cadă sub vederea omului, se afla înscris în acele 
liste, sâii însemnat anume, sâii A Cuprins sub de- 

numiri generale. 

Cu tâte acestea, atât comisiunea trecută, cat 

şi Ministerul de Lucrări Publice aii primit de la 

mai mulţi da! prefecță de judeţe răspunsuri, în 
" care se dicea sti: 

19, că nici unul din produetele însemnate în 

acele liste nu se află în județul administrat de 
alor; — s6u , 

„2%, că nici un obiect vreânie de a figura în- 

tr'o exposiţiune nu se pâte găsi în judeţ; — sâit 

„80, că nimeni din judeţ, nu volesce a lua. 

parte la exposiţiune, nici a da probe pe produc” 
tele sale. 

Asupra unor asemenea răspunsuri, pe care 
subsemnatul le a găsit în dosariele Ministerului, 

el se crede dator a da, 6re-care desluşiri, care vorii 
domiri pe fie-care asupra înţelesului greşit ce s'a, 
dat invitărilor făcute de fosta, comisiune. 

10. 

Mai *nainte de tâte, socotim că cel d'ântei! 
din aceste răspunsuri n'a putut fi făcut decât de
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unele pers6ne, care nu 'şi dedese câtu-şi de pugin 

ostendla, de a citi lista ce li se trămisese. In a- 
devăr, cum pote dice un om, că în vre-un: judeţ 

Gre-care al României nu se află nici grâne, nici 

lemne, nică animale, nică plante, nică îmbrăcăminte, 

nică vase, nici pluguri, nici unelte, în sferşit ni- 
mic 'de ceia ce ese din pământ, sâii se lucrâză 
de mâna, omului? Nu este prin putinţă ca dei! pre- 

„fecţă, cari aii dat asemenea, răspunsuri să fi citit 
lista ce li se expediase; ci este mai probabil, că d'or, 

audind că este vorba de o exposiţiune, "şi ai 

închipuit idea, greşită, care o impărtăşescii âncd 

cei mai mulţi în ţâră la noi, că adică la o expo- 

sițiune nu se pâte arăta decât lucruri cu totul 

neobicinuite, străine, minunate, care să facă pre 

t6tă lumea a, se mira de raritatea lor şi de ne- 
audita lor formă s6i natură. 

20, 

Aci trebuie să dăm 6re-care desluşiri la cel 
de al duoilea răspuns : că adică în unele districte 

nu se află nimic vrednic de a figura la o expo-. 
siţiune. 

- Sunt abis câță-va ani decând țările cele mai 

civilisate. ale lumii, Anglia, Francia, Germania, 

Statele-Unite din Arnerica, aii introdus la dinsele 

obiceiul de a aduna, din vreme în vreme, la un 
loc, tite producţiunile artelor, industriei sâi ale
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naturei, ca să le pună în comparaţiune. Numele 

ce sa dat acestor mari adunături periodice de 

producte felurite ale unei țări sii ale mal.mul- 

tora, este titlul de exposițiune, şi folosul lor a fost 

- recunoscut a fi aşa de mare, încât care de care 

din aceste ţări civilisate s'aii întrecut a alcătui 
la -dinsele exposiţiuni mai ades6. Ore, decă aceste . 

exposiţiuni arii fi avut de scop numai a strînge 

la un loc curiosităţi vrednice să atragă mirarea 

Gmenilor fără trebă, putem noi crede că acele 

popsre, aşa de înaintate în civilisaţiune şi aşa pă- 
trunse de interesele.lor morale şi materiale, sarii 

fi înjosit a răsipi atâţea bani şi a, perde atâta, timp 

în alcătuirea de terguri (iarmarce) de jucării? 

Ore putem noi crede că şâse miliâne de Gmeni 
Sari fi sculat din t6te unghiurile lumii ca să 

mergă la 1862, în Londra, spre a vede curiosităță 

sterpe ale naturei sâii născociri fără de folos - 
practic. 

„Negreşit că exposiţiunile, spre a fi Gobendiţ 

în aşa, scurt timp o întindere aşa de mare, tre 
buie şă, fi înfăgişat mari fol6se pentru desvoltarea 
țărilor, pentru lăţirea comerciului, pentru îmbu- 

nătăţirea, culturei şi industriilor, pentru înfrăţirea 

şi aproprierea: naţiunilor una de alta. Cu adevăr, 

prin exposiţiuni s'aii pus popdrele mai de aprâpe 
în facă unul cu altul. Fie-care din ele îşi arată 
în. acele adunări. generale, şi avuţiile şi lipsurile 
sale; acolo se faci, cum am dice, tocmelile cele
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mari pentru lăţirea comerciului; acolo se vede cine 
ce are de dat şi cine ce de luat, astfel încât fie- 
care câştigă, aflând ce pâte cere de la alte țări 
apropiate si depărtate, şi ce le pote da în 
“schimb. E | 
Se învederăză dar, că, la un asemene târg 

ț&ra, care își înțelege bine interesul, trebuie să 
se înfăgişeze cu tâte productele sale bune şi 
rele. Pe cele bune le vori prețui străinii şi le 
vori cere, Iar cele rele din potrivă, vori atrage 

şi dinsele băgarea de s6rhă a străinilor, cari vorii 
voi s6ii să le îndrepteze,. sâi să le înlocurescă 
prin importaţiunea, de altele mai bune. 

Să nu ne temem dar nof, Românii, a ne a- 
răta la o. Exposiţiune Universală, astfel precum 
suntem. Dumnedeii şi natura ne.aii înzestrat cu 
destule comori, pe care străinii vorii f fericiță a, 
le destăinui spre folosul lor şi 'al nostru, când le 
vorii cun6sce; grânile, lemnăriile , metalurile, vi- 
tele “şi felurite alte producte ule României, pe 
care noi pămentenii abi6 le cun6scem, vori face 
ca țsra n6stră să nu fie trecută cu vederea la 0 
Exposiţiune Universală. Speculanţii cu idei Şi cu- 
noscinţe desvoltate, vorii pricepe îndată cât folos 
se pote scâte din asemenâ avuţii, şi -intinsa lor 
căutare ne vorii aduce bilşugul şi civilisaţiunea. 

Apoi chiar mărturisirea dinaintea, lumei a, 
lipselor de care noi suferim nu va fi spre paguba 
n6stră; căci, cunoscând ce. ne lipsesce, negoul Şi
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industria străinilor ne vorii veni în ajutor. Fie- 

care, vădând cât de mult pâte lua, de la noi, va fi 

gata a ne da tot atâta în schimb. Osebit de a- 

cesta, mulţi industriali, aflând bogăţiile de pro- 

Gucte naturale ce avem, vorit simţi că esploata- 

rea, lor, chiar în țera nâstră, va fi cu mult mai 
producătâre; astfel industria se va întemeia în 

România şi va căpăta un caracter naţional. Nu 

vom mai ave trebuinţă să trecem graniţa cu pro- 

ductele nstre, de câte ori vom voi să prefacem 
materiile naturale în obiecte fabricate, precum 

se întâmplă adi, spre exemplu, cu cea mai mare 

parte din lâna turmelor ce pasci pre pământul 

românesc şi care trece în Transilvania, grămădită 
în Saci, spre a ni se întârce sub formă de trimbe 

de postavuri şi altele. Iată dar ce putem câştiga, 
arătând la o mare exposiţiune universală chiar şi 
lipsele n6stre. 

Trebuie să mai adaogem ânsă, că noi înşine 
nu scim destul a preţui ceia ce avem în eră. 

De câță-va ani un fel de vârtej ne a cuprins 

minţile, care ne arată cu feqe aurite tâte câte 

ne vină din străinătate şi ne face a despreţui 

tot ce este de la noi. Pâte că, arătând lumii 

străine mult pucinul cât ţ6ra şi națiunea nostră 

produci, acea lume ne va deschide ochii asupra, 

lucrurilor ce avem. 

Ades€ se întâmplă ca popârele puşin civili- 

sate, precum este al nostru, să aibă obiecte şi
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măiestrii păstrate. din vechime sâii aflate prin 
încercări practice, care se recunosci apoi de folo- 
sitore de către naţiunile cele mai civilisate şi se: 
priimescii de dînsele cu cea mai vie mulţumire. 
Asemenea şi pentru lucrările ce dovedesc bunul 
gust, forte des, artele cele ma! cultivate faci 
imprumutări norocite de la măiestrii câmpene şi 
primitive. Spre a da câteva exemple atingătâre 
de. ţ6ra n6stră, vom arăta că, la noi, sânt secole 
de când ţăranii din munte întrebuinţeză cu multă, 
înlesnire şi folos, pentru măcinatul grânelor, mo-: 
rile cu r6te aşedate de-a curmedişul (r6te cu 
căuşe sii făcaie), în vreme ce în străinătate ase- 
menea mori. (morile cu turbine) se credă afio 
invenţiune cu totul nouă şi cerii forte mari chel- 
tuieli. Negreşit că acestea, sunt cu mult mai per- 
fecţionate decât morile muntenilor români ; dar 
nu este mai pugin adevărat că făcatele nâstre ţ- 
rănesci sint vechi şi ai un mare folos practic, 
putend a se întocmi cu pugin cost şi întrebuin- 
ț6nd cele mai mici păraie de apă. Un exemplu 
de altă natură, îl vom găsi în frumâsele țăsături 

“ ŞI cusături, ce se faci pe albituri, pe haine (straie) 
şi pe învelitori (velinţe, lăicere, scorțe şi altele) 
de către ţărancele nâstre. Desemnele felurite şi 

“ plăcuta împestrițare de color! ale acestor lucrări 
femeiesci, atragii în străinătate o mare băgare de: 
semă şi nu ar fi de loc de mirare, ca noi, du- 
când la Paris o bogată colecțiune de țesături şi
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cusături din cele mai frumâse, să vedem preste | 
pucin acele desemnuri reproduse pe stofele şi pe 

covârele eşite din cele mai vestite fabrici ale 
Europei apusane. Asemenea exemple sari pute 

înşira îndestule. 
Să nu dicem dar că n'avem ce ducela Ex. 

posiţiunea Universală. Fieşce- judeţ al ţării pote 

să contribui6scă la acea exposiţiune cu produc- 

tele sale felurite, fie naturale, fie lucrate de mână 

omenâscă, 

Trebuiesce numai ca un ochiu deprins şi o 
mână dibace să scie să. algă din grămadă pe 

cele. mal frumâse, mai bune şi mai bine lucrate. 
Acesta se cere astădi de la comisiunile judeţene, 
de la, consiliele comunale de oraşe şi de la anii 
prefecţi. 

Dupe desluşirile de mai sus, credem că cine 
va, maj dice acum că, în vre un judeţ al ţării 
nu: sunt producte vrednice de a figura la Exposi- 
țiunea Universală, acela va dovedi numai că n'a, 

vrut s6i nu scie să al6gă. 

30, 

Să trecem acum la al treilea :r&spuns al 
unora, din aril prefecţi de județe, care, fără. în- 

doială, are o greutate mult. mai mare decât cele 
d6u& Wântâi: voim a vorbi despre refusul locui- 

torilor judeţelor de a lua parte la exposiţiune.
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In alte ţări, unde negogul este mai respân: 
dit şi industria mai desvoltată, fie ce om a în- 
ţeles cât folos pâte trage. din ducerea producte- 
lor sale la exposiţiune;. producătorii se întreci 
care de care să capete un loc într'o mare expo- 
siţiune, căci toţi sciii că, dâcă productele lor vorii 
dobândi acolo laudă, printre producte de acelaş fel 
ale altora, negogul lor se va, întinde, cumpărătorii 
se vorii îmbuldi la dinşii, renumele dobândit; în 
exposiţiune se va păstra şi afară, şi se va în- 

” tinde pote preste mat: multe ţări. . De aceia, de 
câte ori se vestesce vre-o exposiţiune, producă. . 
torii din ţările civilisate alârgă îndată ca să do- 
bând6scă locuri pentru productele lor, astfel în- 
cât guvernele sunt silite a numi judicători sâi 
juriuri, care să al6gă numai pre cele mai perfecte, 

„nefiiind nică un local de exposițiune destul de 
încăpător spre a cuprinde pe ale tuturor celor 
cari volescii să expună într'însul. 

La noi o astfel de concurenţă, o astfel de 
întrecere nu pâte exista âncă, de vreme ce in- 
dustria, se mărginesce la, pugine producte, ce nu 
sânt de ajuns nici chiar pentru pământeni, tar 
negogul se ține mai ales cu mărfuri aduse în țeră 
din. străinătate s6ii cu câte-va, articole de. export, 
„pe care negucătorii străini le duci de la noi. în 
alte ţgri. Dintracesta nasce: nepăsarea, ce aii 
pământenii noştri, producători de tot felul, despre 
exposiţiune. Nimeni nu se gândesce că pote do- .
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bândi, arătându'şi productele în Paris sâi în Lon- 

dra, un renume, care -șă'l facă aşi lăți negogul 

până în ţări depărtate. Nimeni nu zăresce folo- 
sul practic ce el pâte trage din impărtăşirea, « sa, 

la un aşa mare concurs. 

Şi în adevăr, dscă vorm lua pe fiecare pro- 

ducător în parte, spre a, cerceta ce osebit câştig 

pote av6, trămiţându'şi productele sale la Expo- 

siţiunea Universală, trebuie să mărturisim că va 

fi grei a socoti folosul ce va avea fiecare în 
parte. Mica, întindere a producerii celor mai mulţi 
din pământeni, slabele daraveri ce face acum ţera 

nstră în comerciul european, ţinii mai pe toţă 

producătorii noştri înlăturață din negocul lumii 

civilisate. Românii cumpără numai din străină-. 

tate; ei nu vândii pe acolo; ei nu'şi dai oste- 
nâla a'şi duce mărfurile aiur6 decât în ţâra lor. 
Mult pucinul ce ese dintr'însa, tot prin mijloci- 

rea unor negucători străini ese; folosul, ce ar 

put scâte ei înşişi din exportarea feluritelor 
producţiuni ale patriei lor, «ăi, din nepăsare, îl lasă, 

pe s6ma, unor străini cari, fără a, introduce nici 

o industrie folositâre în România, facii pentru câ- 

teva materii naturale, un simplu samsarlic între 

micii producători români şi marii comercianţi 
europeni. | 

O bogată exposiţiune a tuturor proâuotelor , 

României înfăgişată în Europa apusană, ar pute 
să aducă, în scurt timp, o schimbare simţitâre
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în acestă stare de lucruri. Industria, străină, adi- 
menită de bogăţiile naturale ale României, - va 
veni să deschidă, chiar în sînul ei, un negoc noi, 
mai puternic, mai întins; atunci pământenii vori 
simţi de îndată fol6sele produse prin desvoltarea 
industriei interidre, mai ântâi fiindcă ei nu. Yorii 
mai fi siliţi a, schimba banii lor pe producte. din 
străinătate, şi apoi fiindcă vorii veni chiar străinii 
a le oferi bani, în schimb cu prisosul producte- 
lor ţării. Astfel țera întregă se va folosi de bo- 
gățiile sale, care stai adi neroditâre, şi fiecare 
producător va av partea sa la folos, prin întin- 
derea ce va da producţiunii sale şi prin bunele 
preţuri cu care ea i se va plăti. i 

lată gar în ce chip se. pâte dice că nime- 
nea nu va simţi pagubă, contribuind Ja exposi- 
ţiunea, română care se pregătesce pentru Paris. 
Ori cine va da, pentru “acesta, producte de ale 
sale, se pâte socoti ca cum ar da țării cu îm- 
prumut, . spre a arăta în. străinătate şi bogăţia 
ei de unele şi lipsa ei de altele; iar ț6ra, ajun- 
gând astfel a fi bine cunoscută, de Europa civili- 
sată, va, căpăta prin acâsta, o sporire Şi 0 îmbil- 
şugare, prin care toţi împrumutătorii ei vori fi 
plătiță şi r&splătiţă îndecit. 

Este de trebuinţă, ca, aceste idei să pătrundă 
în mintea fie-cărui Român, căci numai astfel vorii 
pricepe că participarea țărei la Exposiţiunea Uni- 
versală nu pâte fi,— precum credit Şi dorescii cei
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mai mulți, — o speculă a Guvernului, pe care ?] 

credii dator să cumpere de la toţi producătorii 

productele lor .şi să mârgă cu. ele să deschidă 

prăvălia de producte românescă în Exposiţiunea 

de la Paris. Guvernul nu pâte fi, în acest cas, 

decât un mijlocitor între națiunea română. şi 

civilisaţiunea europeană. El 'şi a făcut datoria 

dobândind Românilor, pentru ântâia dată, un loc 

osebit în Exposiţiunea Universală de la Paris 

din 1867. El sa însărcinat a face, în partea din. 

palatul şi din grădina Exposiţiunii, care ai fost -. 

date Românilor, tâte clădirile şi înfrumuseţările 

trebuitâre, spre a pregăti productelor românescă 

un locaş plăcut vederii şi potrivit cu natura şi 

gustul ţărei n6stre ; el face şi. maj mult decât 

ori-ce alt guvern, transportând pe socotâla sa 

tâte productele. ce locuitorii Români voril voi să, 

expună şi aducând înapoi pe cele ce nu se vorii 

vinde în Paris. i 

Remâne acum, ca Românii să facă şi ei pen- 

tru folosul Jor propriii, ce mai este de” făcut, 

adică de a da probe nuimerâse şi felurite de pro- 

ductele lor cele mai bune. 

V. 

Locul ce s'a destinat în Paris pentru acâstă 

serbătâre a comerciului şi industriei, este o mare
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piaţă pătrată ca de 80 pogâne,. numită Champ 
_de Mars, şi întrebuințată până acum pentru ma: 
nevre militare, a ie 

In mijlocul acestui loc, sa înălțat - pentru” 
Exposiţiune, o clădire lunguiaţă, cu căpătâiele 
rotunjite, un mare palat oval, ale cărui temelii 
sunt de cărămidă şi de pâtră, iar păreţii şi aco- 
perişul de lemn, de fer şi de sticlă. Lungimea 
clădirii este de 245 stânjeni ; lărgimea, ei de 190 
stânjeni. In centru să află o grădină de 33 stan: 
jeni lungă şi 28 stânjeni lată; far în lă-untrul 
palatului sânt şâpte galerii alăturate, care se - 
destindii în tot ocolul clădirii, formână ş&pte săli 
circulare. Fie-care din aceste galerii este hotărită 
pentru o osebită despărţire de producte, astfel : 

Cea Ii este pentru Objecte de artă (pictură, sculp- 
tură şi architectură), 

„IL, 2 Productele profesiunilor liberale, 
„IUL 2 Mobile, : 
IV n Veşminte, 
„Vo, „  Producte naturale lucrate și ne.. 

lucrate, ; E 
n VI „ „  Maşine şi unelte de lucru, 
„VII » » Materii hrănitore, prâspete şi 

! conservate, : 

Wavem nimic mai însemnat a spune asupra - 
celor cinci prime împărțiri; dar, în a Şesea, galerie, 
tâte maşinele vorii fi puse în lucrare cu abur, cu 
apă, cu mâni omenesc sâi cu alte mijl6ce me- 

II. 25,682. ” , 8.
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canice, astfel încât publicul va put€ vede, pre- 

„umblându-se, în ce chip se face prin deosebite 
fabrici, tot felul de producte industriale. A. ş6p- 

„tea galerie va, fi compusă de un şir de bufeturi, 

cofetării şi birturi, în care visitatorii se vorii 

put odihni, ospătându-se şi r&corindu-se cu mân- 

cările, băuturile şi dulcețurile din tote părţile: 
lumii, 

Fie-care din ţările, care ai dobândit dreptul 

de a figura, în Exposiţiunea Universală, de la 1867, 

are. o parte 'de loc în fie-care din aceste sale-gale- 
rii, spre a'şi expune acolo productele lor de deo- 

sebite feluri. Locurile acordate României se află, 
pretutindeni în facă cu acele ale Romei. Sperăm, 

că fie-care din compartignentele României va avs 

să presente objecte interesante; astfel, în despăr- 

- țirea 13, osebit de tabelurile, planurile architecto- 
nice şi: pote chiar şi sculpturile lucrate de arti- 
ştii din România, vom av6 un model de un 

stânjen de mare, representând frumâsa n6stră, bi- 

serică de la Curtea, de Argeş, săpată în lemn cu 
tâte ornamentele că: bogate. În a, Ile despărţire 
am pute să presentăm colecţiunea completă a, 
tipăririlor românesci din timpii cei mai vechi 
şi până astădi; apoi âncă vederi fotografice din 
totă România, objecte de istorie naturală, adu- 
nate de prin Musee şi de la particulari bine- -voi. 
tori. A [Ile despărţire ne va arăta mai cu s6mă 
o bogată colecţiune de ţesături şi de covâre, fa-
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bricate de țăranii români, asemen6 şi o frumâsă 
adunare de obiecte bisericescă, lucrate cu măiestrie 
şi lux, precum mobile săpate şi zugrăvite, con- 
ținând argintării, cusături bogate şi altele. In a 
IVa despărţire vorit figura frumâsele costume na- 
ţionale, unele aşedate în dulapuri cu sticlă, altele 
îmbrăcate pre mănechini, seii mari figure. de câră, 
representând bărbaţi, femei şi copii în. mărimea; 
naturală. În a Va despărţire va fi o mare parte 
din adevărata bogăţie a țărei nâstre, adică: ma- 
teriile minerale, sarea, păcura, lemnele din. pă- 
durele României, plantele folositâre, pieile şi 
blănile. Spre a împodobi acestă grupă cu orna.: 
mente interesante prin' raritatea lor, sai luat 
măsuri ca două busturi ckoplite în bulgări de sare, 
să represente în mărimi. colosale pe Măria-Sa 
Domnitorul nostru Carol 1 şi pe Maiestatea Sa 
Împăratul Francesilor Napoleon al IIlea, In des- 
părţirea a VIa, lipsa, ce avem de maşine fabricate 
în ţâră, nu va, put6 fi îndeplinită decât prin. 
unelte de plugărie, modeluri de mori felurite Şi 
de. vase plutitâre, .răsbie (stative) de ţesut. La, 
a VII despărţire avuţia n6stră va, fi forte mare. 
Mai presus de: tâte vină grănele, (pânele) ; apoi. 
vinurile şi rachiurile ; în sferşit dulceţurile, brân- 
deturile şi tâte cele-l-alte. producte alimentare 
ale țării. Ma 

Dintr'acâstă răpide ochire asupra părţii ro- 
mânesci din Exposiţiunea, Universală, pote ori şi 

= s*
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cine aşi ' forma, o idee, atât de priveliştea ce 
vori înfăgişa cele şâpte compartimente ale ex- 

posiţiunii române, cât şi de disposiţiunile gene- 

rale: privitâre la, aşedarea din lă-untru a palatului 
exposiţiunii. 

Palatul ânsă nu conţine în sine tâte produc- 

tele ce sunt cerute pentru exposiţiune. El este 
încunjurat de o grădină fârte întinsă, care Şi. ea, 

se află împărţită între deosebitele: țări, ce air 

voit a expune. In adevăr, tote naţiunile aii în 
grădina s6ii parcul Exposiţiunii câte un ocol unde 

potii aşeda vieţuitorele şi plantele, ce le vorii fi 

adus din. țările lor. Aci dar încapii productele: 
din despărţirile VIII și 1X. 

In ocolul dat României, este proiectul a se 

găti o frumâsă casă țărinâscă cu tie împrejmu- - 

irile ei, întocmită dupe cum pâte fi casa unui 

sătean avut, dovedind bilşug de tote, grâne (pâni) 
şi merinde, trăsuri şi unelte, vite şi paseri, haine 
(straie) Şi aşternuturi, în sfârşit tot ce constitue 

cultura şi industria țerân6scă din România. 

Acest tabel mic şi vieţuitor al României: 
vă. oferi un interes f6rte mare publicului Expo- 
siţiunii, făcându'l: să cunâscă maj bine decât 
ori.ce picturi şi. descrieri, viaţa, portul, obiceiele: 
şi productele României. | 

Bucuresci, 1866 şi 1867. Extrase din Actele oficiale! 
. | E „ale Comisiunii Române pentru 

Exposiţiunea Universală din Du : 
ris, la 1567. psi



  

CASA, YESMINTELE ŞI PETRECERILE 
| ȚERANULUI ROMÂN. | 

Note extrase din Catalogul productelor Secţiunii Române, 
la Exposiţiunea Universală din 1867, la Paris1), 

Î. 

CASA ŢERANULUI 

La Roumanie 6tant un pays essentiellement agricole, 
le gouvernement a voulu 'surtout mettre en 6vidence, ă 
YExposition, cette partie de industrie nationale, 

Liid6e premiăre &tait de construire sur !emplacement 
râserv6 ă la Roumanie, dans le parc de VExposition u- 

  

DDA. Odobescu, comisar general al Exposiţiunil ro- 

anâne, în colaboraţiune cu di P. S. Aurelianu, comisar adiunct 

şi membru al juriului internaţional, aii redactat şi aă tipărit în 
Paris, la 1868, un volum întitulat :: AMofice sur Ja Roumanie , 
Brincipalement au. point de vue de. son feonomie rurale, indus 
drielle et commerciale, suivie du Catalogue spicial des produits ex=
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niverselle, une ferme qui aurait contenu les instruments: 

que tout paysan posstde et aurait par cons6quent donn6 

uns id6e exacte du degrâ qua atteint chez nous Pagri- 

culture. 

Plusieurs raisons ayant empâch6 la râalisation de 

ce projet, on s'est born6 â exposer les plans de cette 

ferme, qui se compose d'une maison, d'un grenier, d'un 

magasin de mais, d'un hangar pour abriter les bestiaux 

et pour. mettre les instruments de labour, et d'un pou- 

lailler. 

Ces planches ne sont qu'une faible reproduction de 

la realit6; pourtant on pourra voir, en les examinant; 

avec quelque attention, comment le paysan roumain, sans: 

autre aide que ses bras, sans autres conseils que ceux 

de. experience, sans autres matsriaux que ceux quiil 

trouve sur les lieux mâmes, avec des instruments fort 
simples, parvient ă faire des constructions qui corres- 

pondent parfaitement ă toutes les exigences de son mâ- 

tier et remplissent les conditions preserites par /'hygitne, 

"tant pour les hânimes que pour les bestiaux. 

  

poss daus la Section roumaine ă PExposition Universelle de Paris, - 

en 1867, et bune Notice sur Phistoire du travail dans ce Days 

(Notice sur les Antiquites de la Roumanie). Prima parte a ace- 

stel opere este mat cu sâmă datorită cercetărilor dlul P, S. Au- 

relian, carele mat apot a completat'o şi a reproduş'o în cartea 

sa românescă : 7zra Nâstră. Notiţia despre Ântichităţile Româ- 

niek e scrisă de dl Odobescu, precum și diferite alte note, răs- 

pândite în corpul Cazalogulul. Extragem aci tre! din acelea, spre 

"a le retipări 'în textul lor frances; ele se referă : ra „la Grupa 

VI, clasa 48 : Jfateria? și procederi pentru exploataţiuni rurale 

și siluice; 28, la Grupa X, clasa 92: Specimine de costume po : 

porane din diverse jără; za, la Grupa II, clasa 10 : Zustrumente 
de musică,
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La maison (casa). — La charpente de la maison repose 

sur une fondation en pierre, briques, pilotis ou tout sim- 

plement sur des troncs d'arbres couchâs horizontalement; 

les murs sont en briques, bois ou torchis, blanchis ă 

la chaux. 
Le toit, gân6ralement en chaume ou en bois, de- 

passe les murailles des quatre câtâs et laisse ainsi au- 

tour de la maison un espace couvert qui forme une sorte 
de galerie ou terrasse. 

Le matsriel dont on vient de parler varie suivant 

les localites et les moyens du constructeur. 

Si Pon monte les quatre ou cinq marches qui con- 
-duisent ă la terrasse (prispa), on entre de plein-pied dans 
la maison, 

La maison se compose, la plupart du temps, de 

trois pi&ces, dont deux -servent &'habitation, et la troi- 

siome, plus petite, sur le derriâre, sert de garde-manger 
(celar). Dans le projet ci-joint on a dâpass6 ce nombre; 
en voici les raisons: 

L'une des pidces reprâsente une boutique d'&picier, 

telle qu'on en trouve :dans les villages. 
L'autre piăce. 6tait destinâe ă contenir deux mstiers 

ă tisser, , ! . 
L'ameublement de toutes ces pitcus est des plus 

simples : des lits en bois recouverts de nattes ou de ta- 

pis, produits de la manufacture nationale; des bancs 19 

long des murs, des tables, des armoires, et dans la bou- 

tique, des casiers destin6s â contenir les divers articles 

de debit. Les images religieuses ne manquent jamais 
d'orner les murs dau moins une des chambres, 

Le sol est simplement nivel6 avec de argile mâlte 
de bouse de vache; une bande de couleur rouge ou noire 

regne souvent tout le long des murs, tant ă Vintrieur 
qu'ă extârieur, ă une hauteur de 30 centimttres en- 
viron. i
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| Une cheminee de forme cânique, placâe .au-dessus 

“d'une espăce de rehaussement en briques, sert ă la pr6- 

paration des aliments et au chauffage. Souvent la fumee 
ma Wautre issue ă Vextrieur quwune simple ouverture 

'dans le toit; alors elle se râpand d'abord dans les com- 

bles, ou elle sert ă dessâcher „es viandes qwon y 

„suspend. 
Le grenier (ambar).— Le grenier est une construction 

en bois, de forme rectangulaire. La charpente repose sur 

un soubassement en pierre, briques, pilotis, ou troncs 

Warbres, qui, comme on l'a d6jă dit pour la maison, varie 
selon les localit6s; aux quatre angles s'6levent de grosses 

pi&ces de bois verticales, sur lesquelles repose la cha.-, 

pente supsrieure. Entre ces quatre pi&ces. de bois, îl s'en 

trouve d'autres moins fortes. L/intervalle est rempli par 
es planches; le sol est aussi form6 de planches plus 

fortes, placâes sur des poutres horizontales. La toiture, 

dont la hauteur atteint en. genâral celle du bătiment, 

est en bois ou en chaume; d'ailleurs, il mexiste pas de 

plafond qui forme galetas; ă lintârieur, une espâce de 

'couloir sâpare le grenior en deux. 

De chaque cât6, on trouve des casiers plus ou 

moins grands qui sont destin6s aux 'diverses câr6ales, 

Aux poutres supârieures, on voit souvent pendre des 

peaux, des viandes et autres objets qw'on veut mettre 

hors de la portâe des rats. D'ailleurs, il m'existe d'autre 

ouverture que la porte et l'espace, assez grand du reste, 

qui demeure libre entre les murs et la toiture. 

Magasin de mais (coşar). — Une construction de 

forme bizarre et tout ă fait caracteristique frappe tout 

'abord la vue lorsqu'on entre dans la cour. C'est le ma- 
gasin ă mais; sa forme et ses dimensions varient a Vin. 

îini. Voici en quelques mots la description de celui que : 
nous arons reprâsentâ. 

Une sorte de carcasse repose sur des piliers en bois,
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-a une hauteur quelconque... L'ouverture: qui y est pra- 
-tiqu6e permet d'introduire. le mais.. Le mais ayant essen- 
tiellement besoin de ventilation pour se dessecher et se 
conserver, aucune disposition ne serait plus avantageuse, 
Pair pouvant librement circuler par un treillage et par 
les fentes du plancher; ă l'un des bouts, un treillage in- . 
f6rieur forme une espăce de chambre: c'est lă que le 
fermier a ses instruments; pendant 'la mauvaise saison. 
“îl y travaille. A câtă de cette chambro et dans Pespace 
qui n'est abrit6 que par le plancher du magasin de mais, 
on voit un chariot, un traîneau, une charrue. (șopru) ; 
il existe pas non plus d'autre 6table pour les bestiaux, 
lorsque le fermier n'en possâde qu'un petit . nombre 
(grajdiu). i 

„Le bătiment est couvert en bois ou en chaume. 
Chez les grands propristaires, les magasins de mais ont ! 
une autre forme. Le .treiilage , „soutenu -par de gross6s 
poutres, repose sur un soubassement. On place toujours 
ces magasins paralldlement et ă une distance de troisă 
“quatre mâtres, et îl y.a un toit commun pour deux: 

L'espace compris entre les deux magasins est soig- 
neusement nivel6 et planchâi6; une cloison s'6lăve verti- 
calement des deux câtes, elle est adosste au ireillage 
ă une hauteur d'environ. deux mâtres, et forme ainsi 
magasin. Aux deux extrâmits, le toit d&borde d'environ 
trois mâtres, de telle-sorte que le mais peut âtre d6- 
charg6 par le mauvais temps; cet espace couvert sert 
aussi ă abriter les batteurs de mais. 

Chez la plupart des paysans, le magasin de mais 
se trouve râduit ă sa plus simple expression; le treil- 
lage n'est 'soutenu que par de longues perches fichâes 
en terre; quelques bottes de paille, 6talees sur de I6- 
găres pidces de bois et soutenues par des traverses, for- 
ment le toit. i ” în .
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Il n'existe -aucune ouverture; le mais est vers6 par 

la partie supârieure avant de poser le toit, qui n'est con- 

struit qu'apr&s cette opâration. N 

Le magasin a ainsi la forme 6vas6e d'une corbeille; 

sa dure ne dâpasse jamais une annâe. 

Etable et poulailler (coteț). — La forme et la con- 
struction de !6table ă porcs ne differe gutre de celle du 

magasin de mais que Pon vient de dâcrire en dernier lieu. 

Une ouverture d'environ 60 centimâtres de hauteur 

permet aux animaux de pânetrer ă Lintârieur. 

Les volailles se perchent sur les tringles et les 

traverses des combles. 

Fontaine (fântână, pul). — On a cru n6cessaire de . 

joindre ă ces piâces une fontaine, telle qu'on en voit 

_ dans les plaines-de la Roumanie et de la Hongrie. 
Un tronc d'arbre est plantă verticalement dans le 

sol et ă une certaine distance du puits. A. la partie su- 

perieure se trouve fix6e une longue pico de bois qui 

forme levier, 

"A Vextrâmit6 supârieure de celle-ci se trouve fx6 
le sceau, soit par une corde, soit par une chaine, soit en- 

fin par une suite de perches reli6es entre elles par des 
boules en fer ou des pitces de bois. 

A Pautre extr6mit6, on attache de grosses piâces 

de bois qui forment contre-poids. 

Les parois du puits (ghizduri) sont en pierre ou en 

bois, suivant les localit6s. 

II, 

VEȘMINTELE ŢERANULUI 

Les costumes du peuple roumain sont represents, ! 

a PExposition Universelle, par un certain nombre de 

mannequins, qui portent les vâtements usites dans les
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divers districts et par plusieurs professions de la Rou- 
manie. En fait. de costumes d'hommes, on y voit: un 
mocan, ou vieux pâtre des Carpates; un Plăieş, ou chas- 
seur des montagnes de Bacau; un cosaş , ou faucheur 
de la vall6e de POlto; un călugăr on moine du couvent 
de Niamtzo; deux surugii, ou postillons, tels qu'on les 
trouve principalement dans les environs d'Ardgtche et 
de Tergoviste; enfin, un pescar, ou pâcheur des bords 
du Danube. Les mannequins des femmes reprâsentent : 
une vieille (matusa), du district de Suciava; une fileuse 
de Romanatzi, une glaneuse de Vlaşca; une jeune fille 
de Campolung, portant un baquet d'eau (doniţa) sur su 
tete; une jeune fille de Turno-Sâverin, en costum de 
mari6e; une religieuse du couvent de Passâr6, et une 
femme bulgare des colonies de la Bessarabie, 

Ii serait; trop long de dstailler ici chacun de ces 
costumes; nous voulons seulement dâcrire, aussi suc- 
cinctement que possible, les caractăres g6n6raux et trâs- 
vari6s des vâtements que porte le peuple roumain, et qui 
se rattachent, d'un cât6, aux costumes des peuples d'o- 
rigine latine habitant le midi de VEurope (Italie et Es- 
pagne), de Vautre, aux vâtements usit6s dans des pays 
plus septentrionaux, peuplâs par les Slaves, les Madgya- 
res, et meme les Bretons.- Par certains points aussi, ils 
se rapprochent des costumes purement orientaux, ! 

I'habillement des femmes consiste en une longue 
chemise de toile, qui, tombant jusqwaux chevilles, sert 
en meme temps de jupon. Selon que cette chemise est 
fronc6e ou large au col et aux poignets, elle porte le 
nom de cămaşă ou de iie. Elle est en toile de lin, de 
chanvre ou de coton, tiss6e par les paysannes elles-mâ- 
mes; mais souvent aussi le haut du corps est en gaze 
de soie (Borangic).. Des broderies de couleur, en soies 

- noire, blanche, rouge ou jaune, rehauss6es 'de paillettes 
d'or ou d'argent, ornent la poitrine et les manches, quel-
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„quefois mâme les pans infârieurs du vâtement. C'est sur: 

tout dans la variâts de ces broderies originales et dans 

Vharmonie des couleurs, qui: les composent, que consiste 

V'6l&gance des costumes fâminins. Deux tabliers en stofie 

de laine plus ou moins 6paisse, et tisste ou brodse avec 

des dessins similaires, retombent de la ceinture, par de- 

vant et par derridre. Celui de derriâre, qu'il soit fronc6 

ou tenâu, est toujours plus large: on Pappelle vâlnic, cre- 

dință au calrintă; Lautre est un carr6 oblong, pos6 

sans plis; il porte les noms de şosț, fotă, zevelcă ou pe- 

slelcă. La cinture (brâu), qui rattache ces deux tabliers, ' 

est en laine, ordinairement rouge, et fait plusieurs fois 

Je tour de la taille. On la recouvre le.plus souvent de 

nombreuses bandelettes tiss6es en laines des couleurs 

vari6es et rehausstes de paillettes et de petits perles; 

ces espăces de bandelettes, qui sont portses par les deux 

-sexes, forment un des principaux ornements du costume 

de villageois ; on les appellu bete, et les jeunes gens de 

a campagne s'en parent la taille et les genoux, en lais- 

“sant flotter les bouts, charges de perles. 
Les jeunes filles portent la tâte nue et les cheveux 

partag6s en deux larges tresses qui tombent par der- 

riăre, attachâes par de nombreux rubans (panglice, cor- 

dele) ; 'quelquefois elles metent des fleurs naturelles ou 

artificielles dans les cheveux; des boucles d'oreilles et 

de nombreux colliers en sequins (salde) et en perles 

(mărgele), ornent leur tâte, leur cou et leurs bras. Les 

femmes mari6es se cachent les cheveux sous de longs 

voiles en lin ou en gaze de soie blanche ou jaune (na- 

rame,:stergare, cârpe) qu'elles. ramânent de la facon la 

plus gracieuse, autour de la figure, en laissant flotter 

les bouts par devant et par derritre. Dans certaines 10- 

calites, elles portent aussi, sous ce voile, des espbces de 

couronnes en stofle ou en sequins (conciu, cunună), qui : 

forment sur leur tete un 6difice assez 6leve. On met
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quelquefois aux jeunes mari6es de lourdes coifiures en 
monnaies, mais le plus souvent, des 6cheveaux 6pars de 
fils d'or (betelă), qui remplacent le voile des pays oc- 
cidentaux., . , . 

Quo Lon ajoute ă ces dâtails, des sandales (opinci) 
ou des souliers grossiers en cuir noir ou rouge, ei quel- 
quefois mâme des bas de coton ou de laine, et le co- 
stume d'st6 sera complet. Pour Yhiver, on se recouvre, 
selon les localit6s, de longs paletots ouatâs et sans man- 
ches, en 6toffes 4e coton ou de laine (zăbun); de pardes- 
sus en laine, plus ou moins longs, avec des manches et 
des doublures en fourrure (scurteică); ou enfin des vâte- 
ments en peaux de mouton brodâes, presque! entiăro- 
ment semblables'ă ceux que portent les hommes. La; 
quenouille et le fuseau accompagnent presque toujours 
les villageoises, quand elles ne sont pas occupses aux 
travaux des champs ou ă G'autres aâtails du msânage.: 

Les formes, les couleurs, et surtout les ornements 
brodss des diverses pi&ces des vâtements varient beau- 
coup, selon les ditferents districts et surtout selon les 
râgions du pays; ainsi les differences sont notables entre 
les villages des bords du Danube et ceux des hau: 
teurs des Carpates; mais le caractâre gânâral de Lhabil- 
lement et bien partout le mâme; c'est 1e costume d'un 
peuple msridional, amoureux des couleurs vives et bril- 
lantes, des. draperies l6găres, d'un peuple qui se voit 
condamns ă regret, pendant une partie de Vannse, ă 
des vâtements lourds et; sombres Pour bien saisir ori: 
ginalit6 du costume des paysannes roumaines, on n'a 
quwă le comparer ă celui que portent; les femmes des na- 
tions voisines, et, comme exemple, citons les femmes 
bulgares, avec leur robe de laine fonce, serrte ă la 
taille, sans plis et sans manches, avec leur petit bonnet 
ou fez rouge sur la tâte, et leur grande houppelande 
de drap; chez celles-ci les couleurs sont sombres, les:
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broderies manquent, le gros drap remplace la toile et 

les tissus aux plis legers et aux ornements vari6s. 

L'habillement des hommes prâsente, en Roumanie, 

des diversites beaucoup plus grandes encore que celui 

du beau sexe. Une description. complâte de tous les vâ- - 

tements usit6s par les Roumains de diverses profes- 

sions et dans diverses localits, serait un travail aussi 

long qu'oiseux; bornons-nous ă une simple nomenclature. 

Il ne sera pas âifficile d'inventorier ]a toilette d'âte 

du laboureur; elle.se reduit ă une chemise assez lon- 

gue, qui retombe par-dessus un pantalon de toile, et qui 

serrâe ă la taille par un large et longue ceinture en 

laine rouge ; ajoutez des sandales en peau de boeuf brute 

(opinci) aux pieds, rattachâes par des cordons en poil 

de chăvre, crois6s sur les jambes, et un chapeau de feu: 

tre noir ă larges bords, semblable au chapeau breton ou 

au sombrero espagnol, sur la tete. C'est dans ce co- 

stume, l6ger et primitif, que le paysan se livre aux tra- 

vaux deş champs et brave les chaleurs tropicales de la 

belle saison; mais, quand arrivent les mois rigoureux 

de Vhiver, il faut se garantir contre un froid qui atteint 

jusqwă 80 degrâs. Le paysan change alors ses sandales 
pour de grandes bottes, enveloppe ses jambes, soit d'un 

pantalon 6troit en flanelle blanche, qu'il recouvre quel- 
quefois mâme de jambitres (poturi, turieci, cidrici) bro- 

dâes et ornementees, soit d'une ample culotte orientale 

qui se resserre au-dessous des genoux. La ceinture de 

laine est quelquefois remplacâe par un large corset en 

cuir (himir), boucl6 et recouvert de boutons et de pitces 

de mâtal; dans sa ceinture, îl cache son'couteau ă four- 

reau de bois, sa bourse en baudruche, son briquet, sa 

pipe, son tabac en feuilles tordues, enfin tout ce que les 

autres peuples ont Vhabitude de mettre dans les poches 

et dans les goussets, absents dans les habits des Rou- 

mains, Les vtements qui recouvrent le haut du corps
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sont confectionnes, soit en draps grossiers. (aba ou di- 
mie), blancs, noirs, verts foncâs, bleus fonces, gris ou 
marrons, soit en.peaux de mouton blanches ou noires : 
les uns et les autres sont brodâs avec des laines et des 
soies de couleur, avec des ganses ou des lanitres de cuir 
color6es; on appelle les paletots en drap, qui prennent 
plus ou moins la taille, ghebă, zeghe, sucman, dulamă, 
ete.; ceux en peaux de mouton se disent gânsralement 
cojoc. On porte aussi de gilets sans manches, qus. Pon 
nomme ilec et peptar; enfin, les grands manteaux ou 
houppelandes, qui enveloppent le corps comme dans 
un vaste sac, se font, soit en gros drap rouge (îpingă, 
dundă), soit en laine blanche, imitant î Pexterieur la 
toison des brebis (sarică). Ce sont surtout. les bergers 
des montagnes qui portent la sarica et le grand capu- 
chon de laine âit glugă; tandis que les postillens et les 
commergants, qui voyagent souvent â cheval, sont tou- 
jours munis de leurs Jarges manteaux de drap rouge, 
quelquefois ornâs de franges blanches ou vertes, 

La coiffure d'hiver est le bonnet en fourrure de 
mouton (căciulă) blanche, grise ou noire. Ses formes dif. 
ferent â Pinfini, depuis la petite calotte en fin poil blane 
fris6, usitâe sur les bords de YOlto, jusqu'au gigantesque 
bonnet, dit țurcă, que portent les montagnards, et qui 
imite et exagăre la forme du bonnet phrygien. C'est la 
coiffure que l'on voit sur la tâte des Daces dans les bas: 
reliefs de 1a colonne Trajane,. . 

Le paysan roumain porte la chevelure ramenâe en 
avant et coupâe droit sur le front, ă la manitre des Bre- 
tons, tandis que par derriâre ses cheveux pendent en 
longues mâches flottantes; il conserve toujours la mou- 
stache; mais il ne laisse pousser sa barbe qui lâge 
ou îl renonce entiărement aux avantages de la jeunesse; 
dans les villages, les vieillards portent de belles chove- 
Iures et de longues barbes blanches. Ce sont principale-
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“ment les Bulgares, mais, quelquefois aussi les habitants 

roumains - des confins slaves, qui rasent leurs cheveux;: 

sur les bords du Danube, la petite calotte rouge des 

Orientauz, le fez, remplace parfois, chez les hommes. lo 

bonnet national en peau de mouton, căciula. : 

Autrefois, dans les villes, presque chaque corpora- 

tion d'industriels avait son costume traditionnel; la no- 

blesse mâme (les boyards) et les fonctionnaire portaient 

des vătements orientaux dont Vampleur disgracieuse' ex- 
cite Vhilarit6 de la genâration actuelle; les commercants 

et les artisans avaient' chacun leurs habits distinc- 

tifs. Aujourd'hui cet usage disparaît, et Pon adopte 

presque gânsralement le costume europten; ă peine si 

Pon trouve encore, chez les pâcheurs, les bouchers, les 

tanneurs, et chez quelques autres corporations de gros- 

ses industries, un costume spâcial en gros drap bleu 

fonc6. Les barbiers, qui s'habillaient jadis d'une 6l&gante 

tunique en fine 6toffe de laine,' ă pans froncâs, n'ont 

conserv6 de leurs usages anciens que certaines industries 

et aptitudes qui leur sont encore particulitres, comme 

la fabrication des filets. de păche, l6lăvg des sangsues et 

des rossignols,et le talent de jouer de la guitare. Les prâtres 

et les moines se distinguent encore par leur costume 

flottant en 6toffes noires ou brunes foncâes ; ils portent 

les cheveux et la barbe longues; leurs bonnets en feu- 

tre sont des chapeaux europâens auxquels il manque les 

borâs, et quwi'ils recouvrent, pendant les câr6monies de 

Voffice, avec de granâs voiles en gaze noire. L'habille- 

ment, des religieuses est ă peu pres le m6me que celui 

des moines, avec la diffârence que celles-ci cachent leurs 

cheveux sous une petite toque voil6e. -Enfin, parmi les 
originalites costumiăres dela Roumanie, îl faut citer les 

“ juifs avec de long cheveux en tire-bouchon, ainsi que: 

leur barbe, coiff6s d'une espăce de bonnet .de grenadier 

en fourrure, et couverts de longues soutanes noires ser-
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r6es sur le corps. Les femmes juives portent le costume 
qw'elles ont dans tout POrient. | 

Qu'on ajoute aux divers habillements indigânes que 
nous venons d'esquisser, ceux des €trangers de toutes 
aces, Albanais, Madgeyares, Grecs, Russes,  Bulgares, 
Tures, Europ6ens de POccident etc. et Pon pourra ă, 
peine se faire une idâe de la diversit de costumes, que 
Von a Yoccasion de voir, mâl6s ensemble, dans les rues . 
des villes de la Roumanie, - 

III. 

_-- PETRECERILE ȚERANULUL 

Les instruments de musique qu'emploie le peuple 
roumain peuvent se grouper en trois classes ; les instru- 
menis ă cordes, ă vent et ă percussion. Parmi les pre- 
miers, nous trouvons le violon (bidră, lăută ou divlă) et 
la cobza ou mandoline ă, trois cordes, que Pon pince avec 
une plume d'oie; dans les instruments ă vent, on trouve 
la cornemuse (cimpolu), qui est Pinstrument de prâdi- 
lection des Bulgares 6tablis en Roumanie; le Bucium, 
grand cor en bois de merisier, servant ă rappeler les 
troupeaux dans la montagne; le fluier, espăce de flute ou 
de flageolet ă tons aigus; le catal, hautbois â, notes voi. 
I6es et bourdonnantes, et la tilinga ou fifre : ces instru:- 
ments sont principalement employâs par les bergers de 
la montagne, qui -6gayent. par la musique leurs longs 
loisirs; enfin, la flăte de Pan, dite en roumain naiu ou 

» muscal. Jrinstrument ă percussion que Pon trouve dans 
les orchestres des. populations juives, et chez les izi- 
ganes errants qui font danser les ours dans les villages, 
c'est le tambour de basque dit daira. On peut ajouter ă 

IL. 25,682, 9
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«ces. instrumeuts populaires, les guimbardes. (ring) dont 

Samusent les enfants. Les gens du peuple savent aussi 

tirer des sons aigus tout particuliers en chantant avec 

uno feuille verte entre les lăvres; c'est ce qu'on appelle 

cântare din frundă. 

1'orchestre habituel des fâtes roumaines, tant ă la 

ville qwă la campagne, est compos6 de plusieurs musici- 

ens, tous.de race tzigane; chez; ceux-ci la profession de 

lăutar ou musicien se perpâtue de gensration en gân6- 

ration; une bande de lăutari est formâe au moins de 

trois ex6cutants; le premier tient le violon et ex6cute 

la mâlodie; le joueur de cobza l'accompagne et marque le 

“xhythme sur les cordes de son instrument, en chantant 

les paroles, si c'est une mslodie avec chant; le troisi&me 

musicien tient la flăte de Pan, moyennant laquelle il a- 

joute ă Vair exâcut6 des fioritures plus ou moins stri- 

dentes. | 

_ Chaque auberge de Roumanie a sa bande de. lăutari, 

qui 6gaye de ses chants et de ses airs de danse les loi- 

Sirs, des dimanches et des jours da fâtes; les, villageois 

Sy r6unissent pour voir danser la jeunesse et pour 6cou- 

ter les chansons plus ou moins passionnâes ou grivoises 

des artistes iziganes. | 

_ Les danses du pouple roumain sont tros nombreuses 

et les melodies qui servent ă les accompagner le sont 

encore davantage, car chaque jours les lăutari en ima- 

ginent de nouvelles sur les rhythmes connus. La danse 

fondamentale est la hora; c'est une ronde 'ou les dan- 

seurs, en nombre indâtermin6 et sans distinction de place, 

se țiennent par la main et tournent gravement en îai- 

sant quelques pas en avant et d'auires en arridre; c'est 

lă une danse calme et poste, ă laquelle tous les sexes 

et tous les âges prennent part; mais ă cot6 de la hora, 

îl y a une infinit6 dW'autres danses plus vives, et chacune 

a son nom spâcial, sa musique propre et son caractăre
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-chorâgraphique plus ou moins animă; presque toutes se 

dansent en rond ou en demi-cercle, les danseurs se te- . 
nant par la main ou par la ceinture; il y en a, comme 
-la chindia et la zoralia, ou les petits pas des danseuses 
so pressent avec une grâce indeseriptible; d'autres , 

"comme: ca la ușa cortului (ă la, porte de la tente), d'a brâu 

(par la ceinture), biru grei (la, corvâe est dure), ete., oii 
les danseurs trâpignent avec des gesticulations dune 6- 

nergie toute virile; d'autres enfin ou Von frappe la terre 

„en: cadence comme pour bien exprimer le sens symbo- 

lique de la danse, qui s'appelle-du nom pittoresque a) 

se bate Dunarea (comment le Danube se balance). 

Parmi les danses populaires qui so distinguent le 

plus par leur grâce et leur originalit6, nous citerons en- 

core la danse des montagnarăs, la mocâncuta, que l'on 

danse ă deux, homme et, femme, se tenant par la main 

et ex6cutant des pas et des poses qui se rapprochent de 
-la tarentelle italienne.: Enfin, il-faut noter surtout la 
.danse des Călusari. Chaque printemps, au mois d'avril, 

„i se forme dans plusieurs villages, des bandes de sept, 

neuf ou onze jeunese gens qui revâtissent leurs plus 

-beaux habits, et tout orn6s de rubans et de mouchoirs 

rouges, s'en vont pendant quarante jours ex6cuter, dans 

-des localit6s lointaines, une danse d'un caractăre strange; 

Pun deux porte un drapeau et mâme la bande (primi 

cer); un autre fait veu de ne pas proferer un seul mot 

„pendant toute la dure de lexcursion : c'est le muet de 

"-la troupe (nutu). La danse des Căluşari a un caractăre 

„viril et heroique trăs-remarquable; les danseurs font avec 

leurs bâtons des simulacres de combats et. exâcutent 
- „des sauts extraordinaires en poussant des, cris Qe con- 

„vention. Le savant Samuel Klain, de 'Transylvanie, a 

:cru voir dans cet usage populaire. la persistance des fâtes 

vernales des prâtres saliens ă Rome, dont un collăge 

« portait le. nom de Salii Collini (Colli Salii, Căluşari ?) 
9*
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Aprâs avoir parl6 des danses, nous ajouterons quel- 
ques mots sur les chants du peuple roumain. M, Basile 
Alecsandri, un des littrateurs les plus distingu6s de la 
Roumanie, a recueilli avec soin st publis, en deux 6di- 
tions, un grand nombre de ces chants ; son exemple a 
6t6 suivi, parmi les Roumains de la Transylvanie, par 
M. Marienesco et par dautres. . : 

Ces recueils de posies populaires' de la Roumanie 
presentent des pidees de differente nature, que Pon a 
design6es sous les noms de: cdntice bâlrânesci doine, hore, 
colinde et gicetori ou ghicitori, ” 
„Des cântice bâtrânesci. sont des ballades ou petits 

potmes rappelant des faits heroiques et se rattachant, 
soit aux anciens princes, boyards ou hâros du pays, soit 
ă cette classe de briganas patriotes, nommâs haiduci qui, 
pareils aux outlaws d'Ecosse, ont combattu dans les bois 
et les montagnes contre le joug des princes phanariotes, 
imposcs pendant le dernier sitcle aux Principautes Rou- 
maines par la Turquie. Elles sont tuujours compos6es en 
petits vers de sept pieds, rimant 4'une facon plus ou 
moins arbitraire, mais elles contiennent autant de charme 
postique que les plus belles ballades populaires des au- 
tres nations. 

Les doine ou cântece de dor sont des chants d'amour 
tr&s passionn6s dont les paroles se chantent sur des me- 
lodies langoureuses, Presque toujours elles ont pour in- 
troduction un vers qui rappelle, en guise d'invocation, 
une feuille de plante ; c'est ainsi qu'une potsie dont les 
paroles sont amoureuses commencera par frungdă verde 
rosmarin ! (feville verte de romarin!), parce que cette 
feuille est beaucoup portse par les jeunes filles de la 
campagne; elle commencera par frundă verde , lemn us- 
cat! (feuille verte, bois sec !), si le sens de la possie est 
triste, et ainsi de suite, . . 

„Les hore, qui se chantent sur des airs de danse
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“plus allâgres, sont des chansons de joie prânant la 

boisson, les plaisirs faciles, et tombant tră&s-souvent dans 

des obscânitâs incroyables chez un peuple dont les meurs 

ne sont pas du tout d6pravâes,. C'est sous un abri de 
feuillage (umbrar), construit tous les st6s devant les. 

cabarets des villages, que les lăutari gigani, et principa- 

lement le cobzar ou joueur de mandoline, chantent le 
dimanche aux paysans attables devant un cruchon (dia) 

de vin nouveau, ces bouftoneries qui excitent . Philarit6 
de Yauâitoire plus ou moins excit6 par. la boisson, pen- 

dant que les jeunes gens dansent en rond dans la cour. 

Les colinde ont surtout un caractere religisuz; ce 

sont des noâls que les jeunes villageois, r6unis en ban- 

des, chantent pendant les fâtes de la Nativits, du jour 

de Van et de Pâques, en allant f6liciter dans sa maison 

chacune des familles du village; aussi sont-elles intitu- 

Ises la Crâche, les Rois et PEtoile, les Blanches fleurs d! 0- 

vient, la Place au paradis, ete., ou bien la Charrue, le 

Richard, le Cheval du fiance, ete. Les refrains de ces chan- 
sons ont, dans leur langue et dans les images qu'ils rap- 

pellent, un caractere particulier d'archaisme. 

Enfin les dicetori ou ghicitori sont de petites 6nigmes 

en deux.ou trois vers, que l'on se donne ă deviner dans 

„les jeux du foyer. 

M. Basile Alecsandri dit, dans la prâface de son re- 

cueil, les mots suivants: „Tresors innapprâciables de sen- 

timents profonds, d'idâes 6levses, de donnses historiques, 

de croyances superstitieuses, de traditions anciennes et 

surtout de beautâs postiques pleines d'une originalit 

qwon trouve rarement dans les littâratures 6trangăres, 
nos poâsies populaires constituent un bien national digne 

d'âtre mis en lumiâre comme un titre de gloire pour la, 

nation roumaine..... Poutes ces poâsies, sans date et 

sans nom d'auteur, sont enfouies depuis des siăcles, 

comme des pierres prâcieuses, dans le sein du peuple
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roumain. Cependant elles sont exposâes ă se perdre, et; 
c'est un devoir sacr6 que je me suis impos6 que de les: 
rechercher et de les meitre ă l'abri des atteintes: du 
temps et de Poubli....p 7 

„Aid6 par plusieurs personnes, et'surtout par M-A. 
Russo, j'ai recueilli, pendant plusieurs excursions dans 
les montagnes et dans les champs fleuris de notre pa- 
trie, une grande partie de ces poâsies populaires, et aprâs 

"en avoir achevâ la mise en ordre, je les dâdie ă mon 
pays comme un ti6sor qui lui appartient“, o , Iu p - , 

„Paris, 1867, ___ Extrase din Catalogul special 
a al operei Aotice sur la Roumanie, 

1868.
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NOȚIUNI PREISTORICE. 
DIN ROMÂNIA 

I. 
Extract tradus din: Compie-rendu de la Session du Congres 

- international d'Anthropologie et d Archeologie prehistoriques, tenu eu 
i 1589, â Copenhague, * 

  

D! Alexandru Odobescu, din Bucuresci, vechiu 
ministru, consilier de Stat şi membru al Comite- 
tului archeologic din Bucuresci, dă, într'o comu- 

” nicaţiune orală, 6re care indicaţiuni despre anti- 
chităţile preistorice a căror. existenţă a putut'o 
constata în patria sa. La, 1867, d= a publicat o 

„broşură întitulată, Notice sur les antiquites de la 
„Roumanie, în care a, vorbit mai cu osebire de a- 

flarea frumâselor vase şi pod6be de aur, aparţi- 
n6nd epocei barbare, care s'aii descoperit în Ro- 
nia, la Petr6sa, şi se păstreză în Museul din Bu- 
curesci. PEnă la momentul când s'a publicat acea, 
lucrare, nu se luase câtuşi de puţin aminte des-
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pre antichităţile preistorice ale acelei țări, dar ne- 

greşit acolo, acestă nouă ramură a archeologiei 

va av6 să facă un seceriş bogat, de 6re ce va- 
lea Dunării de jos pare a fi ca o pilnie firescă, 

în care sai înfundat, d'a lungul timpilor, toţi 

cotropitorii ţărilor europene, cari veneaii despre 
Resărit,. 

D! Odobescu, carele: a cercetat nat cu sâmă 

subt acest raport -Ţera Românscă, pe când d 
Urechie, un alt membru al Congresului, s'a ocu- 

pat mai mult cu Moldova, a presentat Adunării 

modelele de lut a câtor-va din obiectele de pstră, 
şi de os ce aii ajuns la cunoscinţa, dsale; printre 

acestea, sunt topore de serpentină şi de diorit, 

rotocole de micashist şi de pâtră văr6să, ciocane 
şi bulgări de silex, sule de os tăiat sâi pilit, şi 

altele. Aceste bucăţi se află, adunate la mai mulţă 
colectori din țtra Românescă, precum--dril N, 

Creţulescu, Cesar Bolliac şi maiorul Papazoglu ; 

ele provinii mai cu s6mă din localităţile Petroşa- 
nit şi AMicescă, pe riul Domnei, una din acele ape 

torențiale ce străbati văile Carpaţilor românescă. 

Mai multe din acele antichităţi se presentă sub . 
forme asemă&nate cu acelea. ale unor obiecte de 

-pâtră ce se întâlnescii, în număr aşa, de mare, în 

Danemarca, în Francia şi alur6. Sunt şi nisce 
căocane lungi şi grele care parii a fi la fel cu cele 
aflate în minele antice ale Castiliei. - 

-D! Odobescu desvolteză apoi 6re-cari băgări
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- de s6mă generale asupra unor monumente de alt. - 
soju, care există în România, şi din care, cel pu- 

ţin o parte, cată să aparţină, epocelor preistorice 
ale acelei. regiuni. E:vorba de construcţiuni de 

pământ, de o însemnătate mai mult sâii mal pu- 
gin considerabilă, şi care se află răspândite în: 
tote direcţiunile pe suprafaga ţării. Da osebesce | 

între ele, trei categorii diferite, şi. anume : valu- 
rile, tumuli şi întăriburile su cetăţile de pământ. 

Pe fiecare, apoi, le cercetâză în pârte.: : 
În România se află, mai multe linik-. sâii Şi” 

ruri de valuri sii troiene' care străbatii țera “în: 
direcţiuni diverse; dar cele mai însemnate sunt; 

cele două mari brasde, din care una taie. ţera 
Românescă d'a lungul ei, în pararel cu apa Du- 

năril şi se perde, din colo de hotare, în Rusia, 

meridională (acesta se numesce în unele părti 

ale sale, brasda lui Novac); iar cea-l-altă stră- 

bate nordul Moldovii şi Basarabia, urmând. . 
o direcţiune convergentă cu a celei d'antfi. 

Nu sa găsit în aceste valuri ceva obiecte care 

să potă dovedi în ce timpuri ele aii fost săpate; 

dar, după cum se înțelege, ele trebuie să fie an- 

teri6re periodului roman, carele, în România, pune. 

hotar timpilor istorici. Construcţiunea valurilor, 
de dre-ce şanţul e săpat despre mâqă-qi, arată că 

ele ai fost înălțate ca să serve de apărare lo- 

cultorilor din Carpaţă, în contra unor duşmani 
ce îi amenințau despre părţile meridionale; şi
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osebit de acâsta, s'a observat că, la locurile unde 
se întâmplă ca valurile sâii trolenele să, se încru- 

cişeze cu căi romane, ale căror procederi de struc- 
tură caracterișă în mod netăgăduit şi origina 
şi data, lor, acestea tale valurile, trecând pe da. 

supra lor. 
| Un asemene fapt se învederâză mai cu semă 

la satul Greci, pe malul Oltului; acolo vechia, 

cale romană, care plâcă de la Dunăre şi trece 
prin Carpaţi d'a lungul riului, se întelnesce cu 

brasda lui Novac şi s'aşterne d'a curmedisul pre- 
ste dinsa, Deci, n'avem pentru ce să dăm o în- 

semnătate 6re-care înțelesului literal al numirii po- 

porane de Troian, care, dupe cum s'a, credut, ar fi 

fost păstrată din vechime pentru unele asemene 

şanţuri, făcute de însuşi Traian, s6ii în genere de 
urmaşii lui, colonii Romani. Poporul aplică, în 

România, acest nume generic, principalelor con- 

„ Strucţiuni de pământ de ori ce origină, atuncă 

numai când ele sunt de natură a se deosebi mai 
tare, pe întinsul țării. Cucerirea romană a lăsat 

la, dînsul, impresiunea, unui fapt așa de măreț şi 

de radical, încât în acel fapt sa absorbit pre- 

stigiul tuturor tradiţiunilor locale anteridre, ba 

chiar pâte şi posteri6re acestei întâmplări în veci 
memorabile. | 

Precend la a doua categorie a monumente: 

lor de pământ, d! Odobescu spune că, în patria 
sa, se vădi forte numeroşi tumuli, printre care
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pari a se distinge vre-o trei specii, osebiţi fiind 

unii de alţi prin formele şi dimensiunile lor, şi 
purtând în graiul local, denumiri speciale. 

Cel mai mici, în de obşte grămădiţă în prejma, 

ruinelor de vechi cetăţi, s6i rânduiți d'a lungul 

căilor antice , sunt mai ades6 morminte din epoca, 

Romanilor, şi conţinii, în mare parte, sarcofaga 
de pâtră vărâsă ; acei tumuli se chiamă, mai pre- 

tutindeni, de către locuitori, măgure sâii 7năgule; 

ei p'aii, în genere, mai mult de trei până la cincă 

metri înălţime. A doua specie, se compune de 

grămedi de pământ, tot conice dar cu mult mai 

proeminente decât tumuli funerari din epoca ro- 

mană. Li se dice mai ades6 movile, şi acestea ai 
atras băgarea de s6mă a poporaţiunilor întru 

atâtu, că mai tote aii câte o denumire a sa, pro- 
prie. Abi6 se pote dice că ele aii fostcercetate, 

coci, şi dâca s'aii făcut într'unele din ele ceva, 

săpături, acelea nu s'aii executat decât pe muche 

s6ii în costele lor, şi n'aii dat alte resultate de- 

cât aflarea unor fărâme de arme de fer, lăntă, 

paloşe,. săgeți, zale şi alte mărunte obiecte de 

metal, care sânt tâte, fără îndoială, din epoce 

cu mult mai apropiate de noi decât clădirea pri- 
mitivă a movilelor. Judicând dupe monumentele 

de acelaş fel, în care sai făcut, prin țările ve- 

cine, precum în Ungaria, Polonia şi Rusia, săpă- 

turi regulate şi minuţi6se, avem tot dreptul să, 

afirmăm că asemene înălțături artificiale aii fost
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lucrate de -mânele unor poporaţiuni cu mult, mai 

vechi decât acelea care aii purtat. armele şi obiec- 

tele, în genere pucin interesante, ce se găsescii 

une ori în straturile superficiale ale movilelor din 

tările Românesci.. De altmintrelă se cade âncă.să 

observăm că, -deşi ne aflăm în aşa mare apro- 

piere de Ungaria şi de Transilvania, unde pe 

-6tă dioa se facii însemnate descoperiri de fru- 

-mâse producte ale vârstei disă a bronzului, în 

România acea, epocă este ca şi necunoscută până 

acum. Dl Odobescu crede că pâte nu va mai fi 

„astfel, dupe ce se vori cerceta cu deamăruntul 

nenumărați tumuli de pre câmpii românesci. 

Pot din acâstă a doua specie de tumuli faci 

parte şi movilele rOnduite în lungi şire, pare că 

arii însemna, direcţiunea unor mari căi de comu- 

nicaţiune. Este mai cu s6mă 0 şiră forte curi- 

6st de movile gemene, adică aşedate părechi,. ori 

câte două la un loc, care şiră se pornesce de pe 

malul Dunării, nu departe de orăşelul Olteniţa 

din ţera Românâscă, străbată da curmedişul 

„câmpul pustii al Bărăganului şi se suie spre 

„moră până din colo de Prut. În apropiere de 

Galaţi, valul sii brasda antică, se încrucişeză cu 

linia, movilelor gemene, şi acolo, de Gre ce valul 

trebuie să trecă tocmai între âmbele conuri îm- 

-părechiate, . îl: vedem cum el le a retezat de o 

potrivă, pe povârnişurile lor opuse. Acest fapt 

„pare a dovedi că 7movilele se aflaii înălțate atunci
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- “când s'a durat valul, precum şi acesta, era înăl- 
țat atunci când s'a clădit peste el calea romană. 

Tumuli din a treia şi ultimă specie obser- 
vată, ai proporţiuni âncd şi mai mari decât ale 

movilelor. Ei atingi une ori o înălţime de duoă- 
„deci şi cinci până la trei-deci metri şi chiar mai 
zault, şi se află dispuși s6ii în cercuri lungăreţe 
s6i în pătrare cu feqe neregulate. Li se dice, 
mai în de-obşte, gorgane, negreşit dupe: numirea 

de hurhan, obicinuită în Rusia. Mal rari, mai 

pucin cercetate şi chiar mai neluate în sâma de- 
cât, movilile, care se impuni vederii prin regula- 

ritatea, formei lor şi prin situaţiunea, lor mai a- 

des6 isolată, gorganele cele mari. ale României 
merită de a fi studiate cu mare îngrijire, căci 

proporțiunile lor uriaşe şi aşternerea lor.pe câm- 
pii şeţe, unde poporul le trece cu vederea, atragi 
asupră-le în mod particular, atenţiunea Gmenilor 

de sciință. 

[Să observăm ânsă acum, dupe mai mulţi ani - 

trecuţi de când ai fost rostite cuvintele de mai 
sus, că numirile de măgure, movile şi gorgane, nu 

sunt unicele întrebuințate de poporaţiunile Ro- 

mâniei, spre a însemna vechii tumuli de felurite 

forme şi mărimi, care se află respândiţi prin ţâră; 

-Şi apoi âncd să adaogem că aceste denumiri nu 
se aplică pretutindeni uniform la acelaș gen de 

monumente ; se întâlnescii bună Gră fanul, că- 

rora, poporul le dice gorgane, deşi sunt mai mici
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decât multe măgure şi decât multe movile, şi * 

vice-versa. Am socotit de folos a face aici aceste 

rectificări, la, cele dise cu nouă-spre-dece ani mai 

*nainte.] 

Venim acum la a treia categorie de antice con- 

strucţiuni de păment, care se găsescii în Româ- 

nia; acelea, sânt ocâlele întărite, cărora ţăranii 

români, le dicii cetăţi -de pământ si chiar une 

ori grădişti, dupe cuventul slavon gradişte şi ho- 

rodişte. Ele în de obşte sânt aşedate, la ore care 

depărtare una de alta, pe culmele predomnitore 

de pe malul gârlelor care, în număr f6rte mare, 

străbatii câmpiele României, de la, nord spre sud, 

între Carpaţi şi Dunăre. O asemen6 disposiţiune 

dovedesce vechia existență a unei poporaţiuni 

numerse, stabilită d'a lungul rîurilor, care se 

îngrijea de apărarea locuinţelor sale prin con- 

strucţiuni de un caracter destul de primitiv. 

Acele întărituri, de formă mai tot-d'auna rotundă 

seu lungăreţă, erai încinse cu şanţuri largi şi 

adâncă; ţărâna dintr'însele era, aruncată în lăun- 

tru şi alcătuia un val s6i parapet, carele adi 

este tot dauna acoperit cu un strat de pământ 

ars şi amestecat cu cărbuni. E învederat că stra- 

tul acela provine din dărâmarea gardului s6ii ulu- 

celor ce se înăiţai d'asupra valului împresură- 

tor, şi care ai fost arse, la un moment 6re care. 

De aceia se şi cunoseii mai pretutindeni urme de 

taraci şi de nuiele tipărite în lutul, acum ars,
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cu care negreșit fusese lipite acel gard sâi 
acele uluce. În interiorul cetăților, şi la adân- 
cime mai mult s6i mai puţin de un metru sub 

faca de astădi, se găsescii forte multe hirburi 

de olărie cu totul grosolană, n6gră şi cenuşie; se 

găsescii' une-ori şi. petre de măcinat semințele, 

precum şi mici câtimi de meiu, părlit de foc; 
mai rar, se întâlnesci şi mică idolaşi informi, lu- 

craţi în lut or în bronz. Ceja ce ânsă, de sigur se 

află în tote cetăţile de pământ, sânt petrele de 

praştie de diferite mărimi, precum şi alte petre 
teşite şi cu muchi ascuţite, „pe care le aii cules 
invederat în apa, rîului şi le ai adunat în.cetate, 

formând cu ele, în deosebite părți ale ocolului, 

mormane considerabile, adevărate arsenale de, 
projectile aprovisionate pentru apărarea, locului. 
Aceleaşi petre teşite le vedem pe baso-relievurile 

columnei Traiane, întrebuințate ca arme agresive 

de către popbrele Dunării de jos; acelea ai fost 
adoptate, pentru acelaş sfârşit, în armata romană, 

şi, lăsate pe sema ostaşilor ataşaţi pe lingă le- 

giuni, în calitate de accensi sâii asverlitori de 

petre, pe când prăştiele erai .mânuite de cei cari 

se numeai funditores, Şi, unii. şi alţii se deose- 

bescii forte lămurit pe. sculpturele marelui "MO- 

numeni dacic). 

1) Examinând:pe columna lu! Traian, armele cu care se 

serveaii barbarii de la Dunăre, te prinde mirarea, dice dl: Odo. 

II. 25,682. | 10
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În cetățile de păment se mai găsesci âncă 
şi mici ghiulele de silice, răi rotunjite; se găsesci 

şi rotocole sit ovale de pâtră teşită, unele mai 
mari, altele mai mici, dar tâte găurite la mijloc 

sii de laturi; însferşit se găsescii şi mulțime de 
acei bulgări piramidali de lut, pe cari îl întâlnim 

pretutindeni în depositele antice şi a căror între- 
buinţare este aşa anevoie de a o determina, alt- 

cum-va decât afirmând că ele ai trebuit să fie 
atârnate de ceva. Apoi, negreşit că se mai află 
în cetăţile de pământ şi oseminte numerdse de 
animale domesnice, ba une ori chiar şi 6se de 
om; dar, în de obşte, tâte acestea sunt sdrobite 
în mică f&râme şi răspândite preste tot locul, ca 
şi cum tote aceste vechi sălaşe omenesci arii fi 
fost săpate şi scormonite de cercetători mai noui, 
cu scop de a le jăfui. Şi întradevăr, în stratu- 
rile mai de sus ale pământului din cetăţi, se în- 

  

bescu, de a nu regăsi sub pământ în vechia Dacie, acea mică 
spadă cu încovoletură concavă, falx, pe care o ţinii în mână 

mulţi din luptători! daci, figurați pe columnă. Dsale i se pare 
a recunâsce, în Museul Antichităţilor Nordulul din Copenhaga, 
un curios specimine de felul acesta, lucrat în pâtră lustruită, 
(WWVorsaae, Wordisk Oldsager, No, 51). Forma şi mărimea pară 
a fi fost aceleași la instrumentul de silice din Dania şi la ar- 
mele Dacilor, dar acestea aii fost negreşit de metal. 

Baso-relievurile columnei ne arată asemeni procederile în- 
trebuinţate pentru clădirea întăririlor, cu care se slujeaii Barbarii 
învinşi de Traian; acele procederi parii a fi întocmai cu cele 
constatate în rămăşiţele cetăzilor de zămtut.



NOȚIUNI PREISTORICE 147 
  

t6lnescii une ori fragmente de-arme şi de unelte 
de fer, precum şi tot felul de alte obiecte, care 

provină dintro epocă cu mult mai târdie decât 

aceia în, care ai fost locuite descrisele cataţ de 
Pământ. 

Iată, în prescurtare, de ce fel şi cum sânt cele 
trei categorii diferite de monumente, ce se vădi 

pe ' suprafaga, teritoriului României şi a cărora 

construire pare a fi datorită unor epoce despre 
care nu vorbesce âncd istoria. Este totuşi pro- 
babil că alte cercetări mai adâncite: vorii per- 

mite, cu timpul, a se rectifica mai multe din a- 

legaţiunile ce precedă şi că se vorii adaoge, -ca 
nouă dovedi ale anticel existențe a omului în 

lunca, Dunării de jos, 6re care pescer! sâi caverne 

(spelunci), locuite de seminţiile primitive, şi pote 

chiar 6re care locuinţe lacustre. . 
| i într'adevăr se află pe povârnişele meridio- 

nale al şirei Carpaţilor, un număr destul de în- 
semnat de pesceri, pe care tradiţiunile poporane 

le :arată ca, fostele locuinţe ale Uriaşilor de odi- 
ni6ră. Penă acum ele n'aii fost explorate; dar 

d! Odobescu se incumeteză a crede că într'insele 

se vorii face descoperiri de mare. interes. Este 

'chiar de luat aminte că, -în- mai. multe locuri, u- 
nele pesceri, care ai păstrat caracterul lor legen- 

dar, aii servit de adăpost pustnicilor creştini, şi 

că în epoce mai apropiate, cuvioşia populaţiuni- | 

lor a înălțat în pr6jma lor, schituri şi mănăstiri. 

10*



148 a NOTIUNE PREISTORICE 
  

D! Odobescu mai spune âncă,. fără ânsă dea : 

afirma câtuşi de puţin, că ds bănuiesce a se fi 
aflat şi Gre-care staţiuni lacustre în patria sa; 
mai alesi se pare că, există urme de felul acesta 

în unele lacuri amare şi sărate care stai pe ră- 
z6rele marelui câmp al Bărăganului, în. țâra Ro- 

mân6scă. Dupe spusa țăranilor s'ar fi aflând une- 

ori acolo sub: apă, taraci cufundață,. care puni în 

ptimejâie luntrele ce plutescii pe luciul acelor ape. 

Acest: fapt ar confirma '6re-cum . părerea ce s'a 
născut; la vederea unor.representaţiuni de colibe 

înălțate pe -ţăruşi, care figurâză pe columna, lui 

Traian, şi în care d! W. Frohner, ba şi mai 
mult âncă d! doctor Riickert ai credut a ved6 
palafite ca cele din Elveţia, din Savoia, şi din 
alte locuri1). 

Copenhaga, 1869. : "Tradus dupe , comite rendu du 
E . : , Congres d? Anthropologie et d” Archeo- 

logie prehistoriques de Copenhague, 

1569, . 

1) La discuţiunea care s'a urmat dupe acâstă relaţiune ver- 

bală a dlui Odobescu ai luat parte : di profesor Capellini, ca- 

rele dice că a vădut însuși mulțimea de famafi ce- există între 

Bucuresci și Brăila; dnii Worsaae, C. Vogt şi Quatrefages, cari 

ati vorbit despre rotocâlele de pâtră, ce puteaii fi râte de sfârleze, 

şi despre bulgărit de lut, ce arii fi putut fi greutăți pentru pla- 

sele de-prins pesce; apot dl Capellini: mat -gice că dlul crede că - 

“Uriaşii “pescerilor sunt în genere. mamiferele cele colosale din 

timpi! preistorici. În fine, dlui Desor i se pare că colibele pe 

jăruşi , representate pe. columna lu! Traian, sunt numai vedete 

de pe malul Dunărif, precum se construiescii şi până în dioa de 

d, pe acoloj. posturile sei pichetele de grănicert.
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IL 

ARME ŞI UNELTE DE PETRĂ ȘI DE OS DIN EPOCELE 

PREISTORICE | 

Noţiunilor prescurtate despre archeologia: preisto- 

rică a României, enunțate la anul 1869, socotim de fo- 

los să adaogem un extraci dintr'un . articol al'.diui Odo- 

bescu, ce s'a pubiicat în Revista Sciinţifică, vedaclată, de . 

dhii P. S. Aurelian şi Gr. Slefănescu, 1312, sub titlul: 

Archeologie pr eistorică : arme şi unelte de pitră şi de.os 

din epocele preistorice, aflate. în România, cu, cinci tabele 

de stampe : 
+ 

“Acura cinci ani, când .cu ocasiunea, Exposi- 

ţiunii Universale din Paris, am publicat o scurtă 

notiță despre antichităţile patriei n6stre, -m'am 

vădut silit a face de la început următOrea de- 

claraţiune : a 

„Este o epocă ce interes6ză astăqi. în. cel 

mat nalt grad pe învăţaţi. Voim a vorbi despre . 

epoca, ante-istorică a vârstelor de petră şi de bronz.. 

Nică un studiii n'a fost întreprins până acum în 

România asupra acestui subiect ; 'dar este lucru 

N
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învederat că, precum în paleontologie s'aii desco- 

perit specimine rare şi însemnate în tărâmurile 
basinului Dunării, tot astfel se vorii găsi uscunse : 
în pâlele orientale ale Carpaţilor, şi urme inte- 

resante. ale istoriei omului şi ale primelor sale 

industrii, urme care vori destăinui o epocă ne- 
cunoscută chiar şi celui mai vechiu istoric al 
Scitiei, lui însuşi Erodot.-Ca în tâte țările Euro- 
pei, noi credem că se vori afla şi în România, 
arme de silice şi de bronz, cu care s'aii servit, 
pe rond vechii locuitori al acestui continent. Bă- 
nuim chiar că unele locuri din lă-untrul țării vori 
destăinui de acele antice locuințe lacustre, care 
sai vădut sub apele lacurilor din Elveţia, şi din 
alte ţări europene“. | 

În urma acestor spuse, întorcându-mă în Ro-: 
mânia, am căutat, în curs de câţi-va ani, prin 
felurite mijl6ce, să dovedesc ceva, urme de mo- 
numente preistorice, care sari găsi la noi, şi 
mai ales să deştept în spiritul Gmenilor curioşi 
de ale sciinţei şi de ale antichităţii, atențiunea 
asupra acelor monumente. Fără de a constata 
până acum resultate considerabile, mă pot; felicita 
numai că, am găsit; pe la diferite persâne obiecte 
din epoca, de pâtră, aflate în România, pe care 
am reuşit a le ridica, chiar în opiniunea poseso- 
rilor lor la val6rea sciinţifică, ce ele ai astădi în 
ochii 6menilor luminaţi. | 

La d N. "Creţulescu, actualul ministru de
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Agricultură şi Lucrări publice, am găsit un forte 
frumos toporaş de serpentină lustruită, cu gla- 

“furi laterale, al cărui preţ cresce mult prin cu-. 

noscința precisă ce di are despre provenința, ace- 

'stui obiect, de vreme ce scie că a fost descoperit 
sub păment, la o adâncime de un stânjen şi mai 

bine, în satul Petroşanii, pe rîul Dâmnei (judeţul 

Muscel). D maior Papazoglu, al cărui instinct de 

neobosit colector se întinde fără distincţiune asu- 
pra tot felul de curiosităţi, a adunat şi du! âncd 

de demult câte-va obiecte de pstră, de cremene 

şi de:0s, producte ale epocelor primitive, din 

care unele ciocane de serpentină, de diorit, de 

ofită, provinii, dupe cât îşi aduce ds aminte, tot 

din valea rîului Dâmnei, din comuna Micescil 1). 

Dar mai cu s6mă d! Cesar Bolliac, pe care am 

avut. norocita idee de a'l face luător aminte 

la, obiectele şi la monumentele preistorice, într'o 
excursiune de 24 de ore ce am făcut împreună, 

la 1869, până la ruinele unei cetăţi de pe malul 

Prahovei, la Pucheni şi la Tinosu, d! Bolliac a 

sciut, cu acel dar de lesnici6să insuşire şi cu 

acel spirit de. intuiţiune, care pote până la 6re- 

care punt să nu ţină chiar s&ma de studie adânci 
şi stăruitâre, să se inspire cu pasiune din acest 

noii'ram al archeologiei. Di! în aceşti trei ank 

1) Câte va din aceste obiecte aii trecut în posesiunea dlui 

C. Bolliac.
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din urmă, a isbutit să .adune, să dibuiască: Şi să 
descrie monumente şi curiosităţi preistorice, din, 
care, pe de o parte, d"! *și a format, cu admi- 

„rabila aptitudine ce are pentru ispitirea şi apro- 
priarea de obiecte antice, o colecţiune cu atât 

- mai interesantă cu cât este şi unică în felul săi, 
la noi ; iar, pe de altă parte (fie dis fără rea 
intenţiune) le a ilustrat în feluriță articoli din 

- diarul Zrompeta Carpaţilor, descriindu-le cu pâna 
sa măiâstră şi ușuratică, desvoltându-le cu pu: 
ternica, sa imaginaţiune de poet şi de diarist, pe 
care nu o scie tot dauna potoli perii căruntiţi 
al numismatului. Din colecţiunea d! Bolliac sunt 
cele mai multe din obiectele coprinse în lista, ce 
urmeză 1); nenorocire însă că proveninţa lor nu 

  

1) Articolul acesta este însogit, în Fevisfa Sciinzifică, de 
cinci stampe, representând: 8 toporaşe de pEtră, întregi scă 
frânte, de serpentină, diorit şi ofită; 3 alte toporașe de diorit; 
1 topor scii armă mare, tăiată în serpentină; 2 dăltițe de pâtră 
calcarie, 2 ghiulele de silice, una găurită și alta nu; 2 petre 
găurite (pâte greutăţi de cântar) de calcar și de micashist; 1 armă 
cu vârf ascuţit, de os, frântă ; 1 amuletă de belemnită găurită, 
numită de popor, fulger s6ă pâtră de trăsnet; 1 petră calcarie | 
teșită pentru praştie: 1 toporaş de silice; 2 ăşchiY sâii custure 
de silice; 3 diltițe de serpentină şi de iesm(jade); 1 ctocan 
s6ii pâtră de praştie de calcar; mat multe petricele calcarii, de 

care se gisescii adunate în mart câtimt, prin cetăţile antice; 3 

vas de lut roşu, cu ţina şi căpăcelul săi; 2 ulcele de pimânt 
negru, conţintnd scrum de alimente; ma! multe mosorașe giu- 
rite, de pământ negru.
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este câtuşi de pugin sigură, căci repejunea ex- 
cursiunilor colectorului şi multiplicitatea, preocu: 

paţiunilor sale nui uii permis a lua asupra, fie- 

cării bucăţi în parte, acele note minuţi6se despre 

localitatea, şi despre circumstanţele descoperirii, 

care sporescii meritul antichităţilor şi le prefacii, 

în tot dauna, din simple curiosităță, în documente 

sciinţifice. Ori şi cum, avem în ele, obiecte de 
petră cioplită şi de petră lustruită, descoperite, 

dupe tâte probabilitățile, în t&râmurile patriei 

n6stre; prin urmare, dovedi de existenţa, âmbe- 

lor etăţă de petră în România. 
Scim că şi în Moldova, şi mai ales la Mi- 

clăuşânii die! Dimitrie Sturdza, sunt adunate mai 
multe urme de pâtră descoperite în partea supe- 

ri6ră a României!); di V. A. Urechie ne a spus 

1) Mare mirâre. ne a prins când, pe la 1884, într'o şedinţă 

a Academiet Române în care se desbătea cestiunea de a se con- 

voca, în Bucuresci, Congresul internaţional de Antropologie şi 

de Archeologie preistorice, di Dimitrie Sturdza ne a declarat cu-" 

rat că armele de. pâtră, cele de la Miclăuşeni, pe care dsa le a 

cedat lui Bolliac, drept unelte de pâtră a/afe în Moldova de 

sus, eraii numaY nisce bucăți cumpărate în Germania, prin adi- 

menirea. cărora dl Sturdza a isbutit să obţină de la Bolliac nisce 

medalit mult rivnite. O astfel de surprindere ne a făcut să cu- 

getăm : «Ore să nu fi fost calpe şi monetele trampate pe cale 

preistorice ?> Ca numismat, Bolliac avea şi dînsul mehengiuri ma! 

temeYnice decât custurile și tocilele preistorice! Aşa dar, care 

pe care?... Ohl— gice-vom acum şi noi, plăsmuind mîhnici6- 

sele cugetări ale lut Miron Costin, — zesajidsă Hire a numisma-
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că d! profesor Cobâlcescu ar fi făcut 6re care a- 
flără de acestă, natură; dar, din nenorocire, tâte 
acele obiecte nu le am vădut âncă, nu le am pu: 
tut desemna, -şi n'avem “despre ele nimic mai 
mult decât simpla indicaţiune a existenţei lor. E 
de sperat că şi acelea se vorii ivi la lumina pu- 
blicităţii, spre a mări numărul probelor sciinţi- 
fice, care aşteptă clasificarea, şi elucidarea lor, 
dupe timpii în care ele aii fost produse. 

Spre a ajunge mai curând şi mai lesne la un 
asemen6 dorit resultat, am mui făcut ânc5, şi 
prin mijlâce oficiale, o cercare de la care socotim 
că se poti aştepta resultate folositre pentru is- 
toria României, începând chiar din timpii ex pre- 
istorici. Iată, în ce consistă acea, tentativă; acum 
duoi ani, Ministerul Cultelor 'şi Instrucțiunii pu- 
blice a, trămis la; revisorii scolari de prin judeţe, 
şi aceştia, la învățătorii primari, un Cestionar, 

  

ticel 1 la ce îndoielnice şi poznaşe tocmelf şi încropeli cu sciința 
şi cu consciința, mal prăvălesci şi tu pe G6meni! <Banul e ochtul 
dracului !> dice vorba Românului; astfel e şi chiar de ar fi vechiu. 
Deci, se vede că, din nenorocire, la noi, nu numa! pe bietul 
rEposatul Bolliac l'a fâcut pohizle'Y nesăfiăse să ne arate cât este 
de primejdi6să pentru cunoscinţa adevărată şi consciinți6si a an- 
tichităţilor ţării, o specialisare numismatică pre exclusivistă, A- 
junge omul de nu ma! vede lucrurile decât cu cocâiY draculul>; 

și atunci, ca să'și capete mulți şi m&runţi, gre! şi luctoși, zimţt 
şi de tot solul, 'dă orbesce năvală, viclenesce şi amăgesce fără 
temere, fără sfi€lă, tără frică de păcat. , Ferescă-ne Dumnegeii !
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“pe care îl redactasem cu scop de a se afla din 
"răspunsurile ce se vorii înapoia la dînsul, ce a- 

nume monumente vechi, de ori ce natură, şi ce 
tradiţiuni mal poti exista, să în fiinţă sei în me- 

moria poporului, prin tâte unghiurile ţării. Ase- 

men6 cercetări, întreţinute cu stăruinţă, şi înles- 
nite prin explicări de tot felul, potii da o pre- 
ți6să nomenclatură de rămăşiţele vechi ce se mai 
află în ţ&ră, pe care apoi rămâne ca archeologii 

de profesiune să le explice în mod mai sistematic. 

Bucuresci, 1872. - Extras din Revista Sciinţifică a 
d-lor P. S$. Aurelian şi Gr. Stefă- 
nescu.



 



  

REMĂȘŞIŢE 
ANTICE DIN JUDEȚUL 

DOROHOLU 
  

Raport adresat Ministerului Instrucțiunii publice, la iulie 1872 1). Ă 

  

Cu adresa, No. 5,160, aţi binevoit a'mi da în 

cercetare patru dosare, în care se coprindii rapor- 
turile obţinute penă acum de minister de la di- 
feriţi institutori primari şi învăţători rurali din 
Dorohoiu, Botoşani, Buzeii şi Prahova, drept res- 

punsuri la, Cestionarul archeologie, elaborat; de sub- 

semnatul, prin care, aprobând propunerea ce am 

avut ondre a vă supune în ierna trecută, aţi cerut 

a se da, velaţiuni, pe cât se pote mai complete 

şi mai exacte, despre ori ce monumente şi ruine 
  

1) Comunicat al Ministerulut Cultelor şi Instrucţiuni! pu- 
blice din No. 153 al Afonitorulul oficial al României, din 9/ag 

iulie 1871: «Ministerul Cultelor şi Instrucțiunii publice a adresat 

anul curent către toți dnii revisori, un Cestionar elaborat de al
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antice sari afla în cuprinsul si şi în prâjma 
comunelor în care ei  funcţioneză. 

Din examinarea, acestor patru dosare, Singu- 
rele care, prin laudabila, îngrijire a revisorilor scolari 
respectivi, s'aii depus până acum la, minister, se pâte 
constata, eficacitatea măsurei ce ați binevoit a lua 
în acestă privință, căci, deşi forte pugini din în- 
văţătorii sătesci şi chiar urbani se află preparaţi 
pentru asemenea, cercetări, totuşi notiţiile adu-. 
nate în acele raporturi potii servi ca o basă, a- 
tât pentru alcătuirea hartei archeologice a jude- 
țelor respective, cât şi pentru clasificarea crono- 
logică şi etnografică a diferitelor rămăşiţe antice, 

  

Al. Odobescu şi aprobat de minister, privitor la archeologia şi 
istoria țării, cu invitaţiune de a'1 împărți pe la toți învățătorii 

„ și institutorit din ţeră, cerându-le informaţiunY asupra. diverselor 
punte cuprinse în acel Cestionar. 

Primind de la câți-va dn! revisori dosare, conţiăână res- 
punsuri la întrebările făcute în sus menţionatul Cesfionar şi îna- 
intând aceste dosare în studiul dlui Odobescu, d a presentat 
ministerulu! următorul“ raport, care este cel d'ântây dintr'o se- 
rie ce'şi propune a redacta sub titlul: « Cercezăz? asupra aşegă- 
mintelor antice din România». Ministerul dă publicităţir acest ra- 
port spre a deștepta gustul şi amârea de asemenea studii seri6se, , 
privitâre la istoria naţională şi tot de o dată a stimula zelul cor- 
pului didactic în cercetări atât de utile pentru patrie», , 

Retipărind acum, la 1887, acest raport şi făcendu-i-se de 
către autor, mat. multe adaose provenite din informaţiuni ulte- 
ridre, forma lu s sa schimbat 6re cum, lipsind acum dintr'însul 
acele pasagie ce devenise fără folos şi completându-se cu alte 
desvoltărt însemnate.
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încă existinte pe tărâmul României. Cred, dle mi- 
nistru, că în urma acestei prime încercări de a 
popularisa, cercetările archeologice printre perso- 

nalul didactic, încercare al cărui bun efect îl pu- 
tem considera ca şi asigurat, nu ar fi fără utili- 
tate de a îndemna pre toţi revisorii scolari, ins- 

titutorii şi învățătorii ca, să persevere în aseme- 
nea investigaţiuni folositâre pentru istoria naţio- 

nală şi a le impune îndatorirea de a comunica, 
ministerului tâte faptele de natură archeologică 

ce ari veni dupe vremi la cunoscința, lor, 

Din parte'mi voiu îndeplini cu cea mai mare 

plăcere datoria, ce am luat asupră'mi de a stu- 

dia, cu scrupulositate tâte raporturile locale, de a 

coordona faptele demne de atenţiune ce se vorii 

afla cuprinse în ele, de a însemna pe harta ţă- 

rii tote localităţile interesante sub raportul isto- 

Tic şi anticarii, şi de a presenta succesiv, 
pentru fiecare judeţ al ţărei în parte, un raport 

detaliat; de tâte noţiunile archeologice adunate 
de personalul didactic, pe lingă care 'mi voiu per- 

mite a, adaoge şi acele fapte, care 'mi mai sânt 

cunoscute, sii din cercetări personale, s6ii din 

diferite publicaţiuni anteridre. 

Cu chipul acesta şi completându-se din ce în ce 
mai mult lucrarea prin investigaţiuni şi descoperiri 

ulteridre, vom put ave, dâcă nu o operă archeo- 

logică aşa de completă, şi aşa de perfectă ca ma- 

rea, hartă a, Galiei, publicată la 1869 de ministerul
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instrucţiunii : publice din Paris, sâu ca Dicţiona- 

“rul archeologic a] Franciei, care este în curs de 
tipărire, dar cel pugin o lucrare mai modestă, 

precum este aceia a lui Zorian Hodakovski .pen- 

tru vechile aşedăminte din Rusia, a comitelui 
-Eustatie Tyszkievicz pentru Lituania şi Rutenia 
occidentală, a, lui Mihail Grabowski, pentru Ukra- 

nia, tâte aceste ţări, ale căror monumente vechi 
presentă, asemânări notabile cu acelea din patria 
n6stră. e 

Spre a presenta întrun mod mai limpede 

diferitele noţiuni archeolologice. ce voiu ave să 
desvoltez, am credut necesar să.adopt de o cam .. 
dată o clasificaţiune, până la Gre-care punt chro- 

nologica şi, fără, de a, intra într'o pr6 mare am&- 

nunţire a faptelor, ceia, ce până acum ar fi şi peste 

putinţă din causa, puginelor cercetări sistematice ce 

Saii făcut în anticile monumente ale României, 

voiu expune ce'mi va fi cunoscut despre anticităţile 

fie-cărui judeţ, împărțind în .genere materia în 
d6uă- s6ii mai multe secţiuni diferite : într'unele 

vorii incap6 tâte faptele ce aparţini scii se poti 

atribui poporelor, care aii locuit în ţările n6stre, 
“mai nainte de formarea principatelor Române, 

fie ele anteridre s6ii posteridre ocupaţiunii Daciei 

de către Români; Yar în alte secţiuni. m .voi 
sili a aduna, numai acele noţiuni, care se rapor- 

t6ză la periodul :mai apropiat de noi, în care na- 

ţiunea română "şi a. avut .existența sa naţională,
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profesând religiunea creștină. M& grăbesc a declara, 

din nainte că acestă clasificaţiune nu o privesc ca 
rigur6să şi că se pote întâmpla, ades6 ca monu- 

mente, pe care din causa naturei lor induidse, le 

volu fi aşedat acum în seria întâi, să merite a 
trece în a doua şi vice-versa, iar une-ori chiar, 

se pote ca vre o descoperire mai însemnată să ceră 

desvoltări speciale; atunci nu m8 voiu sfii a o isola.. 

cu totul, spre a 0 pute descrie și caracterisa maj 

cu deamăruntul. Cu timpul se vorii pute face în- 

dreptări, pe care le solicit de la;toţi cunoscătorii, 
ce ai sciințe locale mai positive şi mai exacte. 

Revenind acuma la cele patru dosare, dle 
ministru, şi examinându-le în generalitatea - cu- 

prinsului lor, mă simt dator, mai înainte de tste, 

a le apeţui în modul următor, dupe meritele ce 
ele presentă. Cel de la, districtul Botoșani ocupă, 

după părerea, mea, rândul ântâi sub raportul ju- 

steţei observaţiunilor şi al modului de expunere; 

alături cu dinsul vine cel.de la Dorohoiu. Do- 

sarele întocmite pentru județele. Buzău şi Pra- 

hova, cu 6re care excepţiuni laudabile printr'în- 

sele, dovedescii din partea majorităţii corpului 
didactic local, o pătrundere mult mai slabă de- 
spre importanța unor asemenea, lucrări şi despre 

interesul ce cată să inspire Gmenilor culță, mo- 

numentele de ori ce natură, rămase din timpuri 

trecute. Voiu examina pe rând fiecare din aceste 

dosare, începând cu cel din districtul Dorohoiu, : 

IL. 25.682. 1
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carele fiind la, extremitatea ţărei despre nord, 

îmi va da pote şi mijlocul de a urmări trep- 
tat vestigiele antichităţii peste tâtă întinderea 

României, 

NOTIŢE DESPRE LOCALITĂȚILE ÎNSEMNATE PRIN REMĂȘIŢE 
ANTICE, ÎN DISTRICTUL DOROHOIU 

Dosarul trămis la minister de către reviso- 
rul“ scolar de Dorohoiu şi Botoşani cu adresa 

No. 335, privitor la cel dVântâi din aceste judeţe, 

conţine trek-spre-dece raporturi de la învățătorii 

sătescă din Crasnaleiica, Cotuşca, (plasa Prutului 

de jos) Zamoştia, Loşna, Svorişta, Dârsca (plasa 
Berhomete), Brosciuţi, (plasa, Coşula), Pomsrla, 

Ibăneşci, Şohar&ul, Cordăreni (plasa Prutului de 

sus), Tărnăuca, Orofteana precum şi un conspect 
al localităţilor însemnate din ocolul Herţei, de 

către institutorele superior al Târgului (plasa. 

Herţei). Plasa Başăului nu figurză de loc în acel 
dosar 1). Printre aceste raporturi, două, cele de la 

  

1) Învăţătorit de la cari nu s'aii priimit âncă răspunsuri 

sunt may numeroşi, de vreme ce învățământul primar era repre- 

sentat în districtul Dorohotu prin 45 scâle, adică ş scâle pri- 

mare urbane, 9 sc6le primare rurale de model şi 31 scâle pri- 

inare rurale ordinare. Sc6lele primare rurale erai în număr de 

6 în plasa Herţa, 8 în pl. Berhemetele, 7 în pl. Baștu, S în 

pl. Prutul de jos; 5 in pl. Prutul de sus şi 6 în pl. Coşula. ..
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Loşna, şi T&rnăuca, sunt de o valdre nulă , fiindcă 

conţinii numai declaraţiuni negative, pe când din ' 

contra trei altele se recomandă mai cu deosebire 
la atenţiunea citirorului; acestea sunt raportu- 
rile dir Costaki Străkinescu, de. la, Ibăneşci şi d. 
Grah de la Pomârla, care conţinii indicaţiuni 

pline de interes asupra Magurei-Mari cu cetatea 
din acele localităţi, precum şi descrierea ce face 
d! Grumărescu de la, Zamoştia, despre biserica, 
clădită la Bălinesci de logofătul Ion Tăutu. 

„Alte raporturi, venite mai în urmă din co- 
munele Şendricenii (pl. Coşula), Pilipăuţii şi Bră- 
iescii (pl. Herţa), Mamorniţa (pl. Baş&ii), Hânţescii 

(pl. Berhomete), sunt cu totul negative, pe când 

din următârele comune sai mai dat 6re care lă- 

muriri suplementarii şi anume: din Târgu Save: 

nii, Vornicenii şi Tărnăuca (plasa, Baştu); din 

Zamoştia,: Gremescii, Vârful Câmpului (pl. Ber- 

hometele) ; în fine Şi din Ibănesci şi Svorişte (pl. 

Prutului de sus). 

Spre a. semnala, tot acum şi unele lacune, 

care prin cereri ulteridre ale ministerului sarii 

put6 îndeplini de către personalul didactic al ju- 
deţului, îmi voiu permite a propune. pentru nouă 

investigaţiuni cestiunea următâre : şi anume, să 

se facă nomenclatura mai completă a măgurilor 

şi a movilelor, care abundă în acel district, 

mai cu s6mă pre înălţimele de pe malul drept 

11%
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al Prutului, arătându-se posiţiunea şi dimensiu- 
nile lor 1). 

„Fără, de a mai aștepta, perfecta completare 

a noţiunilor archeologice asupra judeţului Doro- 
hoiu, . prin împlinirea acestui desideratum; dar 

folosindu-ne ânsă acum de un manuscript volu- 
minos, în care -d! inginer Filipescu Dubău a în- 

trunit, pe lângă noţiunile consemnate de noi, şi 

altele forte interesante, sub titlul de Descrierea 
geografică a judeţului Dorohoi, cu mici note istorice, 

orografice şi archeologice, 18862), vom procede în- 

dată la expunerea celor ce ne aii venit până 

7 „i 

1) Să constatăm: aci, de îndată, că relațiunile până acum 

priimite din localităţile judeţului Dorohotu ne presentă sub trei 

forme diferite, anticele clădiri de pământ ale locului, şi că din 

"compararea lor resultă: noţiunile generale ce urmeză: 

I. Măgurile fiind de mart dimensiuni în ocolul Başăii (de 

la 476 m. până la 1070 m.) şi înălțime (557 m. — 227), vârful 

lor e trunchiat şi presentă d'asupra o suprafagă plană de diferite 

mărimi ; pe ele sunt une-ori înălțate movile ma! mult s€ii mat 

"pugin considerabile şi sunt chiar săpate şanţuri şi cetăţi, 

„11. Teraţele stii rădicaturile de pământ sunt destul de în- 

tinse (160 m.—135 m. în periferie), dară ati o înălțime mică în 

proporţiune cu întinderea lor (3 m., 35 — 6 m., 69 înălţime), 

XII. Din 18 movile citate, să observă, că mărimea lor va- 

„TiEză : în circumferenţă la basă de la 587m. —9m.; înălţime, 

de la 22 m., 302 m.; forma în general e conică sâii țuguiată 

“cu vârful rotund sei oval. 

2) Datorim 'amabilităţit d-lui George Lahovari, secretarul 

Societăţii geografice române, comunicaţiunea acestut manuscript,
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acum la cunoscinţă, atât din raporturile sus ci- 

tate cât şi din alte sorginți, pe care le vom..cita 

la locurile lor respective. Vom împărţi de astă 
dată descrierea, monumentelor, în “trei secţiuni; 

vom vorbi în. cea, V'ântâi despre : măgure, movile, 

cetăți de păment şi şanţuri, locuri cu monumente 
antice şi alte localităţi unde s'a făcut descope- 
riri de diferite mici obiecte isolate. Apol vom de- 

scrie cu de amănuntul însemnata descoperire a 

unui mormânt antic, făcută pe la începutul se- 
colului, în comuna Concescii; şi în fine în a treia 

şi ultimă, porţiune vorii fi descrise unele : biserică 

anemorabile sâi ruinate, unele crucă staţionali Şi 
unele zechă silişii sii aşedeminte de sate şi ter- 
guri părăsite. 

L. 

MĂGURE, MOVILE, CETĂȚI DE PĂMENT ŞI ŞANŢURI. 

Districtul Dorohoiu, fiind miărginit spre Nora 

şi Est de rîul Prutul, care formeză în jurul lui un 

arc, iar spre Vest de apa, Molniţei ce se împre- 

ună cu Siretul, care 71 străbate în unghiul des- 

pre apus, se află prin acâsta chiar încins de trei 

în care se afli consemnate tâte indicaţiumle archeologice ale 

presentuluf raport asupra antichităţilor din Doroholu, ades€ ort 

desvoltate şi controlate. |
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părți ca întrun brâii de colnice, încununând de 
o lature malul stâng al Prutului şi de ceal-altă 
albiile Molniţei -şi Siretului. D! inspector general, 
Ion Ionescu, în raportul s&ii asupra, agriculturei * 
districtului Dorohoiu (1 vol. -tip. la, 1866, pag. 51 
şi 52), descrie într'astfel acel brâii muntos : „D6- 
„lurile faci parte din tărâmurile terțiare inferidre 
„(eocene). Văile sunt compuse dintr'un tărâm de 
păluvion, format din depositele celor mai din ur- 
„mă dislocări ale pământului. Delurile purcedă 
„din Bucovina şi intră în judeţul Dorohoiu cu. - 
„riurile” Prutul şi Siretul, care sânt cele mai 
„mari ale judeţului. Pe la Mihoreni, intră în ju- 
„deţ, crâsta, cea mai înaltă de dsluri, care la Cu- 
pliceni se ramifică, şi purcedii, unele spre Prut şi 
„altele spre Siret, despărțind cu culmile lor, şi 
„scurgerea apelor. Apucând culmea dslurilor ce 
„mergi spre Prut, ajungem la Ibănesci, care este 
„untul cel mai înalt,din tot judeţul. 

„Pe culmea dâlurilor celor mai înalte se vădă 
„din distanță în distanţă, movile, care sânt de 
„bună s6mă făcute de 6menii ce aii călcat pe a- 
pceste locuri în. timpurile cele mai depărtate 
„de nol.“ 

; Interiorul acestui semicere de dâluri este o- 
cupat cu albiile, mai mult s6i mai pucin mun- 
tâse, ale apelor Volovăţul Şi Calul, care împreu- 
nate se scurgii d'a dreptul în Prut; Boldâsa, şi 
Podriga, ce se unescii cu Başul şi cu Jijia, care, 5
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dupe ce străbate lacul Ezerului de liingă târgul 

Dorohoiu, primind d'a drâpta apa Ibinesci şi de-a 

stânga piraiele Buhaiul şi Cobila, trece apoi în 

districtul Botoşani. Din colo de culmea care a- 
pără fundul acestor din urmă văi, se întinde ba- 

sinul Siretului, ce ocupă în acest district numai 

ocolul Berhometelui, mărginit la partea sa nord- 

vestică prin albia, Molniţei. 
Plasa, Herţei stă între culmea dslurilor, între 

apa Mamorniţei ce curge spre Nord, şi între Prut, 

fără de alte riuri mai însemnate decât Sinih&ul 

şi Herţa; a Coşulei se destinde împrejurul Buha- 

iului, Cobilei şi Jijiei; a Prutului de sus e stră- 

bătută de Hăn6sa şi de Buşăi; prin a Prutului- 
de-Jos curge Podriga, şi Volovăţul; Iar în plasa 

de câmp a Başăului se împreună tote aceste din 
urmă: rîuri, spre a se arunca mai la, vale în Prut. 

Insist asupra, posiţiunii topografice și asupra i- 

drografiei districtului, fiind-că sunt convins că 
disposiţiunea tărâmurilor şi direcţiunea, văilor a- 

p6se ai avut purur6 cea mal mare influenţă a 

supra aşedămintelor. antice, 
| Posiţiunea unor. măgure şi movile pe culmi 

înalte, aşedarea celor mai multe cetăţi pe maluri 

rîpâse, săparea, şanţurilor pe şesuri şi da curme- - 

dişul văilor staii dovadă despre acesta, pretutin- 

deni ca şi în judeţul Dorohoiu. 

Plasa Berhomele. Svoriştea., — Incepând dară
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de la, partea, sud-vestică a, districtului, adică din 
ocolul Berhometelui, găsim în comuna, Svoriştea, 
situată pre malul drept.al Siretului, dou& mă- 

gure cu vârfurile trunchiate, din care una, numită 
Holia, este aşedată lingă pădure la V. de sat; ea 
are 1284 metr. periferie la basă şi 144 metr. înăl- 

țime. 'Cea-l-altă nnmită Camneghilo (6re nu Kane: 

moghilo, ceia, ce ar însemna pe slavonesce mo- 
vilă de petră?) este în pădure spre S. V. de sat; 
ea are 1070 met. periferie la basă şi 277 metr. 
înălțime. 

Pârîul Negru. — Pe malul drept al Siretu- 
lui, la mi6qădi de târgul Mihăileni spre E. de că- 

tunul Pâriul-Negru, să află, pe muchia unui â€! 

cu prund, o movilă lată avend numai un stânjen 
(2»-,28) înălțime, iar spre Nord de dinsa, altă mo- 

vilă mare cu altele mai mici pe lângă ea; cela 

ce face ca acea movilă mai mare încongiurată, 
fiind de alte multe moviliţe mai mici, să semene 
cu 0 cloşcă cu puii împrejurul ei. Omenii din 

partea, locului spunii că tâte aceste movile stint 
din timpul unei bătălii ce s'a, dat la Hotin. 

Dârsea, — Mai spre N., adică din colo de 

d6lurile ce mărginescii basinul Siretului, în văile 
despre Buhaiu se află comuna Derşea. La sud de 

sat este o măgură mare de petriş având pe dinsa, 
două movile prăbuşite la mijloc, de câte 7 palme 
(12-95) înălțime fie-care; una este situată pe
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vârful -măgurei; cea-l-altă pe costa ei despre r&- 

sărit. : 
Tot în acea direcţiune, pe locul numit Be: 

rezna, (pe slavonesce însemneză loc cu mestâcăni), 

se află un şanţ, ca, de 70 prăjini (468,30) lun- 

gul, de 6 stânjeni (13,38) latul şi 2 stânjeni 

(42,46), adânc, ale cărui căpătâie daii de o parte 
în apa Buhajului şi de cea-l-altă parte în periul 

Buhăiaşul; pământul din şanţ e aruncat în par- 

tea, despre apus, la mijlocul lui se află o curmă- 

tură. De la şanţ înainte spre V. este o supra- 

facă plană pătrată, cuprinsă între. şanţ, între 

cele două gârli şi între o pădure, care este spre 
apus împotriva şanţului. Întinderea acelei supra- - 

fece este ca de. 40 fălci (572,000 m»). În acel loc 
se dice că ar fi existat âncă din timpii păgâni- 

lor o cetate cu o pârtă de fer(2) spre răsărit, a- 

colo, unde se vede astădi şi curmătura şan- 
ului. e 

Gremescii. — În acestă comună sânt d6uă 
dâluri însemnate, din care unul se numesce dâlul 

Cudrina, Yar altul dâlul Movilei, precum şi un loc 
forte întins de bătălie, numit Podişul Horaiţului. 
În cătunul Verpole este asemeni o movilă la p6- 

lele căreia, s'aih găsit mânere de săbii antice. Ru- 

Şi aii înălțat pe acea vechile movilă o mare 

cruce de pâtră la 1849. 

Plasa Herţei. Yârnăuca. — Între d6lurile spre
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mi€dăqi de tergul Herţei, în comuna Târniuca, se 
dice că, aii existat odiniră, pe locuri şeţe, mai 

multe movile sii gorgane, care cu timpul 
sai răsipit din causa aplanării locurilor prin cul- 

tură, Pe d6lul numit Zamca, la apus de sat, se 

dice asemen6 că a fost odinidră o cetate de pe- 
tră, din care se vădit 6re-care urme. Numele chiar 
de Zamca (de la, slavonesce Zamok, cetate, castel), 
care a rămas acestui d6l, precum mai multor . 
alte localităţi din România, este o dovadă că în 
acel loc ait fost din vechime întărituri. 

Movila Hertanului. — La anul 1865 s'a gă- 
sit aci întm”o movilă mare, care a dat şi numele 
săi acestui cătun, spre E. de târgul Herţei, o 
sabie de fer ca de 21/; coță (1»-,60) lungime şi 
(0»-,1) lăţime; muchia "i era grâsă şi ruginită. 
D! Alecu Georgiu din Botoşani fiind atunci sub- 
prefect a luat acest obiect. În pâriul Băranca, 
spre S. de târgul Herţei, se dice că s'ar fi găsit 
o bucată de peptar de fer. 

Oroftiana. — Între ambele cătune Oroftiana, 
de Sus şi Oroftiana de Jos, pe malul Prutului, 
la $. de cea d'ântâi şi spre apus de a, duoa, 
pre un del forte înalt, acoperit cu pădure, se vădii 
dou&-spre-dece şanţuri în lungime de câte 40—50 
prăjini (267:2-,60— 334.50) cu direcţiune de la N. . 
spre S. şi cuprindând între ele un spaţiii ca de 4 

fălci (57,2000 n».); acel loc se numesce cetățuia Sa- 

şilor. Tot în pădure pe culmea, d6lurilor este un
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vârf forte înalt, numit Piscul pleşuv, care domină 

atât Basarabia cât şi Bucovina. Tradiţiunea dice 

că el servea ca, loc de strejă în vechime. 

Fundul Herţei. — În comuna ce pârtă a- 
cest nume, la S. E. de târgul Herţii, pe un ds! 

cu pădure spre mi6dădi, se vede o înălţătură de 
pământ lungă ca 100 stânjeni (223) şi lată de 

70 stânjeni (156). Ea e tăiată curmediş cu două 
şanţuri. În lă-untrul et se găsesc cărămidi, sgură, 

şi alte rămăşiţe. Tradiţiunea dice că s'au urmat 
aci bătălii şi că loviturile eraii pornite de pe un 
alt d6l ce stă împotrivă, la distanţă ca de 
2000 metri! și unde s'aii găsit nisce bulgări de schijă 

găuriţi, ca de 20 oca (26 kil.) unul. La:.o mică 

depărtare de Cetatea, Herţei. este âncă o Cetăţuie 

ce se crede a fi şi mai vechie; apoi în pădure 

_se află o movilă mare şi în multe locuri săpată, 
- care se chiamă Movila, Comorilor şi unde se crede 

a fi şi beciuri zidite pe de desubt. 

Plasa Prutul de Sus. Şuharăul. — Pe p6la 

meridională a delurilor, pe una din văile, din care 

se formâză riul. Başăului, este comuna, Şuharăul; 

acolo, pe o câmpie despre răsărit, se află trei 
movile, numite movilele Codrei. Una are 45 stân- 

jeni (100-,85) circonferenţă, la, basă şi 10 stânjeni 

(222,30) înălțime; cele-l-alte două sunt âncă Şi 

mai mici, ai câte 25 stânjeni (552,75) împreju- 

rul basei şi 6 stânjeni (13:37) înălţime.
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" Pomârla. — Comuna Pomârla se află : maj 

spre apus în lunca Jijiei; la răsărit de sat, pe 
locul numit Ruginosul, stint şi acolo trei movile 
aşedate în direcţiune drâptă; cea mai mare din 
ele are 3 stânjeni (6m-,69) înălţime şi 19 stânjeni 

(352,68) periferie la, basă ; vârful ei este oval şi 

găurit (fără îndoială de căutătorii de comori); 

cele-l-alte duoă, egale între ele, aii abi6 2 stânjeni: 

(4m..16) înălţime şi 4 stânjeni (82,92) circumfe- 
renţa le lasă, şi ele aii vârful de formă ovală. 

In acâstă comună spre V. este un d6l pă- 

duros numit Dell Comorilor, unde se vădi o 

mulţime de gropi de diferite dimensiuni făcute 

de cercătorii de comori de pe vremi. 

Pe un alt dl dis Delul Cărâmidilor cu su- 
prafaca inclinată spre N. E. săpând nisce 6meni 

la 1858, aii găsit o 6lă de lut de formă lungu- 
iaţă, conţinând oseminte omenesci. Acea 6la,. în- . 
dată a fost îngropată cu vr'o 40 de stânjeni 

(89m-,20) mai spre V. 
Ibănesct. — Precum s'a arătat mai sus, co- 

muna, Ibănesci ocupă locul cel.mai culminant al 

dâlurilor ce se întindii de a lungul malului drept 

al Prutului ; din acel punct, care domină, tot ju- 

deţul Dorohoiu, se pornesci spre S. costişele ce 

despartii văile Jijiei, Ibănesci şi Başăulul. Pe po- 
dişul lui muntos, spre $. V. de satul Ibănesci, 

este un fel de de! artificial sâii măgură colosală, 

având la basă o periferie ca, de 2000 stânjeni
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(4,460) şi o înălțime ca de 150 stânjeni (55722), 

Ea, este ridicată în marginea unei păduri şi for- 
mată din nisip, petre mici şi stâncă aglomerate; 

de pe culmea ei vederea se destinde peste tot 
districtul Dorohoiu şi chiar până la Iaşi şi Suc6va. 
Verful acestei măgure este trunchiat; el presentă 
o suprafacă plană de formă rotundă: ca de 500 

stânjeni împrejur (1115*»-) şi pe dinsa se găsesci 

ruinele unei cetățui, cuprindând ca vro 40 stân- 
jeni (89-28); în jurul cetăţii este un şanţ cir- 

cular, care are âncă 1*/. stânjeni (32,35) înălţime 

şi 30 stânjeni (602) lungime în părţile. unde el 
maj exista, adică spre S. şi E.; iar spre.N. şi 

V. malul e surpat şi ripos; ţărâna din şanţ se 

arată a fi fost asverlită, din afară în lă-untru. Porta 

cetăţulei era aşedată la S. S. £.; şi de la dinsa se 
pornesce spre S. drumul .care duce la satul ce 

este astiqi situat pe câsta măgurei. La 30 stân- 

jeni (66%-,90) spre N. de cetate este o rădicătură 

de pământ înălțată ca de 3 stânjeni (6*-,69) pe 

de asupra cetăţii; ea, pare a îi servit ca punt de 

observare; spre S..de cetăţule,-la, distanţă, de 120 

prăjini (800=-) este o altă movilă având 50 stân- 

jeni (1112-50) circonferenţă, la basă şi 4 stânjeni 

(8».,92) înălţime; de acolo se pâte observa, tot in- 

teriorul cetăţii. Şi mai departe, adică la, */, de postă 

in direcţiunea S. $. E. mai este âncă o movilă de 
52 stânjeni (1152-96) circonferenţă, la, basă şi de 6 

stânjeni (13"-,38) înălțime cu o formă ţuguiată ;
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din vârful ei se vede la movila precedentă, Şi 
chiar până la pârta cetății.: 

Despre cetatea cea mare de pe măgura de 

la: Ibănesci credinţa locală o dă ca din tim- 
pii Tătarilor; unii dicii cumcă, acolo a fost mă- 
năstire. 

Hilisăul-Curt. — La E. de Ibăneşci şi la V. 
de la Pomârla, în plasa Coşului, pe locul dis şe- 
sul Jijiei, în moşia Hilişăul-Curt, ca la 1/, de” postă, 
de Ibănesci, se vede o rădicătură de pământ ca 
de 1::/, stânjen (8-35) înaltă, având o lungime, 
mai bine de 830 stânjeni (66-90) şi aprâpe 
6 stânjeni lăţime (182.38). Acest loc se numesce 
Mormântul Uriaşului şi tradiţiunea dice, că acolo 
ar fi îngropat un copil de uriaş în vârstă, de şâpte 
ani ;.se adauge că sora copilului ar fi pus să 
înalțe acest mormânt, scoțend pământul dintrun 
loc învecinat unde astădi. se află un fel de grâpa 
mare, numită Balta-Mare: 

Cristinesci. — Acea grâpă este pe | un podiş 
-la 5, E. de satul Cristinesci. 

: Cordărenit. — Pe apa Ibănesa la vale, adică 
pe şesul unde şe megieşescii plăilşe Prutul de Sus, 
Coşula şi Baştul, se află satul Cordărenii. La 
mi6qăqi de dinsul este o movilă, care are 18 
stânjeni (40n.) circumferenţă la, basă; altă movilă 
este spre S., în marginea unei păduri şi pe mu- 
chea, unui hirtop; ea are 13 stânjeni (3) peri- 
ferie la basă.
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„Tot ce sa spus până aci despre posițiunea 
şi despre rămăşiţele antice învederate la Ibinesci, 
şi în-prejmuirea, lor, dovedesce că acâstă localitate 

are în sine o importanţă: extraordinară ca sta- 

ţiune archeologică. Ar fi dar, credem, de mare fo- 
los să se ridice printr'un inginer, (pote chiar prin 

al districtului Dorohoiu, cu concursul învățăto- 

rilor sătescă locali) planul exact şi detaliat al J/ă- 
gurei celei Mari cu Cetate de la Ibămesci, arătân- 

du-se şi posiţiunea - topografică a, localităţii, pe 
care ea este înălțată; tot asemen6 să se urmeze 

şi pentru mormentul Uriaşuhi de la Hiliştul 
Curt, IE 

Moşia Ibănesci, fiind proprietate a du! Nico- 

lae Rosetti Rosnovan, noi din parte-ne atragem 

atenţiunea, ds2le asupra acestui punt aşa de im- 
portant în privinţa archeologică,, şi credem ai 

desemna un adevărat serviciii de făcut sciinţei şi 
patriei întreprind6nd cercetări şi desgropări siste- 

matice în acea, localitate.. Acesta arii fi tot deo 

dată un frumos exemplu de dat proprietarilor lu- 
minaţi şi avuţă, care ai pe moşiile lor monumente 

interesante ale anticităţii. 

Plasa Coşula. Brăieseii. — Pe întinsul d6lu- 
lui se vede un şir de movile de diferite mărimi, 
dintre care cele mal însemnate sunt cele numite 
Bortosa, Jidanu Şi Cazacu; iar în pădure, la un 
loc dis Ridicătură-mare din cătunul Prăstescii 

)
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este o movilă forte întinsă d'asupra căria se 
vădu rămăşiţe de întărituri de zid. 

Dimăchenii. — Aci pe podişul d6lului se află, 

-asemen6 o movilă mai mare care pârtă numele 

de Movila Bort6sa, ca cele mai multe din acelea 
ce aii fost săpate pentru căutare de comori în- 

irînsele, 
„_ Şendricenit.— Acâstă moşie posed şi dinsa o 

movilă mare, care se află aprâpe de calea ju- 
deţenă. 

” Broseăuţii. — Satul Broscăuţii este pe ma- 

lul stâng al Jijieă, la o f6rte mică distanţă spre 

S. de târgul Dorohoiu. Acolo, pe un şes despre 

N., se vede o rădicăţură de pământ, numită Bor- 

tosa, din causa, găurei adânce ce este săpată pe 

'verful ei, ea are ca la 60 stânteni (133,80) pe- 

riferie la basă şi 3 stânjeni (6,67) înălţime, Se 

dice că arii fi servit în vechime de strâjă, 
pentru pază locuitorilor despre incursiunile inimi- - 

cilor. În cătunul 'Trestiana, se află asemens o mo- 
vilă mare în care îşi ascundeau prădile nisce hai- 
duci de pe la anul 1821. 

Corlătenii. — Mai Ja vale, dar pe malul drept 
- a] Jijiei, este satul Corlăteni; la N. V. de dînsul, 

pe un d6l mare, se află un loc numit Cetăţuia, 
unde se 'vede o platformă patrulaterală de 8 pră- 

jini (532,62) lungime şi 6 prăjini (40-14) lăţime; 
ea este încunjurată 'cu şanţuri de păment âncă 

destul de aparenţă. Porta ei e despre Sud.
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Plasa Prutului de jos.. Coţuşea. — Pe valea 
Calului, un afluent despre răsărit al Volov&ţului, 
se întinde comuna, Coţuşca în care se âflă patru 
movile situate tâte în arături; una din ele portă 
numirea de movila Armenuhă, fiind-că s'ar fi în- 
gropat acolo un Armân; ea este spre $. de mo- 
şia, Puţureni, pe dâl lângă şi6hul Stefănesci : are 
60 stânjeni (1383.80) diametru la basă şi :10 
stânjeni (22"-,30 înălţime ; forma ei este conică. 

A doua pârtă numirea de movila luă Căldare, 
de pe un Tănase Căldare ce a cultivat'o; e tot; 
pe Puţureni spre $. V. de satul Coţuşca, are 8 
stânjeni (171,84) înălțime şi 40 stânjeni (89,20) 
diametru la basă.; forma îi este asemens conică. . 

A treia este Movila Crucă, pe care un Va- 
sile Rusu a îngropat o cruce; e spre V. de Co- 
uşca, de formă tot conică, are 9 stânjeni (20m.) 
înălțime şi.48 stânjeni (107m-) diametru la basă. 
In fine cea din urmă e movila Bartdsa, găurită 
la verf; este situată la E. de Coţuşca, pe moşia 
Ghirenil ; are 10 stânjeni (22,30) înălţime şi 60 
stânjeni (133,80) diametru la basă. Pe lingă 
dînsa trece drumul Şisnov&ţului. 

Hudescii-mici.— Spre E. de Hudescii-mici sei 
Miurcani şi spre V. de Miculinţi, cătun al comu- 
nei Crasnaleica, nu departe de malul Prutului, 
este o întăritură, de păment înclinată de la apus 
spre resărit şi formată din două. rânduri de şan- . 
ţuri ; ea are 10 prăjini (672-,30 lungime şi 5 pră- 

IL. 25,6S2. : 12
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jini (832.65) în lat. Şanţurile, care ai o lăţime 

de 8 palme (2,28) şi o adâncime de 6 palme 
(1n-.67) sânt distante unul de altul de 4 stânjeni 

(82-92) şi pământul e aruncat în lă-untru de tote 
părţile, la âmbele şanţuri. În lă-untrul cetăţii sânt 

ducă gropi acuma cam astupate; una în partea 

despre E. şi alta în spre V., în care se dice.că 
se ascundeaii muniţiunile în vreme de r&sbolu. 

În partea locului se crede că aceste întărituri 

ai fost rădicate de Turci în r&sbâiele lor cu 
Ruşii. 

Horodişte.— Mai în spre N. de Miculinţi, tot 
pe. malul Prutului, se află satul Horodişte situat 
pe o costă înaltă şi rîposă, sub care trece riul. 

Despre acestă localitate găsim într'o relaţiune a 
colonelului Guriţă, publicată în Buletinul Instruc: 

[iunăă publice al dul V. A. Urechie (anul 1865 şi 
„1866, p. 285), următârele însemnări: . 

„Locul numit Bitca, de pe moşia Horodiştei, 

proprietate acum a .dhi George Baltă, este o 

culme de dd], al cărui capăt face mal la riul Pru- 

tui; din mâncătura apei, o parte din acel mal, 

acu câți-va, ani, s'a năruit, unde sa vădut o ca- 

tacumbă cu o mulţime de oseminte omenesci. 

Se vede acolo ca un fel de zidire cu grindi gr6se 

de lemn de stejar (devenite acum ca abanosul) 

unde s'aii găsit vr'o câte-va săgeți de fer pentru 

resbel. — D! George Bălta posedâzi vro două din 

acele săgeți. Se presupune că întinderea, acelei
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catacombe s'ar trage în li-untrul d6lului; încerca- 
rea pe la năruitură este pericul6să din causa, 

„malului, care vine drept în apă şi a aerului de 
acolo. Cercetarea, sar put face pe G'asupra cul- 
mil, mai cu depărtare .de mal, prin săpări Şi 

_Sfredeliri în pământ, ânsă se cere mult lucru şi 
cheltuieli. Tot în acel dl se găsesce şi săpunul 
de pământ“. 

Volu observa că numirea, acestei localităţi dă 
însăși o f6rte întemeiată bănuială cum că aci 

a fost o întăritură sâii mai bine o cetățuie. Nu- 
mele satului Horodişte este chiar cuvântul polon 
horodysacze, care însemnâză o asemenea vechie 

lucrare de pământ, precum se găsescii forte multe 
în Ukraina şi în tote țările circumvecine. Denu- 

mirea de  Grădişie, aşa de frecuentă în tâte 
„părţile locuite de Români în regat, precum şi 
în Ardsl, Basarabia, etc., are şi ea acelaş înţeles 
în limbele slavone de ma6da- di şi răsărit (gorod, 
grad însemneză oraş, cetate Şi prin urmare gră- 

dişte, loc de ceţate). Trebuie dară să considerăm 
-ca, un fapt, netăgăduit, că tâte locurile ce pârtă 
astfel de numire, la noi precum şi în ţările sla- 
vone, aii fost în vechime! provădute cu înțărituri, 

cu cetăţui, pe care: le aii găsit în: Âinţă. sâii le 
aii clădit popârele de gintă slavonă ce ai venit, 
“sânt acum ca la doispredece secoli, să conlocu- 
iască cu poporaţiunea Română s6ii- Daco- romană 
de pe malurile Dunării-de-Jos. - 

12*
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Deşi, în studiul săi manuscript d! inginer 
Filipescu Dubăii vorbesce mai pe larg despre ve- 

chile rămăşiţe de la Hordişte şi despre catacum-. 
bele din localitatea Bitca, ar fi bine să se mai 

facă, în acele localităţi exploraţiuni cu scop'cu- 

rat archeologic, 

Plasa Baştu. Hănescii. — „Valul s6ii Troia- 
mul din ț&ra de sus a Moldovei este cu pămen- 

tul aruncat către N. adică spre munţi şi codri. 

Acect Troian trece prin districtul Dorohoju, pur- 

cedend cu o parte de Ia Jijia spre răsărit, trece 

peste moşia Dăncenii şi face hotar despărțitor 

între Hănesci, Brătenii şi Joldesci (Gistrictul Bo- 

toşani, ocolul Jijia) şi în paralel cu Troianul de 

jos din districtul Covurluiu, trece Prutul şi Ni- 

strul la, răsărit şi merge de la Camenița înainte. 
De la Jijia în Jos, în Moldova spre apus se vădii 

numai părţi de Troian, precum sânt şi cele mai 

jos de moşia diu! Donici pe Asmănesci şi pe Pră- 
şescii mănăstirii Trei-Erarchi, şi iară alte părţi 
de Troian 'se găsesci cu re care, coline (mo- 

vile) şi cu multe gorgane (un fel de momâi) pe 

lingă ele,“ 
Acestă, notiță am aflat'o într'o cărticică ma. 

nuscriptă a răposatului inginer-hotarnic A. Popo- 

vici, care a adunat deosebite observaţiuni forte 

interesante asupra unor aședăminte antice din 

ambele principate. Acele notițe ale lui Popovici .
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ai! fost publicate în diarul 'Zrompeta Carpaţilor 
(anul 1871). In cursul lucrării ce am intreprins, 

îmi propun a profita de tâte indicaţiunile ce se 
află atât în articolul sus citat, cât şi într'o altă 
cărticică a numitului inginer hotarnic, care, ca şi 

cea-l-altă, a fost reprodusă în Zrompeta Carpaţi- * 
lor, dupe ce a ajuns în posesiunea mea. 

Ar fi cu deosebire necesar să se câră de la 

corpul scolar şi chiar de la autorităţile admini- 
strative (subprefecță, primari şi ingineri) din plasa 
Başăului şi Prutului de Jos, indicaţiuni mai pre- 
cise asupra acelui Troian sâii val de pământ, 

care, de la direcţiunea Cameniţei din Podolia, se 

„cobâră prin aceste două plăşi până la, Hănesci Şi 
de acolo trece în districtul Botoşani. 

Negreşit că acâstă, recomandaţiune exprimată 

în raportul mei primitiv, a fost luată în semă 

d! inginer Filipescu Dubău, în descrierea, .ce di 
a făcut judeţului Dgrohoiu, căci în manuscriptul 
săii găsesc acuma mal multe indicaţiuni precise 
pe care mă grăbesc a le resuma aci. 

Vorbind despre moşia Voiovăţu, ds cit6ză 
Valu-Traianului, „rădicătură, ca de trei metri pe - 
suprafaga pământului, lată la basă ca de 8 net. 

şi pe muche ca de 2 până la 4 et, întind6ndu-se, 

în mare lungime până la Prut, trecând şi prin 

Hriţeni, unde este mai micşorată şi prin unele 

locuri chiar precurmată. Ea se vede continuând 

în depărtare din colo de Prut. Pe. muchele. dâlu-
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rilor dintre Prut şi apa Volovăţului se vede ase- 

meni un şir de movile în felurite mărimi“. Apoi 
trecend la Hriţeni, pe unde curgi apele Volov&- 

tul şi Novacul, d! ne arată că culmea ce le de- 

sparte, e semănată Şi dinsa cu un şir de movile. 
La Hănescii, despre care a vorbit răposatul: in- 

giner Popovici, noul explorator,-mai ântâi con- 

stată existenţa movilei Gemăna pe d6lul cu ase-" 

men6 numire, despre care tradiţiunea spune, sâii 

“că, odinidră, arii fi fost duo& movile egale apropiate, 

care s'ai ponorit una către alta, sâit că săpă- 

torii de comori arii fi despicat în duoă acea mo- 

vilă ce la început fusese şi mai mare. „Lot pe 

acea moşie, Valu-Troianului se întinde între Jijia. 
şi Prut, cu mai multe întreruperi, av6nd pe alo- 

curea şi movile înălțate pe laturele lui. De lu 

malul! stâng al Prutului, valul se vede continuat 

în Basarabia câtre răsărit spre Nistru pe: la Came- 

niţă“. Infine, mai împrumutăm de la numitul - 

consciințios topograf al judeţului Dorohoiu însem- 

„nările următâre despre şirurile de movile ce se 

vădă în diferite comune din ocolul Băşeului şi 
“anume: 

La Stiubeieni, pe întinsa culme a d6lului 

dintre apele Başău şi Ibănescii, sunt movile de 
. felurite mărimi aşedate în depărtare unele de 

altele; cele principale se numesci, a F'râncului, de 

3 stânj. nălţime şi 22 stânj. circonferenţa, la basă; 
a Ursului, ca de 2 1/, stânj. naltă şi de 18 stânj.



ANTICHITĂŢI DIN DOROROIU 183 
  

în circonferenţă ; şi a Treucilor, naltă, de 2 stânj. 

şi în ocol de 15 stânj. Apoi şi în cătunul Bo- 

rulca din comuna Avrămescii se află pe culmea, 
predomnitâre a delului Gemănul, o movilă mare. 

Precum se vede, dupe însemnările culese aci 

de pretutindeni, movilele sunt numer6se în ju- 
deţul Dorohoiu, mai numer6se pote decât în ori 

ce altă parte muntâsă a. ţării, şi este cuvânt de 

a presupune că ele, împreună, cu valul de pământ 
ce străbate o porţiune din acest ţinut, aii format 

o întrâgă sistemă de caracter strategic sâii de- 

fensiv, de care saii folosit odini6ri locuitorii 

“acestor locuri. Din nenorocire, starea informaţi- 

unelor n6stre archeologice nu este ajunsă la.un 

grad care să ne permită a determina epoca şi gin- 

tele cărora aparţinii aşa uriaşe lucrări. In ori ce 
cas, ele ni se pari a nu fi depăşit termenii isto- 

riei necunoseute.: 

II 

TESAURUL DE LA CONCESCI 

Comuna Concescii, din plasa Prutului de Sus, 

cade pe pola meridională a d6lurilor, lângă Prut, 

tocmai la obârşia apei Podriga, ce'i 'dicii şi Ho- 

driga; acolo s'a găsit pe la începutul acestui secol, 

în ultimii ani când Principatele erait în stăpânirea. 

7
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armatelor rusesci, adică pe la 1811 sâi 1812, un 
adevărat tesaur de obiecte antice, din care o parte 

se păstreză şi astă-di în Museul imperial al Er- 
mitagiului din St.-Petersburg. Asupra acestei de- 

scoperiri s'au tipărit în România duoă relaţiuni, 

din care mă voiu sili a extrage faptele ce paria 

fi mai neindui6se. Una, din aceste relaţiuni e dato- 

rită, răposatului profesor G. Săulescu din Iaşi; ea, 

s'a, publicat în diarul Buciumul in Bucurescă (anul 
1863, No. 54 p. 211); cea-l-altă, scrisă de colonelul 

A. Guriţă, este cuprinsă în Buletinul Instrucțiunii 

publice al dh V. A. Urechie (1865 şi 1866, pag. 
284 şi 285). Din am6nduos, precum şi din citata, 

lucrare: a di inginer Filipescu Dub&u, asupra, ju-. 

deţului Dorohoiu, se constată că pe moşia ce 
aparţinea atunci fraţilor Ioniţă şi Iordake Iamandi, 
âncă forte juni, în apropiere de cătunul Alba, un 

băiât ca de 13 ani, numit Vasile al Pachiţei din 

cătunul - Langa, împreună, cu alţi copil de sat, 

păscând oile pe câsta, stângă a periului Podriga, 
la un loc, care de atunci în câce pârtă numele de 
Mormântul crăiesc, aflară într'o di, subt o surpă- 

tură prâspătă a malului, o tablă rotundă de ar- 

gint şi mai multe petre scumpe, precum rubine 

şi smaragde. Copii obţinură pe acele petricele co. 

vrigi şi smochine de la un evreii din Dorohoiu; 

dar. proprietarii moşie! fiind îndată insciințaţi, 
puseră să caute printre năruiturile malului şi găsiră 
mai ântâi alte-petre scumpe, precum şi bucăţi
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vărgi de aur; dar urmând apoi cu săpăturile în 

mal, de odată se descoperi o boltă zidită de pâtră 
cioplită şi pardosită cu lespedi, în care se vădu 
un mormânt cu osemintele unui om, înconjurate 

de numerâse şi bogate pod6be, precum şi un 

schelet de cal. Apa torențială ce se strecurase 
prin acea boltă prăvâălise în perii obiectele aflate 

sub mal de copii; ânsă când cercetașii deschiseră 
bolta, ei totuşi găsiră în partea stângă un sicriii 

de lemn putregii ale cărui legături de aur masiv 

- stai âncă d'asupră'i; în lă-untrul sicriului erai 

osemintele acelui om “învăluite într'o stofă de mă- 
tase asemenea putredită, pe care se păstraii nu- 

mai bogate ornaniente de fir şi petre scumpe. La, 
capul scheletelui era o corână de aur masiv în 

" forma unei cunune cu colţuri în sus, şi semânată 
cu petre scumpe. 

D'a stânga sicriului era scheletul calului, pe 

care. se găsiră. ornamente de şea, t6te de aur 
masiv. D! colonel Guriţă, carele a dobândi sciințele 

acestea , cercetând pe la 1866, chiar pe descope-. 
ritoril primitivi, atunci. tare îmbătrâniţi, adică, pe 

moşnâgul Ion al Pachiţii şi pe d! Iordache Ia- 
mandi din Botoşani, d! Guriţă, dicem, crede că 

d! colonel Pisoţki a păstrat până acum două că- 
tarame de aur de la şea. D'a drâpta, sicriului se 

vedea o tablă de aur masiv, pe care era aşedat 

un obiect, ce s'a răsipit în cenuşe la contactul 

mânilor. Mai în fundul boltei âncă s'a aflat un
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vas mare de argint aurit ca de două vedre, ornat cu 

felurite petre(?) şi figuri, având pe capac un chip 

de om călare, iar la torte duoi cai sărind către gura 
vasului. Lângă acel vas era şi o tavă cu mai 
multe pahare de aur,: din care d! Iordache Ia- 

mandi a avut până în anii din urmă două, pe 
care apoi domna, sa le a stricat, spre a le preface 

în alte obiecte. Tot în acea boltă s'aii mai i găsit 

şi alte m&runţişuri. 
În relațiunea profesorului G. Săulescu, căpă- 

tată de a doua mână de la reposatul Iancu Fo- 
tea, şi împodobită cu îmfocata, imaginaţiune şi cu 

limba pomp6să a bătrânului profesor, vasul cel 

mare de argint cu petre scumpe(?) şi cu figuri de 

Gmeni şi de fâre, se presentă sub numele de si- 

crii în formă semi-ovală, sâii „urnă funerarie şi 

„sarcofag cu 6re-care inscripţiuni, în ce limbă, 
„nu se scie;“ apoi el este aşedat pe un posta. 

„ment de metal preţios. La capul lui, dice că sarii 
fi aflat „un trofeii, ca un candelabru, iară -de ar- 
„Sint, cu felurite relievuri înaurite ca Şi sarcofa- 
„Sul, de cae era aninată armătura mortului; Şi 
„ânume un arc, o' cucură cu săgete, o pală (spa- - 
„dă), un sceptru sâii grapă (clava-busdugan), un 
„Scut, un corn buciumător, tâte de argint deco-.! 
„rate cu poleituri şi petre preţi6se; Yar d'asupra . 
ptrofelui stă un coif manin aurit, cu o corână de 
„tur împrejur. Tot acolo sar fi aflat o tablă 
„purtând o cloşcă cu puii ei, şi acestea tâte de.
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„argint înaurite şi îngemate cu petre preţiose. 

„Anoi“, “mai adaoge tot St&ulescu în neînțelesa'i 

limbă, „în argela bolţii eraii duoă ţevi de argint 

„ca nisce r&suflători scâse afară, iar în lă-untru 
„sarcofagului s'a aflat, un schelet 7manin, învăs- 

„cut în veșminte de serică, (matase), decorate 
„cu serede de argint şi aur şi îngemate cu petre 
„preţi6se.“ 

Nu este greit a vede că din. aceste: duoă.re- 

laţiuni, cea mai veridică şi mai reală este a co- - 
lonelului Guriţă. Însă nici din aceia nu putem 

afla positiv. s6rta tuturor obiectelor descoperite 

la Concesci, căci pare a 'nu “şi le fi împărţit de 
îndată, frații lamandesci, de Ore-ce chiar din causa 

neinţelegerii ce s'a iscat atunci între dînşii, obiec- 

tele aflate nu ai putut rămân tote tăinuite, A- 

jungând faptul la audul ispravnicului, care era, 

pe atunci un d" Vârnav, acesta, se duse la faca 

locului împreună cu un oficer rusesc, adiutant 
al Comandantului general al oştirilor de ocupa. 

ţiune, admiralul Cic6gof; el obţinură, dupe cum se 

crede, de la Ioniţă Iamandi, (carele apoi a trecut 

în Basarabia, unde i s'aii şi dat moşii), trei din 

principalele obiecte descoperite în bolta. de pe 
câsta Podrigăi. Acestea, âncd şi până adi se află 

păstrate în' Museul Ermitagiului. Fie sunt cele 

următâre : 

10. O tavă rotundă de argint de 0,56 dia- 

metru, care aflându-se forte stricată în mail multe 

1



188 TESAURUI, DE LA CONCESCIE 

  

locuri, s'a bătut în ținte pe o placă rotundă .de 
argint de aceiași mărime, În centrul tăvii este o 
rosetă de fine arabescuri în octogone, rotocâle şi 
romboide, . formate din ramuri înfoiate ; acestea, 
sunt tote lucrate cu dalta şi formeză un cerc de 
0=-165 în diametru. Suprafaqa, tăvii este netedă, 
dar săpăturile de pe buza” împrejmuitâre, care 
buză este teşită şi nu are mai mult decât o l- 
gime de 0,075, se împartă în ş6se scene de v&- 
nătore diferit grupate şi despărțite între ele prin 
şese mică medali6ne, represențând fie-care un cap 
de bărbat tânăr. In acele scene, din care unele: 
se reproducii de câte dou ori, se vedi sâii Centa- 
ură armaţi cu braqi sâii ostaşi călări şi pedestri 
purtând spade şi scuturi şi combătând cu fere 
sălbatice, sâi în fine animale domestice trăind în 
pace si în luptă cu patrupede mai mult sii 
mal pugin ferse. Chipurile sunt tite fârte mici 
Şi, fără de a socoti lacuna, lăsată de o frântură a 
vasului, numărul figurelor nu este mai puţin de 
vre 0 cinci-deci 6meni, centauri, lei, urşi, leo- 
pardi, mistreți, cerbi, cai, boi, capre, iepuri şi 
altele, cu care se amestecă un mare număr de 
copaci. Este o decoraţiune cinegetică cum se o- 
bicinuiaii forte mult pe timpul. imperiului mijlo- “ 
ciă al Românilor, adică prin secolii invecinață cu 
nascerea creştinismului. Caracterul şi. practicele 
artistice nu desmintii o asemens atribuţiune cro- 

" nologică. Acest obiect, care este neapărat una, din.
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cele trei tăvi, menţionate în descrierea, colonelu- 
lui Guriţă, pârtă în colecţiunile Ermitagiului No. 

413; el până acum n'a fost ânci reprodus nici în 

desemn, nici în fotografie, dar noi îl vom face să, 
figureze printr'o reproducere forte exactă, în ma- 

rea, n6stră scriere francesă asupra Tesaurului de 
la Petrosa. Este curios de observat că diametrul 

tavei de argint de la Concesci este identic cu a- 

cela, al tăvei de aur de la, Petrâsa. 

20. Un vas de argint în forma unei mici gă- 
lete, unui hârdăiaş sii unei căldăruşe cu târtă, 
mobilă, pe suprafaga căreia se v&du figurate în 

reliev trei scene erotice din mitologia grecă, re- 
produse cu fineţă şi gracie; aceste sunt: Hilas, 

favoritul lui Hercul, furat de nimfele de pe riul 

Ascanios ; -Dafne surprinsă scăldându-se de Apo- 

lon însocit de Amor, ce sbâră cu o faclă în 

mână; în fine Leda în picidre sărutată de lebăda 

ce ascunde pe deul Joue, „şi pe care o susține 

un mic Amor, 

Pe buza şi la p6la vasului este un ornament 

de frunze şi de flori; torta mobilă este săpată, 

cu un şir de bobe. Pe fundul căldăruşii se vădi 
"nisce litere nedescifrate, însemnate cu puncturi 
(au pointill6:). Acest vas are o înălţime de 5:/, 

1) Acâstă inscripțiune, compusă de şâpte semne fârte pugin 

regulate, cu greii s'ar pute socoti a fi scrisă în una din limbile 

clasice (elenă sâii latină). Mat mult ea se pare a se apropia şi
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verşoce (02.231) şi o greutate de 9 fundi (3691). 
În museul Eremitagiului pârtă No, 431. A fost 
publicat de Raoul Rochette, Choiv de peintures 
de Pompei. p. 199; ae Kohne în Memoires de la 
Socict€ Archeologique de S* Petersbourg t. L; pl. 1, 
şi în fine în Antiquites du Bosphore Cimmerien, 
conservees au Musce imperial de: VErmilage (de 
Gille), St Pâtersbourg, 1854, pl. XXXIX. Este 
pâte obiectul cel mai fin lucrat din cele trei care 
S'aii păstrat din tesaurul de la Concesci. Ceia ce 

  

prin forma unor litere şi prin neregularitatea lor, de inscripțiunile 
uşurel sgăriate pe fundul vaselor de aur de stil bizantino-barbar, 
care s'aii descoperit la 1799 în ţinutul Torontalui din Banatul 
Timişârei şi care se păstrezi în Cabinetul de Antichităţt” din 
Viena (Ioseph Arneth, Gold-und Silber Monumente, 18 50). Profe- 

- sorul Franz Dietrich din Marburg (Germania, herausgegeben von 
Pifeifer, 1866 p. 177 et sq) declară că acele inscripțiuni băni- 
țene sunt formate din rune gotice, precum şi acelea de pe veriga 

"cea mare de aur de la Petrâsa, din museul nostru. Admiţena, 
că şi pe gălâta de la Concesci, Goţit din Dacia ati înțepat cu 
acul. literile de pe fund, 6re conținii ele destinațiunea acestuY 
object, sâii numele ultimului săi posesor? Abi€ cutez din par- 
te'mi a citi într'acea inscripţiune așa de întunecată cuvântul 
fârte îndotelnic sâii numele proprii 7iâr 2 os, scris cu rune go- 
tice sâii antice litere germanice. Radicala 7izer, care existi în 
dialectul anglo-saxonic cu înţelesul de victimă, sacrificii, ofrandă 
geilor, a fost atribuită şi antice! limbe gothice de către ma! 
mulţi filologi-germani. (L. Grimm Denzsche 1/ytholaşie, 3-a edi- 
iune, p. 35: Etmmueler, 7/a//s5, 4llg. literat. Zeitung. 1835 No. 

„224) cari ati citit fir, şi nu aiâr, cuvântul prin carele, în Evan- 
gelia lut Matetu (V 23) tradusă de Ulfilas este exprimată în go-
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ne miră totuşi este că nici relațiunea colonelului 
Guriţă, nici aceia mai pompâsă şi mai amplifi- 

cată a Săulescului, nu face menţiune despre for- 

ma acestui vas, în care cată, de voie de nevoie, 
să, recun6scem una din tablalele sâii unul din pa- 
harele de argint poleit despre care vorbesci târ- 

dii noştri raportori. În ori-ce cas ni se pare că 
nu va fi lipsită de interes amintirea despre un 
vas aprâpe identic prin forma, materia Şi dimen- 

siunile sale, care s'a descoperit, împreună cu alte 

tic dicerea elenă d5gov, dar: 2» owv :rgvogtgeis 70 6dgov ov 
ai 70 Dumnorţgiov... labai nu bairais aibr (scii ţibr) she in 
du hunsbastada...>). L. Diefenbach în dicţionarul stii compa- 

rativ al limbelor gotice, urmând luY Grimm, alătură acâstă ra- 

dicală de cuvintele germane zifer, gezifer, ungezifer, care în- 

'semnEză animale, vieţuitâre, şi de zazâer, fermecător. 

Metodul de a scrie cu punturt pe metaluri, mal cu sâmă 

“spre a însemna numele fabricantului şi cătățimea metalului, a 

fost întrebuințat şi de Greci; ea s'a întins şi la popârele scitice, 

căci într'un mormânt aflat în apropierea rîului Donul, la Turta 

"(cătunul) Migulinskaia, s'a găsit un fel de cănăţuie rotundă, stii 

năstrapă, de un stil cu totul barbar, pe care numele fârte stra- 

niă al meșterului: Iy;3aw o xovragovlas exoie: (Sivan Kuta- 
rula a făcut) şi greutatea metalului XP MN (aur 48) sunt scrise 

: au poiutillă cu litere grecescl. 

S'ar put€ fârte bine ânsk ca semnele de pe fundul căldă.- 

rușei de la Concesci, să fie literile une! scrisori barbare, osebită 

cu totul de a Goţilor, precum sunt pâte şi cele de pe .vasele 

de aur bănăţene, pe care d! Dietrich voiesce să le atribuie Go- 

ților stii Gepidilor, şi care totuși parii a conveni și mai bine 

unor poporațiuni slavice sâii turanice, ca Iazigil şi alţii.
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obiecte romane, la anul 1814, în comuna Cuciu- . 
“rul-mare din Bucovina, pe valea Coroviei, afluent - 
al Prutului, care nu este forte depărtat de periul 

Podriga. Căldăruşa s6ii situla bucovinenă representă, 
în jurul ei trei grupe de câte duoă deităţă pă- 

-gâne, despărțite sus prin ghirlande şi cunune a- 

ternate; deii, lucraţi întrun stil şi mai corect de- 
cât personagiele. mitice de pe căldăruşa de la 

Concesci, sunt pe rând: Mars cu sulița şi pav&za, 
şi Venus în largi veşminte frigiane, ținend mărul | 

în mână; Ercul cu pelea de lei, proptindu-se în 

bată, şi Minerva al cărui cap lipsesce, dar care 

e armată cu o îndoită secure; Diana, la care este - 

trupul trunchiat, ca şi capul cânelui ei, şi Apo- 

lon rezimat pe un altar, cu lebăda la picidre, 

întind6nd o ramură de dafin d'asupra unui tripod. 

Cunune de laur încingii, sus şi jos, marginea gă- 

letei, pe fundul ei se vădii cinci stampile ale fis- 

cului bizantin care dovedescii că - acest obiect a 

venit în Dacia în secolii târdii, în ori-ce cas nu 

mai nainte de al VII secol creştin. Situla buco- 
vin6nă de la Cuciurul-mare, părechie, sar put6 

dice, a silulei dorohoiene de la Concesci, se află 

aqi în Cabinetul imperial de antice din Viena; ea 

este reprodusă şi descrisă în operile următâre : 

I. Arneth, Die antiken Gold-und Silber-Monu- .. - 

mente des K. K. Miinz-und-Antihen-Cabinettes în 

TVien. 1850, p. 78, n. 90. taf. S. VII; şi Dr E 

von Sacken und Dr: Fr. Kenner, Die Samlungen
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să K. K. Miinz und Antiken Cabineltes. 1866, 
. 887 şi 83, 

Astfel, aceste ducă interesante unelte de or- 
faurărie antică, aflate amândouă pe pământuri ro- 
mânesci şi în localităţi fârte apropiate una de 
alta, ai ajuns a împodobi museele din capitalele 
Rusiei şi Austriei. Nu este un fapt fără de interes 
de a constata, existenţa, pe acelaş vale a Prutului 
de sus, a acestor duot obiecte romane așa de ase- 
mănate, făcând parte fie-care din mobilierul unei ca-- 
tacombe funerare. Hârdăiaşe de metal mai prost 
s6i chiar şi de lemn cu cercuri, cu mânere, cu: 
capace şi cu ornamente exteridre -de fer or de 
bronz, s'a aflat întrun mar6 număr de morminte: 
ale Barbarilor de seminţie gotică, prin tâte țările 
unde ei aii petrecut pe timpul marilor invasiuni. 

30. Al treilea, vas, "şi cel mai mare, în for- 
mă de urnă sâii de hydrie, este şi el. de argint 
aurit şi se află descris, mai bine decât ori-care alt 

obiect al comârei, în âmbele relațiuni menţionate; 
el este nalt de 10 vergoce (07,440) şi greii de 12 

fundi (4*,908). Acest splendid ornament al colec- 
ţiunii de antichităţă de ar gint ale Ermitagiului pârtă 
acolo Ne: 378. Lucrarea, relievurilor, deşi fârte fină 
în amenunţimi, este ânsă& mai pugin corectă, ca de- 

semn, decât, a, vasului precedent; totuşi amânduoă 

dovedescii o decadență în arta greco-română şi se 
pari a nu fi mai vechi decât din al [Ilea secol 

dupe Christos. Vasul se p6te: împărţi în trei por- 
II, 25.682. 13
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N 
ţiuni: gâtul .sâii: capacul cu t6rtele, cari sunt re:. 
zimate jos pe umerii vasului, pantecele, şi scaunul 

cu fundul lui rotunjit. - 
In partea superidră, care este cea mai an: 

gustă, nu se mai vede omul călare care, dupe 

descrierea diu! colonel Guriţă, orna capacul; a ră- 

mas un simplu trunchiu cu soldi, un fel de co- 

pacăiu de palmi, care ese din gâtul vasului. 
De fie-care parte, un Centaur purtând pe umăr 

0 615, îşi rezimă picidrile de dinainte.pe buza 

gurei. 1) Um&rul vasului, pe care staii picidrele de 

din dăr&t, representă în reliev o venătâre de 

fere sălbatice; ea se află mai mult sii mai puţin 

descrisă în relaţiunea, lui Săulescu; de o parte 

duoi vânători în costum antic şi trei câni gonescii 
un porc mistreţ; de cea-l-altă, alţi duoi venători, 

din cari unulcu glugă, cucullus, pe cap, tindii la- 
qură- unui: cerb şi unei ciute. Pe pântecele vasului 

se vede, printre bradi s6ii ciparişi, o bătălie între : 

patru Amazâne, din care trei.sunt încălecate pe: 

1) Vom observa aci că în Cabinetul de Antice din Viena se 
află un fârte frumos corp trunchiat de Centaur, de aur poleit, 
care pare asemeni a fi format târta unul vas. Acest fragment a 
fost. cumpărat la 1825 şi se vede că este mat unica remășiță 
scăpată dintr'o farmâsă descoperire de vase antice ce s'aii găsit 
la 1811 în Falerii din Italia, și care tâte ati fost topite. Ancă 
din timpurile celor mal: meşteri argintari al Eladei, Centauri 
erai forte mult întrebuințaţi pentru ornamentarea vasurilor de 
bEut şi de turnat biuiturile. Ved! în Pliniu bătrânul, Histor, 
Natur. Lib, XXXIII şi Jos. Arneth, Gold- und Silber- Afonumente. .
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armăsari cu bogate podsbe, şi portă; satire, bipenne, 
în mâni, şi între patru ostaşi greci cu coifuri, cu 
hlamide Şi armaţi cu pale şi cu sulițe. Pe find, 
s6ă împrejurul scaunului rotund, care & ornat; cu 
perle, sunt trei Nereide gedând pe -monstrii .ma: 
rin, adică un ap, o panteră şi un cal, toţi - cu: 
code de bălaur; nimfele ținii în mâni veluă un- 
flate de vânt. Kehne, în Memoires de.la: Societe 
Archeologique de St. Petersburg, t. 1. pl. IL. a .publi:: 
cat o parte din aceste relievuri; în marele op asupra, 
Antichităţilor Bosforuhuă Cimmeric, tab. XL— XI, 
ele sunt reproduse cu de-amăruntul.:A/--- ” 

Aceste trei vase âncă existente Gin tesaurul: 
de la Concesci, în'care, precum arm: dis, se recu- 
n6sce lucrarea, greco-române, presentă, multă ana-: 
logie cu bucăţile de orfăurărie ce Sai găsit în 
mormintele greco-scythice din Crimea, și din Rusia: 
meridională. Existenţa, boltei de la Concesci şi a: 
celor-l:alte obiecte de aur,-giuvaieruri 'şi vase, pre-: 
cum şi sicriul de lemn ornamentat, stofele deco-- 

„ Tate cu poleituri, cor6na cu:petre scumpe, scheletul: 
calului cu pod6be de aur, în fine chiar. şi scenele: 
lucrate în baso-reliev pe “vase, tâte' acestea îşi ai 
semenele lor. în bogatele morminte descoperite: 
pe malurile septentrionale ale Mării-Negre şi mai: 
cu sârmă în movila .Kul-Oba, de la Kerci, în “kurha- 
nul (gorganul) Certamlik de lângă târgul N icopol pe: 
Nipru, şi în tesaurul aflat acum vre-o duoe- deci-şi.: 
doui de ani la, Hohlaci, lângă Novo- Cercask, în ţera: 

13*
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Căzacilor de Don. (Vedi Antiquit. du Bosphore Cim- 

merien, t. L. introduction; un articol tipărit în limba, 

rusă, de d! Zabelin în Drevnosti, publicaţiune a 
Societăţii archeologice din Moscva, t. 1. p. 71; 

Comaptes-rendus de la Commission Imperiale d Ar- 

cheologie de St. Petersbourg pour lannte 1864). 
TPâte aceste comori funerarii, în care meta- 

lurile preţi6se şi petrele scumpe abundaii, ai 
înfăqişat un curios amestec de obiecte datorite 
celei mai fine arte greco-romane, cu bogate po- 

d6be şi unelte de un us şi de un stil sei barbare, 
s6ii orientale, cărora, în lipsă de un termen mai 

bine apropriat, li s'a dis scitice. O însogire, cam 

analogă cu aceia, se recunâsce şi în splendidele 

remăşițe ale tesaurului de la. Petr6sa, care împo- 

dobescii museul nostru naţional din Bucuresci. 
Totul m8 face dar a crede că, deşi nam putut, 

veds decât o tavă şi duoă vase de o lucrare greco- 
română, din cele ce eraii în bolta de la Concesci, 

aânsă cele-l-alte obiecte ce s'aii aflat într'însa şi mai 
ales cataramele şi ornamentele de aur masiv, potesă. 

se fi resimţit de Gre-care influenţe în stil, în forme 
şi în subiectele figurate, influențe care sunt stră- 

ine artei pure elenice şi care sai întâlnit penă 

acum în tâte sumptâsele morminte din țările, 

odini6ră barbare, ce staii situate la, nord-vestul: 
Europei şi în câmpiele Asiei nordice şi apusane. . 

Despre bogatele morminte ce popârele antice din 

acele părţi ale continentului nostru consacra şi
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edificaii regilor şi şefilor lor, ne. vorbescii mulți 
din scriitorii vechi. Erodot; cel d'ântâi, care pove- 
stesce atâtea minuni despre abundanţa de aur 

„. de-.care se -bucurati. Gherii, Arimaspii şi Sciţii, 
ne arată (lib. IV, 71) cum, la mârtea, regilor ace- 
stora, li se făcea o gr6pă, în care se depuneai, 
cu trupul mortului, acela al sogiei sale favorite, 
ale servitorilor şi al calului s&ii, precum şi tot 
felul de ornamente şi de vase de aur; apoi d'a- 
supra gropei poporul ridica o movilă. Aceste usuri 
ne sunt amintite âncă de Lucian (77e0d 7râvdovg 
14), de Serviii. (Commentarii în Virgilii Aeneid. V, 
95) şi de alţi. O 

Repurtându-ne acum asupra mormântului 
de la Concesci, vom găsi şi într'insul mai mult de 
un fapt care pote servi de probă la cele înain- 
tate de autorii sus citață; să nu uităm iară, când 
audim vorbindu-se despre splend6rea, obiectelor 
ce conţinea, acea boltă funerarie, cum că. Erodot 
(ib. 1V, 100 şi 104) ne spune că Agatirşii, cari 

locuiai pe marginea Sciţiei despre Istru, erai 

Gmenii cei mai desfitaţi şi cei mai iubitori de 

pod6be. de aur. - 
Trebuie constatat ânsă că şi poporele- mai 

pucin avute, din Europa occidentală, aii mănţinut 
obicelul, contractat; pote de dînsele mai înainte 

de emigraţiunea.-lor din Asia, de a se îmormânta 
cu armele, cu podobele, cu sclavii şi cu caii lor. 

Multe morminte din timpii barbari Şi chiar din
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primii secoli ai creştinismului, în Francia, Ger- 
mania, şi. în ţările scandinave, ne aii dovedit, la, 
deschiderea lor, presistenţa, acestul us la pop6rele 

de gintă teutonică, până şi în timpii regilor Me- 

rovingiani. Din. aceste fapte poti :nasce înduoielă 

temeinice asupra, naţionalităţii avutului r&posat, 
căruia fu consacrată bolta funerarie de ia Concesci. 

Cat despre epoca la care eu aparţine, stilul va- 

selor ce se păstrâză în St. Petersburg ne ar da 

indicaţiunea, mai mult decât probabilă, că mor- 

-mântul ar fi cam din al I]!6 sii al I]I!6 secol ai 
imperiului roman. . 

Timpul nu 'mi a permis a cerceta d6că. mu 

cum-va, în archivele museului imperial de la, St Pe- 

tersburg s'ar put6 dobândi vr”o sciinţă despre s6rta 

celor-l-alte obiecte aflate în . mormântul nostru 

de la, Concesci ; dar.este greii.a crede că se vori 
"mai. put6 afla vre o dată, cel pugin unele din-acele 

obiecte. Pare învederat numai că o porţiune, cel 
pugin "egală cu aceia ce representă, cele trei vase 

duse în.Rusia, ai trebuit să formeze corâna.de 

aur, pod6bele şi cusăturile dupe veşminte şi dupe 
hamutul calului, în fine a treia tablă şi paharele . 

care, dupe tote aparențele, ai rămas tăinuite de 

răposatul Iordake . Iamandi; -cele : mal multe din 

ele ai trebuit să fie topite, altele pâte împărțite, | 
ca bună-6ră cataramele ce se dici a fi în pose 

“ siunea,. di colonel Pisoţki. Dar un fapt, forte



TESAURUL DE LA CONCESCE :199 
  

curios, d&că nu cum-va ar fi provenit numai dintr”o 
erdre s6ii o confusiune, este cel următor. .-:.:: 

Mi se va permite u/1 raporta, aici, cu pudine 
îndreptări, precum Pam consemnat într'una, din 
lecţiunile cursului de Istorie a Archeologiei ce arn 
publicat la 18773): 

„De pre unicele rămăşiţe cunoscute ale mor- 
meântului de la Concesci; eii -nul puteam crede 
de altă, origină decât romană s6ii eleno:scitică, 
precum sint alte atâtea, bogate morminte: desco: 
perite în .movilele sii. hurganele . Rusiei: meri- 
dionale. 

„Dar se pâte să mă f şi înşelat, Vasele din 
Ermitagiu sânt negreşit romane or grece; ânisă 
ele, luate fiind pote ca pradă de r&sboiu, ai pu- 
tut face parte, în bolta de la Concesci, din pod6- 
bele unui mormânt mongolie seii tătăresc din al 
XIII seeol. Şi iată cum ar fi fost acesta. 

„R&posatul vornic Alexandru Sturdza Miclă- 
uşanul, părintele învățatului nostru numismat 
d! Dimitrie Sturdza, a păstrat cu indicaţiune că 
provine din vestitul mormânt de la Concesci, o 

  

1) Volumul acela, care nu va fi retipărit d'o cam dati în 
presenta culegere de Scrieri literare și istorice ale dhii A, 7, 
Odobescu pârtă titlul: Cursii de Archeologie. Istoria Archeologiel, 
Studii intruductiv la acâstă Sciinţă; Prelegeri ţinule la Facul- 
Tatea de Litere din Bucures. Î. Antititatea, Renascerea, „Bucu 
zesă, (libr. Socecii şi Comp.) 1877, 1 vol. în 8, de 766 pag: 

Vegi Zecțiunea XII, p. 567—572.
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mică foiţă lungărgţă de hârtie de bumbac (10-20 

lungime, 0",7: nălţime), văpsit, negru şi scrisă pe... 

patru rânduri cu litere albe. Examinând aceste 
litere la Academia Română unde d Sturdza a - 

depus acea,.curiositate;, m'am putut încredința, că, 
sunt caractere curat tibetane, de cele care aduci 
forte mult cu literile devanagari, : scris6rea, cla- 

sică a literaturei sanscrite, 

„Cu ajutorul publicaţiunilor lui Schmidt din 
Memoriile Academiei de Sciinţe de la St Petersburg 
(anul 1840, vol. IV, p. 126), am putut regăsi textul 

de pe foiţa d!! Sturdza, chiar în capul unui îrac- 

tat liturgic al religiunit , budiste, scris în limba 
tibetană. 

„Se scie că legea. quasi-monoteistă a lui Buda, 

care a fost, în India, către bramanism, ceia ce 
„ creştinismul a fost, în occident, către legea. lui 

Moise, s'a, respândit preste mai t6tă Asia, înce- 

pând de acum vre o duo8.mil de ani. De laal 
VIIIS secol în c6ce, ea îşi are centrul el oficial 

în Tibet, unde marele pontifice budist, Dalat-lama, 

ocupă o posiţiune cam anal6gă cu a Papi din 
Roma. Cărţile -Budiştilor, compuse mai ântâi în 

limba, sanscrită, aii fost traduse în cea tibetană 

şi scrise cu nisce litere imitate, precum am spus. 

dupe cele devanagari. Poporele nordului asiatic, - 
care pari a fi trăit fără de a urma 0 anume 

religiune, până in timpul când Gengis-khan le a 

întrunit spre a constitui cu ele grâznica putere :
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a imperiului Mongol, ai: adoptat succesiv credin- 
țele budiste, pe care Kabilat-khan, protectorul lui 
Marco-Polo, le a decretat ca religiune de Stat, 
aducând. din - Tibet preoţi s6i lamai pentru in- 
struirea, poporului şi, cu dinşii împreună, cărțile 
liturgice tibetane, din care parte, mai apoi, s'aii 
tradus şi în limba mongolă. Tibetana, Ansă, r&- 
mase mult timp ca limbă consacrată a cultului 
budist la Mongoli, precum e cea latină la Catolici 
şi elena la Grecii moderni. 

„Nu e locul de a ne întinde aci asupra doc. . 
trinelor metafisice ale religiunii lui Buda, care re- 
duce sciinţa supremă la o .anihilare completă a 
individului şi la, o întregă absorbire a sa în ma- 
rea divinitate a Universului; pentru. explicarea, 
textului nostru, însă, vom spune numai că ac6- 
stă doctrină, numită pe sanscrit Pragina-Para- 

mita, adică, complexul cunoscințelor şi practicelor 
religi6se ce conduci la, perfecțiunea absolută, şi 

constitue pre omul ajuns mai presus de t6tă sci- 

inţa, se coprinde în cuvântul sanscrit Yama, ce 
însemnsză „mijlocul de a ajunge“. În imensa li- 

teratură liturgică a Budiştilor există trei feluri 

de Yama: cea mică, cea, mijlocie şi cea mare, nu- 
mită Mahayama. Întrâga doctrină, budistă, disă 

Pragina- Paramita, e pe deplin coprinsă numai în- 

trucesta din urmă, care şi este adevărata sfântă 

Scriptură a acelei religiuni. Dar acea, carte mul- 
tiplă se compune ea însăşi dintr'un fârte mare
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număr de f6rte voluminâse sutra si tractate 

metafisice speciale ; cea mai de căpetenie dintre 

sutralele. Mahayamei e scrisă tocmai în una.-sută 
de mii de sloka, s6ti versuri gemene, dupe cum 

se obicinuescit în poetica indiană ; ea se nu mesce, 

pre limba tibetană Rim; dintrinsa sai făcut 

duo& prescurtări, una de 25,900 de sloha, şi cea- 
l-altă de 8,000. Dar, spre a scurta şi a se feri de 

aşa multe .şi lungi desvoltări abstracte, pe care 

nu le pote pregui obştea credincioşilor,. s'a, făcut 
un resumat al doctrinei. Pragina-Paramita, într'un 

fel de breviar sii câslov, un fel de mic Him s6i 
Tiim-ciung, carele p6rtă în Tibet şi numirea, sem- 

nificativă de Dorge-Ciodpa, adică „tăietorul de dia: 
mante“, prin care se caracteriză, şi precul şi di- 

ficultatea învățăturilor şi practicelor, atât sufle- 
"tescă cât şi trupesci, ce se dobândesci din studiul 

acelei mult venerate cărţi. | n 

„Titlul amănunţit, în limba sanscrită, cu 
traducţiunea, sa în cea tibetană şi cu invocaţiu- - 

nea “iniţială a, acestui mic: tractat liturgic, com- . 

pună chiar inșcripțiunea, făşidrei nostre, al că: 

rul înțeles 'se reduce cam la frasele: următâre: 

Veneratul tractat liturgic din care se învață doc: 

trina biruitorului desăvârşit 'sâii a tăietorului de dia- 

mante, carele a ajuns mal presus de sciinţa supremă. 

Înalţ cu respect rugăciunile mele către tâte manifesta- . 

__ tiunile lui Buda şi câtre toţi sfinţii budişti.
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„Deca acest; document, ce se dice a fi de la Con- 
cesci, nu ne ar spune decât ce este scris pe din- 
“sul, apoi importanţa lui ar fi: minimă ; dar mai 
mult decât coprinsul sti, ar fi importantă acea 
Proveninţă cu totul extraordinară. 

„Cronicele secolului de mijloc vorbescii. cu 
groză despre năvălirea ordielor tătăresci, conduse 
de Batii-khan, căpetenia Mongolilor din Kupciak, 
în Rusia, în Polonia, în Ungaria, şi în ţările” n6- 
stre, la anul -1240. Pustiirile lor, în timp de duoi 

„ani, ai ameninţat Europa într6gă, când.de o- dată 
- ordiele s'au tras înapoi, mărginindu-se în părţile 

cucerițe ale Rusiei. Iată ce aflăm despre ţrecerea 
lor pe la noi, în analele scrise persienesce, la anul 
702 al Egirei (1302: dupe Chr.), pentru sultanul 

“ Mahmud-Gazan-Khan, de medicul din Hâmadan 
Fazel-Ullah-Raşid, carele a, consultat tâte croni- 
cele mongolice, redactate de învățații chinezi, în: 
dieni, uiguri, ipeiaki * şi alţii. | 
„La viaţa, împăratului mongol" “Ogotai, găsini - 

întrun capitol întitulat „despre principii din Deşt; 
Kipciak s6i din câmpiile Rusiei“, cele următore, 
în care! descoperim lesne, “sub alterările pronun: 
ciaţiunii orientale, numiri geografice” Şi etnice din o 
părțile românesci : 

Pe la mijlocul primăveret (anul 1240), principele Ba: 
tei, cu fraţii săi, şi principii Cadan, Buri şi Bugiek, (dupe 
ce cucerise ţâra, celor trei fii at lui “Vladimir), . trecură 
munţii spre a intra în ţera Bularilor (Bulgarilor?) şi a
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Başghirgilor (S&cuilor ?). Orda, carele înainta pe arâpta, 

trecând în ţsra Ilautului (Oltului), vădu venind în con- 

trăi pe Bezerenban (banul Basarab) cu oștile sale; ace- 

sta fu biruit. Cadan şi Buri, cari se îndrâptase împotriva 

Sasanilor (Saxonilor-Saşilor), îl invinse în“ trei bătălii. 

Bugiek străbătu munţii acestei ţări ca să intre în Kara- 

Ulag (ţsra Românâscă), sdrobi popârele Ulag (Vlahii, Ro- 

mânii), trecu munţii Babak-berk(?) şi intră în ţâra lui 

Micislav (2), unde birui pe inimicul care ?1 aştepta. Aşa, 

dar, principil, umblând de o dată pe cinci căl diferite, 

coprinseră tâtă ţâra Başghirdilor, a Maghiarilor şi a Sa- 

sanilor, al căror rege Kelor (Kiraly, pe unguresce rege) o 

luă la fugă. Apoi ei petrecură vâra pe malurile Tisel şi 

ale Tunhel (Dunări!). 

" „Nu este imposibil ca, pe când se întâmplaii 

aceste răpedi şi spăimântătâre cuceriri, vre o că- 

petenie mongolă să fi murit pe malul Prutuluj,. 

şi, cu tâte că cronicele locale spunii că Tătarii 
de atunci îşi strămutară la întârcere morţii în 
ţinuturile lor asiatice, . apoi tot sar put admite 
că, în câsta, de la Concesci, a fost înmormântat 

dupe usurile tradiţionale ale pop6relor scite şi ale 
budismului, kaganul sâii mîrzacul căruia se va 

fi pus în bolta”! funerară, calul cu hamutul să, 
armele şi pod6bele'i cele preţi6se, vasele adunate 

" de dînsul cu pradă, şi în fine sentenţe şi texturi 

liturgice, scrise în limba religiunii cu litere albe 
pe făşii de hârtie negrită, precum s'aii mai găsit 

şi altele, pe la 1721, în țra Kalmucilor, şi cum 

sunt âncă cele dovedite, la popârele -Asiei nor-
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dice şi centrale, de către învățatul Pallas şi de 
către mai mulţi exploratori moderni.“ 

Ac6sta ar fi o ipotesă admisibilă când am 
put6 rămân cu desăvârşire încredințaţă că, în 
calificarea hârti6rei căpătată, de răposatul mare- 
vornic Sturdza, nu sar fi str&curât vre o erdre 

„S6u o confusiune, care să amestice un document 
cu totul medieval s6i pote şi modern, întrun 
mormânt antic ale cărui rămăşiţe netăgăduite 
POrtă, un caracter cu totul deosebit. Nici una din 
relaţiunile folosite de noi, pentru descrierea des- 
coperirii de la, Concesci, nu pomenesce despre 
scrisori ce s'arii fi aflat întrinsa, Şi, deca profeso- 
rul S&ulescu spune la un loc că vasul cel mare, 
pe care el îl poreclesce „sarcofag“, avea pe dinsul 
„6re-care inscripţiuni, în. ce limbă nu se sciet, 
este netăgăduit, că acest fapt se repârtă la ca- 
racterele, într'adevăr neexplicabile, care se vădii 
împunse cu acul pe fundul vasului al duoilg, a- 
dică acelei situle sâii căldăruşe, pe care suntem 
siliți să, o recun6scem, în relaţiunea mai explicită, 
a colonelului Guriţă, ca una din cele trei -tablale 
de argint aurit, despre care acesta face.menţiune. 
Cu. greii ne vine a. crede că a existat; în bolta 
de la Concesci o amestecătură aşa. de curi6să. 
cum ar fi, bună ră, alăturarea unor pod6be de 
corp şi de călărit fabricate cu aur, dupe stilul 
cu totul barbaral orfăurăriei mongole sii turanice, 
din care se găsescii aşa, multe şi bogate speci-
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mine în movilele, Siberiei, -acestea, dicem, alătu- 
rate cu cele trei vase făurite cu argint aurit de 
pre modele cu totul greco-române. Apoi cum s'a 

făcut ca numai acestea să se fi păstrat dintre 

tote obiectele acolo aflate? Este 6re de presupus 

"că oficerul delegat de admiralul Cicâgof, să, fi a- 

les pentru Museul Imperial numai ceia ce era 

de stil clasic, ca singurele obiecte demne de a, fi- 
gura într'o adevărată colecţiune de antichităţi? 
Si fost'aii numai aceste obiecte în posesiunea, 

aceluia, dintre fraţii Iamandi, carele s'a înduple- 

cat a le ceda autorităţii, - pe când cela-l-alt a ţi- 

nut tăinuite vasele şi pod6bele ce avea în mâni? 

Acestea, ai trebuit să fie: cor6na şi giuvaierurile 
de pe schelet, ornamentele hamutului de cal, în 

fine una din tablele roturide şi câte-va pahare. Cat: 

despre trofeul cu armatură, ţevile r&suflătâre şi 
cloşea cu puii, acestea învederat n'aii avut vre 

o-dini6ră ființă decât în închipuirile fantasticu-- 

lui anticar G. Seulescu. Dar şi chiar de ar fi fost, 
ele nu ne repsrtă. câtuşi de pucin i mintea, spre 
antichităţi asiatice. 

Clătind aceste felurite prepusuzi, Ja carea dat . 
nascere: însemnarea, pâte eronată, de pe făşi6ra 

du. D, Sturdza , ne oprim mai' de preferenţă la 

idea, “că: mormântul de la. Concesci va. fi fost, 

- pâte'-nu.cu totul :contimporan-al fabricării vase- 

| lor- greco-romane ce s'a. găsit într'insul, dar. cel: 

pugin: nu aşa depărtat de acea, epocă, încât să
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fim nevoiță a închipui o ciudată însogire,. o ame- 
stecare până acum pomenită a două graduri 
de cultură, 'aşa de tare despărțite: unul de altul 
şi prin timpl, şi chiar prin natura poporelor. la 
care, într'acâstă unică împrejurare, le am găsit 
întrunite. De 

- Este mult mai firesc lucru şi mai obicinuit 
de a afla rămăşiţe grece şi romane în mormintele 
acelor Barbari cari ai jafuit imperiul bizantin 
prin cet d'ântâi secoli ai erel creştine. Lor, ne 
simţim mai aplecaţi a le atribui Jformântul crăiesc- 
de pe câsta Podrigăi, pe care "Și 71 potii disputa, 
graţie concursului. de presupuneri şi de-analogii 
semnalate de noi până aci, sâii anticele popora- 
ţiuni eleno-scitice ale Daciei despre nord, si u- 
maşii probabili a! acestora, - legionarii şi colonii 
Romani, cari se. voră fi întins: prin munţi până 
dincolo de Bucovina, sâii Goţii, cari, la un mo- 
ment, 'ŞĂ ai răslăţit, împărăţia de la Caucas până 
la Tisa, sâii în fine, cao Singularitate ne mai 
audită, Mongolii budişti din al XIII6 secol al erei 
creştine. În favârea acestora, dă Gre-care bănuieli 
numai înduoieluica faşi6ră de hârtie tibetană ; 
pe când, din contra, în sprijinul fie-căruia din 
cele-l-alte trei popâre ale antichităţii se rostescii 
limpede şi:curat cele :trei splendide vase de ar.. 
gint existente, bine chezăşuite cât despre alor 
provenință, purtând în sine . caracterele lămurite 
ale artei greco-romane din prima trâptă a scăpă-
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„tării &, şi dovedind prin urmare că sunt mai 

mult sâii mai puţin contimporane cu fie-care din 

acei vechi locuitori snecesivi ai. malurilor Prutu- 

lui, din ţinuturile nordice ale: Moldovei şi ale 

Bucovinei. i, i 

De ce Gre, mai ales, n'am crede că acelaş 

popor european, carele până în timpii medievali 

ai imperiului bizantin, a practicat pretutindeni 

obiceiele funeraril ale Barbarilor asiatici, arii fi 

lăsat în morminte de ale.lor, atât în Concesci 

cât; şi la Cuciurul-mare, bogate veşminte, pod6be 

şi vase? între acestea din urmă arii fi să se so- 

cotâscă şi căldăruşele s6u nârdăiașele de argint, 

silule cu subiecte mitologice, căpătate, răpite 

s6ă moştenite de la Romani; ca metal şi ca: 

artă, ele sânt negreşit nepotrivite la preţ, dar ca, 

formă sânt tocmai la fel cu: alte multe căldăruşe 

care S'aii găsit alături cu schelete de Goţi, de 

Franci ori de Saxoni, astrucaţi sub pământ cu 

hainele, cu giuvaierele,. cu armele şi cu uneltele 

lor rituale. | 

De cum-va sar mal afla în ființă vre una 

din podâbele, scâse fără tagă din cripta de la 

Concesci şi care să.se deosibâscă în mod carac- 

teristie de cele trei frumâse vase romane, — 

* discus, situla şi hydria, — din museul Ermita- . 

giului, numai acel noii contingent ar puts să | 

tragă cumpăna cu tărie în partea unia din cele- 

l-alte ipotese.
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III 

BISERICE MEMORABILE, CRUCI, SILIŞTI 
ŞI ALTE RUINE. 

Notiţele venite de la; învățătorii sătesci asu- 
pra unor aşedăminte vechi s6ă ruinate, care sunt 
s6u panii mai mult a fi din “timpiă voevodilor 
moldoveni, se află fârte bogat completate în des- 
crierea, judeţului Dorohoiu , lucrată de d! inginer 
Filipescu-Dubău. Vom extrage dar indicaţiuni nu- 
mer6se din acestă scriere, fără ânsă de a ne a- 
tinge de acele părță dintr'însa, unde autorul vor- 
besce despre originele “mat multor vechi familii 
moldovenesci, nici de acelea în care dă amănunte 
asupra evenimentelor politice petrecute :cu sigu- - 
ranţă s6u presupuse a se fi petrecut în divers 
localităţi din ţinutul Dorohoiu. “Vom începe cu 
plasa în care se află situată capitala. 

Plasa Coşula. Dorohoiu. — Aci vom semnala, 
_ca monumentul cel mai interesant din tâte pun- 

turile de vedere, biserica sfântul Nicolae, clădită, 
de Stefan-cel-mare, spre aducere aminte de bătă:- 
lia ce el câștigase asupra Polonilor, -pe câmpii 
de la Ionăşeni şi de la Verful-Campului, pe ma- 
lul Siretului. În acea, biserică se Şi vădi zugră- 
viţă pe paăreţi, ca ctitori ai ei, marele voevod 

II. 25,682. 14
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(asemen€ cu portretul din biserica St Nicolae din 
„16şi),: sogia sa Domna Maria şi fiii lui, Bogdan, 

Stefan şi Petru voevod. Exteriorul edificiului - 
în cea mal mare parte are păreţii netincuiţi şi 

lucraţi cu petră cloplită şi cu cărămidi mari, 
din care o parte sunt smălţuite. EI ni se pre- 

sentă cu duoă rânduri superpuse de scobituri bol- 

tite în care se dice a îi fost zugrăvite chipuri 
de sfință; dar astădi totă acea decoraţiune externă 

este forte degradată; cela ce a rămas mai apa- 
rent consistă într'un mare număr de medali6ne 
de teracotă smălțuită în diferite nuanţe, care trecii 

de la, galbinul cel. mai palid, prin galbinul închis, 

până la cafeniii şi până la tonurile cele mai va- 

riate ale verdelui: prăzuliii, întunecos şi chiar bă- 

tend în albastru. Fie-care din aceste medali6ne re- 
-presentă, în reliev câte o emblemă; printre aces-. 

tea am observat, în colecțiunea aur Andre Le- 
comte du Nouy, carele a desemnat atât exterio-" 

rul bisericei cât şi o parte din decoraţiunile ei, 

o curi6să feră cu patru picire, cu ghiare şi cu 
_aripe de vultur, cu câdă de balaur, cu semne 

forte accentuate de virilitate şi cu cap de om . 
spân, purtând pe creştet o largă corână. Parea 

fi hierbul unei poporaţiuni, unei localităţă oră unei 
* familii nobiliare. Mai tâte acele interesante me- 

-dali6ne smălţuite aii un diametru ca, de 02-16, 

Biserica se afla odini6ră încinsă cu casele don:



ANTICHITĂTI DIN DOROHOIU 2] 
  

nesci ale căror temelii de pâtră sai găsit sub 

pământ în jurul ei. 
Dimnăchenii. —. Tot referitore la epoca. lui 

Stefan-cel- -mare, există tradițiunea că acest Domn 
a clădit pe lacul cel mare din apropierea târgu- 

lui Dorohoiu şi care portă numele de lezer, o 
m6ră al cărui venit era, închinat. bisericei Sf Ni- 

colae; apoi se dice iar că, în jos de Iezer, pe mo- 

şia Dimăchenii, dinsul a înălţat acea iezătură 
s6u zăgaz gingantic, înalt de doui stânjeni şi - 

larg de peste 18 stânjeni la buză, care pârtă şi 

acum numele de Iuzul lui Stefan-cel-mare, şi care, 

la un singur loc, are o ruptură, prin care trece 
apa Jijiei. Însuşi Iezerul are o legendă ce o po- 

vestesce cu deamă&runtul d! Filipescu; în resumat 

ea, consistă a crede că un schit de călugăriţe e- 

xista, odinioră pe acest loc şi că a fost cufundat în 

apă, dupe cererea a înseşi majcelor amenințate 

de vrăjmaşii ţării. Acolo, dice-se, ele trăiescii âncă, 

sunând n6ptea, clopotele şi cântând ale lor rugă- 

ciuni. Acestea le ar fi aflat Gre-când un îndrăzneţ, 

boier Condea, carele a isbutit a prinde în năvod . . 
pe tenăra, frumâsa şi palida stariţă a schitului 

: cufundat, Ai dice că e legenda .unei Loreley ger- 

mane.' La, Dimăcheni se spune jar că ai fost bi- 

serică, şi curță domnesci ale lui Stefan-cel-mare, pe 

care apoi le a prenouit vestitul hatman Balica. 

Corlătenii. — În localitatea, ce pârtă âncă nu- 
mirea de Vatra-Tergului, se presupune a fi fost odi--
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nioră tergul Fălcienii cu biserică săsescă; cela ce 
se confirmă prin ruinele care. se găsescii sub pă- 
mânt când locuitorii ară sii sapă, şanţuri. Pe o 
culme se vede o plat-formă, unde sunt urmele 
unei fortificaţiuni de pământ, în formă de trapez . 
şi . înconjurată cu.un şanţ adânc de '/, stânjen, 
şi larg de 2:/, stânjeni, cu țărâna, pusă în “val 
pe partea din lă-untru. Cuprinsul intern. este o 
suprafacă de 53. lungime. Şi 40" lăţime, cu o 
singură deschidătură, spre S. Acest loc se nu. 
mesce Cetatea, , A 

Miclăuşenii. — Se află un loc numit „Siliş- 
tea-veche,“--pe câsta unei văi muşchi6se, unde se 
găsesci! câte-odată resturi ce dovedescii urmele 
unui -sat. Numirea lui nu s'a păstrat. 

Brăiescii. —  Osebit de movilele despre care 
a fost mai sus vorba, în acestă, comună, d Fi- 
lipescu a, constatat punturile următâre : '» Vatra- 
taberă, în pădure, despre care tradiţiunea popo- 
vană, spune că aice a fost tabăra unei Oştiri. în 
vechime; Palanca, nu departe de tabără , cu mai 

„multe urme de gropi,. în care sai păstrat pro- 
Yisiunile pentru oştire, şi în care sătenii îşi as- 
cundeaii avutul în timpi de năvăliri; Şi Zemeliile, 
resturi de zidărie, în pământ ale caselor unui 
Gorovei, carele pribegind, casele i sati ars din 
întâmplare. _ :. ca i, 
În” privinţa schitului Gorovei, din -acâstă, 
plasă n'avem nimic alt. de dis decât'că a fost:
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întemejat la anul 1742 de un:Ion Gorovei Şi că 
el nu corţine nimic interesant din puntul de v ve- 
dere archeologic. 

Prăstescil. — „Remarcabile sunt acolo: 10 7e- 
meliile, resturi vechi de zidărie, de care -spune 
tradiţiunea poporană că odiniră, ar fi : fost bise- 
Tică săsescă, fără să se pâtă sci când şi cine a 
făcut'o, nici "cană Şi cine a. stricat'o; 20 Rădică- 
iura-mare, în pădure, este o movilă: întinsă, de a 
“supra căria sunt, nisce rămăşiţe. de fundamente 
despre care se dice, în partea locului, că ar fi 
fost o întăritură, dar nimic alt nu se scie.“ A- 
cestă ultimă. indicaiune a dh! Filipescu, 'şi ar 
fi găsit pote un loc mai potrivit în .prima parte 
a notiţelor n6stre. O altă, observaţiune de făcut 
este că ruinele de. biserică pârtă ades6, în regiu- 
nea acâsta, numirea, de biserică săsescă. 

“Văculeseii. — Pe valea, Cobilei, este un loc 
ce ss chiamă Siliștea Călugărescă, unde se crede 
a fi fost un sat mare şi o mânăstire; far pe c6- 
sta şi pe şesul din drâpta Jijiei, despre Dimă- 
cheni şi. Corlătesci, un alt loc pârtă numirea de 
Siliştea- Vechie, şi asemeni se dice că a fost acolo 
sat mare. Amenduoă aceste sate Sarii î răsipit 
în . răsboiele cu 'Tătarii. 

Plasa Berhomelele. — Dirsca. Pe comună Dir- 
sca, la, răsărit de sat se vede o silişte, pe care 
în vechime a fos un sat cu acelaş nume; tot
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acolo se află un:'loc de altar, cunoscut prin două. 

petre rotunde, late de patru palme (1,11) şi 
gr6se de o palmă (02-27), care staii culcate ?). 

Vlădenii. — Spre apus de Dirsca, pe pla 

„colnicii despre Molniţa, este cătunul Vlădeni, 

unde şi acolo, în spre r&sărit şi medă-di de bi- 

serică, se află o silişte ca de 40 fălci (572, 000m.-»-); 

dupe spusa bătrânilor a fost în acel loc un sat 
mare, unde .se cunosci acum ruine de case şi. 

“gropi de pivnițe. 
Păriul Negru. — Asemeni şi în acâstă co- 

mună, spre apus de cătunul Vlădenii, se cunosci 

urme de silişte vechie, unde se dice. că a fost 

un terg mare cu numele Vlădeni, răsipit de le duş 
mani, în timpi de bătălii. 

Gremescii.— Aci este pe un d6l o tabără unde 

se văd multe săpături, şi în partea locului se 
pretinde că acolo ait tărărit oştirile pe vremea, 

răsboielor lui Stefan-cel-mare cu Ungurii. 

- Xonăşeni, — Pe câmpia acestei moşii către 
satul Veârful-Câmpului se află locul de răsboiu 

unde Stefan-cel-mare a bătut, la 1492, pe Cazi- 

... 

1) Completăm aci 'prin 6re care amănunte interesante, 

adaose de d. Filipescu Dubiu, cele ce am gis la $ [ despre 

movilele din Dirsca : | 

- cAfovilele Brizulul spre N. de la sat, una pe vârful şi 

«alta pe câsta oștică a delului, înalte âncă peste 1t/, stânj., 
«âmbele pribușite la vârf, semn că ali fost deschise şi cercetate».
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mir. regele Poloniei. De la cătun mai la vale, se 

cun6sce un vechiu cimitir, de-a-lungul Siretului; 

acolo a fost clădită, şi o biserică, din ale cării 
temelii s'aii scos pâtră şi oseminte omenesci. 

Prin cimitir se găsescii şi lespedi mormântale 
ale căror inscripţiuni sânt acum cu totul şterse. 

_ Werful-Câmpului. — Tot pe malul Siretului, 

dar către cătunul Dobrovăuţi, unde se afla şi 
lunca Zamoştiei, există asemeni un loc ce pârtă 

numirea, de cimitir. vechiu; când rîul surpă ma- 

lurile, se vă&di ades6, 6se de morţi, dar aci urme 
de biserică nu se distingă. 

Spre N. ânsă este o silişte vechie. 

Ruaescii. — Pe păriul ce trece prin “acest 

- cătun este clădit un vechiu pod forte solid de 

pâtră, care nu are nici o iscripţiune, dari se 
dice Podul luă Teutu şi se crede că este înteme- 

Yat chiar .de logofătul Ion Tăutu, despre care vom 

av6 îndată a vorbi mai pe larg. 
Bălinescii. — Comuna Zamoştia se află la 

impreunarea Siretului cu Molniţa; în căţunul Bă- 

linescă, care face parte din acăstă comună, spre 

nord şi pre malul deluros al Siretului, se află o 

biserică. demnă de atenţiune, sub patronagiul 

„St. ierarch Niculae; ea e zidită de logofătul I6n . 

Tăutu pe la anii 7007 de la facerea lumii, de- 

chemvrie 6 dile, (1498), dupe cum se constată din- 

to inscripţiune săpată pe o tablă de pâtră, ce 

stă aşedată în zidul de-a drepta bisericei, spre
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mi€qă-di, la o înălţime de un stânjen şi jumătate 
(8:,35); acestă, inscripţiune este în limba, 'sla- 
vonă şi memorâză, despre Stefan Vodă, fiul lui 

„ Bogdan Vodă; biserica e de formă lunguisță cu 
absidele s6i fundurile poligonale ; temelia, la o 
înălțime de un metru de la pământ, e clădită cu 
duot rânduri de petre ckoplite; în sus, trupul bi- 
sericei e făcut cu cărămidă mare şi solidă, ânsă 
unghiurile sânt şi ele închiăiate cu pâtră cko- 
plită, precum este şi brâul de'sub streşină în 
jurul bisericei; tocurile de ]a; uși şi ferestre sânt 
şi ele de pstră cioplită, cu nervure sâii ciubuce; 
ele se încovâie sus în arcuri. Bolta centrală a, 
bisericei, care este susținută pe arcuri de pâtră, 
e astădi în parte dărâmată, fiind acoperemântul. . 
cu totul spart, astfel încât apa ploilor străbate 
în lă-untru. Tincuiala a dispărut mai. pretutin- 
deni pe din-lă-untru ca şi pe din afară, lăsând 
ânsă a se ved6 că păreţii externi, precum şi cei 
interiori, ai fost zugrăviți cu chipuri de sfinți. 
Zidul se vede mai pretutindeni gol, iară la bolți 
se distingii nisce olane, dispuse simetrie şi în- 
“gropate cu ipsos în zid; pe ale lor funduri 
smălţuite se cunâsce fârte bine marca Moldovei, 
adică zimbrul, stâoa, duoi delfini şi o femele. 
Acestă biserici în întregul ej, pare a, nu fi încer- 
cat vre o restauraţiuns radicală, deşi mult timp 
a fost. părăsită şi supusă la vandalismul păgâni- 
lor, cari ai pătruns cu suliţele lor chipurile sfin-
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ţilor. Se scie numai că, pe la anii 1763, un 6re- 
care boier, jignicerul Ieremie Bahrinescu din 
Bucovina, devenind prin însurătâre proprietar al 
cătunului Bălinesci, a reparat. acoperemântul şi 
templa (catapet6zma) acestei biserici. 

Clopotnița, răzimată pe patru pilastri de p&- 
tră cioplită, d'asupra cărora, păretele se încovâie 
în arc, este şi ea zidită de cărămidă cu unghiu- 
rile de pâtră, 
"In interiorul bisericei în partea dreptă a pă- 
retelui ce desparte corul de advon, se vădii zu- 
grăviţi logofătul I6n Tăutu ') cu sogia sa Mar- 
gareta, şi cu fii lor Petraşcu, I6n şi Anastasia. 

  

1) Despre portretul . logofttulut I6n Tăutu, zugrăvit pe 
păreţii bisericer de la Bălinesci,. vorbesce dl V. A; Urechie în- 
tro notă archeologică din Buetinul Instrucțiunii publice pe 
1865 şi 1866, pag. 519, unde "1 pune în comparaţiune cu un 
medalion sculptat,. care representă pe ilustrul cronicar, logofătul 
Miron Costin, şi care medalion se află în Bucovina? Dlui se ex- 
primă precum urmeză : «La biserica. Bălinesct, acum numa! ni- 
sce ruine în Moldova, există, cum se scie, o zugrăveli a fresco 
din secolul al XVlea, representând pe -logofitul I6n Tăutu şi 
pe sogia sa, ctitorit. acet biserici. Dâcă amintesc acâstă zugră- 
velă este spre a arătă că. aflăm între portretele lut Tăutu şi 
Miron, unele asemănări extraordinare în costum şi posă, şi multe 
chiar şi în fisionomit. In adevăr, la âmbi! aflim acelaș superb 
costum venețian, în acelaș mod brodat, așa că am fi autorisaţi 
a conchide. că acest costum era cefa ce. am putea numi adi o 
uniformă de Zogofit mare. - 

<Portretul lut “Tiutu fiind cu colori, bine am put, sta-
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- Chipurile sânt acum în rea stare de 6re ce 

ai fost negreşit udate şi şterse de ploi. Logofă- 

tul T&utu este representat dând să îngenucheze 
dinaint unei mică efigil a bisericei sale. Cele-l- 

alte personagie sint înfăcişate, în partea opusă, 
în proporţiuni mai mici decât dinsul. Aceste 

chipuri_ctitoricesci, precum şi lespedile mormân- 
tale din biserică, ai fost decopiate la anul 1882 

bili şi colorile costumului lu! Miron. Aşa culoții la Ttutu sunt 

cărămidi!, hafna de desubt roşie deschis și cu capetele bordate 

cu cacom; cingtt6rea cu paftale, care aceste numar diferescii 

ceva la âmbele portrete ce comparăm. Pe d'asupra, un fel de 

manta cu mânecele despicate, cu guler de blană de samur. Co- 

l6rea stofel avut brodată cu aur, este la Tiutul albăstrie. In 

cap un tuc cu brodărie de aur în arcade. Comparând ambele 

portrete din privirea fisionomiei, se vede îndată predominând a- 

celaș tip, acelaş nas. prelungit şi acvilin, aceleaşi sprîncene largi 

și formând arcade bine desemnate, barba măricică, desi, cope- 

rind mult buzele; plete lungi până la umeri. Diferenţa quasi- 

unică este că Miron are mustăţi mar! și plecate în jos şi Tăutu 

le are mat pugine și întârse în sus. In fine, corpul acestula se 

vede a fi fost mal puşin voluminos.» 

Ni se pare ci acâsti comparaţiune este, din nenorocire, 

stabilită nu pe portretul cel mult confus şi decolorat al logofă- 

tului Tăutu , astfel cum el se află acum în biserica de la Băli- 

nesci, ci pe restituțiunea cu totul fantasistă ce a făcut dupe 

dînsul răposatul G. Asaki, într'o cromolitografie fârte răspândită 

în public; în aceta, Tăutu şi sogia lul ai priimit de la dărnicia 

archeologului modern veşminte mat mult luxu6se decât autentice, 

Copia făcută la 1882 de 'dl Bucewski ne a dovedit tuturor 

acâsta, ” :
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de d! pictor Bucevski din Cernăuţi pentru Mu- 
seul din Bucurescă şi pentru Academia Română, 
unde se află acum depuse acele copii. 

In peristil se vădii dece morminte, care să 
credu a fi boltite ; şepte sânt spre răsărit, acope- 
rite cu lespedi de pâtră cioplită, în lungime ca 
de un metru şi jumătate şi gravate cu inscrip- | 
ţiuni slavone; decopiându-le precum am spus 

- di Bucevski, prâ sf. sa părintele episcop Melhi- 
sedec le a publicat şi le a comentat în volumul 
săi Notiţe istorice şi archeologice, adunate de pe 
la 48 monăstiri şi biserici antice din -Moldova, 
(Bucuresci, 1885; p. 292—296). Acelea sfânt: al 
lui I6n Tăutu, logofăt al lui Ştefan Voevod, din 
1501; al fiului săi Teodor, din 20 septemvrie 
1484; al altui fii al săi Petru din aceiaş di; 
al fiicei sale Vasilca, din 18 septemvrie 1495; 
al dâmnei sei kneghinei Maria, muma lui Dra- 
gotă Tăutovici, din 23 martie 1499; al Mariei 
kneghinei, soţia lui I. Tăutu logofătul, din 29 
septemvrie 1500; și în fine al kneghinei Ange- 
lina, sogia lui Dragotă T&utu, din 30 mau 1617. 
Cele-l-alte trei lespedi mormentale, din care una 
este de oni mare, iar două de copii, stai în urma 
acestora spre apus, -asemen6 acoperite cu în- 
scripţiuni slavone ; transcripţiunea lor n'am pu- 
tut'o dobândi. 

Se dice că sub biserică s'ar fi aflând o ascun- 
dătore, în care stati mai multe obiecte prețiose,
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dar intrarea ei a fost cunoscută numai de un. 
om bătrân, carele astădi a şi încetat din viaţă. 

Cu tâte că biserica, logofătului Tăutu de la 
Bălinesci este tare ştricată, dar tot se mai face 
serviciul divin într'insa; ea ar put6 exista âncă 
mulţi secoli, de i s'ar face 'o reparaţiune; altfel 
în cur6nd pâte deveni o adevărată ruină. 

Despre clădirea bisericei de la Bălinesci vor- 
besce şi cronicarul Miron Costin (Letopiseţele ţirei 
Moldovei, publicate de d! Cogălnicânu, tomul 1. 
p. 146) la domnia lui Bogdan-Vodă, fiiul lui Ste- 
fan-cel-Mare. Iată cuvintele cronicarului: 

“„Bogdan-Vodă, dâcă a stătut domn, a so- 
„cotit ânt&i. să 'și întărâscă lucrurile cu megieşii 
„Şi să 'şi arate nume. bun. Pe învăţătura tăte- 
„N&-săi lui Stefan-Vodă, trămis'aii la împăratul 
„Turcilor pe Tăutul logofătul cel mare cu sluji- 
„tori, pedestrime, darabani, de aii dus birul, dece 
„pungi de bani, şi. s'aii închinat cu tâtă țera la 
„Sultanul Suliman, împăratul turcesc. Iară, împă- 
„râtul, de bucurie mare, cu dragoste "1 a primit 
„Şi â dăruit toți banii Tăutului logofătului celui - 
„Imare, şi “i ah adus în ţ6ră şi s'aii apucat cu 
„aceşti bani de aii zidit o iscusită biserică în sat; 
„în Bălinesci pe Siret, în ţinutul Sucevei (acum 
„în Dorohotu) care trăiesce Şi până astă-di“. 

Logofătul I6n Tăutul a fost şi fundatorul 
unei alte biserici, închinată sfintului. Nicolae ca 
şi cea dela Bălinesci. Principele Dimitrie Cantemir
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ne spune într”o “notă, consacrată acestui învățat 
şi iscusit ministru al domniei Moldovei, că el a 
zidit în Constantinopol, palatul Moldovei ce se 
numea Bogdan-Sarai şi într'însul o biserică sub 
patronagiul sf. Nicolae (Geschichte des  Osmani- 
sclen Reischs, Hamburg, 1745 p. 179).: 

Din colecţiunea de anecdote a lui Ion Ni- 
culce, cunoscută sub titlul de O semă de-cu- 

„Vinte etc. (Letop. ţir. Mold. T. II, p. 199) aflăm 
iară că Tăutul fusese dăruit de către regele Po- 
loniei, atunci când el a închiefat „pacea; între a- 
cesta, şi Stefan-cel-Mare al Moldovei (7008 — 1501) 
cu mai multe 'sate la .margine, puindu-le: hotar 
riul Cirimuşul, adică Câmpul-Lung, Rusesc, Pu- 
tila, Vijniţa, Ispasul, Milia, Vilaveea, Carapciul, 
Zamoșştia, Văscăuţii şi Voloca, 

- Mârtea, logofătului I6n' Tăutul sa întemplat 
la anul 7019 sâi 1511 dela, Christos, dupe ero- 
nica lui Miron Costin (Let. ter. Mold, TI. p. 151). 

-* Din confruntarea acestor deosebite date tre- 
buie să, conchidem că, dâcă în adevăr inscripţi- 
unea, bisericel de. la :Bălinesci pârtă .1âtul: 7007 
adică 1498, Miron Costin a comis 0 erdre dicând 

„că logofătul Tăutu ar fi clădit'o cu darul .ce ar fi 
priimit de la Sultan; căci acel dar, d&că este ade- 
vărat, nu "1 a veniţ decât cu trel-spre-dece ani 
în urmă, adică chiar în anul când el a r&posat, 
Este mai probabil că: Tăutul va fi consacrat acei 
bani la clădirea palatului moldovenesc Şi bisericei
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sf. Nicolae din Constantinopol, despre care vor: 

besce Cantemir. 
O altă erdre comisă de Miron Costin şi repe- 

țită de principele Cantemir, se vede a fi şi numele 
Sultanului cu care a tratat Bogdan-Vodă şi T6u- 

tul; acesta, trebuie să fi fost Băiazit II, care a 

împărăţit până la 1512, în vreme ce Suliman- 

cel-mare s'a urcat pe tron abi€ la 1520. Cercetă- 

rile rigurâse prin iscripţiunile murale şi tumulare 

de la, Bălinesci elucideză parte din aceste confu- 

siuni de date. 
Nicolae Bălcescu a publicat în Magasinul 

istoric pentru Dacia (t. 1. p. 135) o mică biogra- 

fie a logofătului i6n T&utul. 

Plasa Herţei. '“Tărnăuca. — Pe moşia Tăr- 
năuca la $. E. de târgul Herţei, în spre răsărit 

de sat, se dice a fi fost biserică săsâscă, acolo, 

unde se vădii nisce temelii şi unde se pretindă a. 

exista şi nisce bolți sub pământ. Spre medă-di . 
de acelaşi sat se află patru gropi rătunde ca de 
un stânjen (2-23) adâncime şi tot atâta în dia.. 

metru; se dice că întrinsele locuitoriri români 

ascundeaii grânele lor, când năvăleaii Tătarii 1). 

1) Vom complecta cele- dise în Ş 1 despre Zamea de la 

Tărnăuca, cu următârea indicaţiune a dlui Filipescu: 

<Delul ZamcăY spre vest de la satul Tărnăuca, dâl destul 

de înalt, pe al cărui vârf este un frumos podiş de formă cam
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Oroftiana. — În comuna Oroftiana, pe malul 
Siretului, sunt duo& locuri însemnate ca biserici 
“vechi; âmbele sunt pe d6luri nalte, dar cea, din 
S. de Oroftiana-de-Sus nu mai presentă nici o 
urmă , fiind siliştea .vechie de acolo cu totul cul- 
tivată; la S. de Oroftiana-de-jos se văd âncă, 
subt o şandrama de şindrilă, ruinele celerl-alte 
biserici şi mai ales altarul. Pe aceiaşi culme de 
d6l de d'asupra Oroftianei-de-Sus, mai sus de mi- 
jlocul dâlului spre apus, se dice că s'ail găsit 6se - 
de 6meni. În pădure, pe muchea, dâlului d'asupra 
Prutului, a fost o cetate a cării posiţiune do- 
mina satul şi şesul. Şanţurile ei ai âncă o adân- 
cime de peste un stânjen, iar lărgimea, îl este de 
duoi stânjeni şi mai bine, cu val pe din !X-untru. 
Suprafaca închisă, e mai ângustă de 180 stânjini, 
care “i e.lungimea; cu totul, coprinde patru fălci. 
Acestei localităţi i se dice când Cetatea Sailor, 
când. Cetatea Leşilor. 

Fundul Herţii. — „Cetatea Herţii pe muchea 
înaltă a dâlului, e ca, de 100 stânjini în lungime 
şi ca de 70 în lăţime, de formă cam pătrată, în- 
    

rotundă, de unde este întinsă şi plăcută vederea asupra Basara. . 
biet, Bucovinei şi Româniet; târgul Cernăuţi se vede fârte bine. 
Acest întins podiş este în. mare parte petros.. Tradiţia „populară 
spune că ar fi fost acolo în vechime cetățule de pâtră, din care 
aii rămas numai fundamente în pământ şi urme de şanţuri îm- 
prejur».
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conjurată de mari sanguri, cu valuri pe din lă- 
untru. 

- „Se vădit la mijloc, urmele a ducă şanţuri ce ce 
o străbati. Pe acolo, s'aii găsit în vechime să- 

geţi, „porţiuni de arcuri, topâre de pâtră, cără- 
midi şi sgură. La o mică distanţă de Cetatea 
Herţi este Cetăţuia, cu multe urme de întărituri, 

făcută, Qici unii, pentru susţinerea cetăţel, iar 

alţii pretindii că e mai veche decât dinsa. Pe 

acolo s'aii găsit bombe de fer găurite, săgeți şi 

alte rămăşiţe“. 
Baranca Herţi. — Tâlhăriile din codrul Herţi 

ai fost mult timp. vestite în Moldova, precum în 

ţâra -Românescă erai: cele din pădurea Vlăsii. Ca, 
punturi unde se exercitaii crudimile haiducilor se 
semnaleză, pe lângă cătunul Baranca, Fântâna 

tilharilor şi Poiana îngrozităre. 
Horbova. — În marginea pădurii, despre şe- 

sul Prutului, pe o înălţătură, staii trei rânduri 

de şanţuri vechi, adânci pe-a-locur6” de un stat; 

de om, cu pământul aruncat la d6l spre partea 

pădurii; aceste .mari şanţuri sunt apărate în 

drepta şi în stinga de altele mai mici. Tradiţi- - 

unea atribuie răsipa acestei cetățul, batălielor ce 

- ai fost, la 1686, între Moldoveni, Leşi şi Turci. 

Plasa Prutul-de-Sus. Şuharăul. — Pe un dl 
despre ami6di a satului Şuharăul se găsesce o 

pâtră în patru muchi, în mărimea unei mese, pe
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care se disting abis litere. slavone, care formati, 
o inscripţiune. Acesta. se vede a fi fost un .altar. 
de. biserică. Acolo era şi. o cruce tot, de pâtră. 
Totul arată a fi fost aci un cimitir. 

Ibănescii. — La 600 prăjini (4014m:) de. cea 
din urmă movilă din marginea măgurei celei mari, 
spre S. E. de satul Ibănesci, este o silişte vechie, 
acum cu totul arată, unde se găsescii âncă bucăţi 

„de fer, hârburi, spărturi de cărămidă şi alte 
obiecte. vechi. Sunt acolo. şi urmele unei bi- 
serică dărâmate, | . 

La marginea comunei spe S.:E. este vechiul 
cimitir cu .ruinele unei. alte biserici, din. care. 
mai există o boltă de cărămidi şi. nisce mor- 
minte omenesci. IN 

Hudescii-Vatra. — Remarcabile sunt pentru 
acestă. moşie, Cetăţuia în pădurea despre Prut, 
înconjurată de mari şanţuri şi cu val interior, şi 
apoi Fontâna-Domnei, în care se dice că s'ar fi 
aruncat capul tăiat al unei dâmne (?). 

Cordărenii. — Pe un şes lângă riul Ibănâsa, 
în locul. unde se află astă-di cătunul Cordărenii 
Gafencului, era din vechime Şi până la anul 1840, 
păreţii unui templu săsesc zidit cu cărămidă maj 
mare decât cea ordinară; el avea 8 stânjeni 
(17,54) lungime.şi 4 ?/, stânjeni (10) lăţime 
şi era de o formă rotunjită. A 

Spre apus de acest templu, pe moşia Ghien- 
goia este un loc pe muchia d6lului lângă riul 

II. 25.682. 15



296 ANPICHITĂŢE DIN DOROHOIU | 
  

Ibănssa, care portă numele de Siliște, unde se dice 

că a fost oraş vechiu; pe acel loc s'aii descoperit, 

la anul 1842, duo& pistâle de formă primitivă, 

care sai luat de către posesorul Vasile Urdică. 

În acelaş comună se: află âncd nisce gropi, 

care sunt :aşa de vechi încât, când se întemplă 

a se cufunda vre-una, se găsesce pe jumătate 

plină cu câje de semințe de mei (mălialu). Se crede 

că acele gropi sunt ascundători de proviziuni din 

- vremile Tătarilor. Înfine în centrul comunei se 

află duot fântâni fârte vechi; ambele sunt situ: - 

ate lângă rîul Ibăn6sa. La, cea despre răsărit s'a 

găsit o cruce naltă ca de un stat de om şi care 

purta inscripţiunea,  Haivas (2), 

“ Plasa Prutuhă-de-jos. Crasnaleica. — În co- 

muna Crasnaleiica, situată pe malul Prutului, 

sunt trei cătune. Spre nord e Miculinţii; în faca 

satului actual se află o insulă, la un loc, unde 

Prutul formâză -un cot numit cotul Pereriţei; 

într'insa se vă&di ruinele unei biserici de petră, 

- împrejurul căria a fost sat. In timpul răsboielor 

intre Turci şi Ruși la începutul acestui - secol, 

locuitorii acelui sat ai perit şi satul s'a răsipit; 

de aceia şi locul a luat numirea de Pereriţa. Sa-. 

tul Miculinţii s'a intemeiat - mal în urmă pe la 

1812, pe malul Prutului. : 
Cătunul Craşnaleiica este mai la'S. pe un 

pisc de d6l în partea, despre răsărit, unde se află"
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şi morminte multe din timpul holerei din 1848; 
este acolo şi o cruce mare de pâtră, care se 
dice că a servit de hotar Turcilor, cum Şi câna 
nu se scie; locul pe caree aşedată, se chiamă 
Piscu- Crucei şi Hotarul- Turcului. Mi 

Al treilea cătun este Ghirenii luj Curt, 
unde şi acolo este o biserică trăsnită Şi ruinată, 

Mioreanii. — În dreptul locului dis Pereriţa, 
se află o vechile întăritură numită, Şi acâsta, 
Zamca, întocmai ca cea de la Ternăiica; este 
situată lângă drumul de la. Stefănesci lu Rădă. |. 
uţi; are duoă rânduri de şanţuri de 7 : palme 
adâncime şi 44 lăţime, cu. valuri interidre di- 
stanţe între ele de 4 stânjeni. Este un trapez ca 
de 30 stânj. lungime Şi 14 stânj. lărgime. Acestă 
întăritură se atribue anului 1679. 

Ghirenil lui Tăut. — În sus de acest sat | 
este un loc mare de sat vechiu care portă nu- 
mele caracteristic de Siliştea Slăvitenilor. 

Darabani. — Aci este o vale care se chiamă . 
Valea Ieşencă şi se distinge prin urmele unei sili- 
şte, adică unul vechiu aşedăment de sat părăsit, 
„Păltinigu. — În fine, în acsstă plasă se mai 

află şi spre sud de satul Păltinişu o silişte ve- 
chie care este cunoscută sub numele de Siliștea 

„ Bădeliţa. În aceste regiuni, aşa des pustiite de 
incursiunile Tătarilor, nu este lucru de mirare a 
găsi o mare mulţime de urme de terguri şi. sate 
distruse şi .răsipite prin băjenii. De
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Plasa Baştu. Poăriga. — Aci nu: avem alta, 
de amintit; decât locul, ce pârtă âncd numirea, de ; 

Câmpia războiului, fiina-că, dasupra:unui G6l de . 

acolo, s'a petrecut, pe la anul. 1452, lupta între: 

Ili6ș şi Stefan, fii. lui -Alexandru.cel bun.. 
Boldişorul.. — .Este de observat la un loc, dis 

Iormintele, o. ridicătură însemnată dasupra pă- 

mentului, unde - se dice că zacii osemintele osta» 

şilor căduţă într'o bătălie; în prejmă sunt şi ur- . 

mele unui: şanţ mare care a putut. servi într'a-. 
celaşi împrejurare războinică, 

Volovăţu. — Se cunâsce a, fi fost şi aiot o 

biserică, acum. dărâmată ,. în jurul căria, este un 

vechiu cimitir. 

întru atâta. se: mărginescii . de :o- cam dată 
„notițele: ce am: putut aduna asupra anticelor 

monumente care se află ânct sei care s'aii desco- 

perit în judeţul Dorohoiu. Natura înduoi6să a celor 

maj. multe din ele nu.'mi aii permis nici dea le 
supune. la, o. clasificare .rigur6să, nici de a le des. . 

cri întrun. mod colectiv, care: să facă a se precui 
mai bine legăturile ce trebuie să existe cel pugin 

între unele -r&măşițe . de. aceiaşi: specie, Am fost .; 
maj în-tot-d'auna silit; să mă mărginesc într'o în- 

registrare a. faptelor ce am cules, colindând succe- 

siv cele şese plăşi ale judeţului. Sper totuşi, că 

mica hartă geografică, pe care o alăturez aci, va, 

înlesni cititorului coordonarea mai logică a unora
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din elementele pe care le am întrunit într'acâstă lu- 

crare'). Cu ochii pe şirurile de mari colnice şi pe 
văile numerdselor ape care străbati acest ţinut 

mai tote cu direcţiunea, de la N. spre S., şi luând 

drept semne de orientare nuimirile de. Jocalităță 

ce sânt însemnate în textul nostru, acela pe care 
o asemen6 constatare Par interesa, pote să ur- 

mărescă răspândirea şi înşiruirea movilelor, pâte 

să preciseze calea valului, dis Troianul, pote să 
studieze acea forte însemnată posiţiune a mă- 

gurei, a movilelor, şi a cetăților de la Ibănesci ; 

apoi el va ved6 în ce loc s'a descoperit minuna- 

tul tesaur de la Concesci; din timpi mai apro- 

piaţi de noi, va, culege sciinţe despre aşedămin- 

tele bisericesci ale unor bărbaţi vestiță în istoria 
Moldovii, precum sunt Stefan-cel-mare, ctitorul 

Stului Nicolae din Dorohoiu, şi logofătul săii Ion 

Tăutul, întemeietorul bisericei. de la Bălinesci; 
"în fine va ave âncă şi ocasiune a determina câ- 

te-va, locuri de bătălii faimâse şi va ved6 cum 

invasiunile şi predările din vremile trecute ati 

  

1) Natura şi formatul acestei ediţiuni nu ai permis să 

adaugem la lucrarea de faşă, precum şi,la alţi articol! de ca- 

racter curat archeologic 'coprinşi în aceste volume, stampe re- 

presentând obiectele antice despre care vorbim. Acestea 'şi arii 

fi găsit locul potrivit, atât în descrierea Tesaurului de la Con- 

„_cesci, cât şi în acela a odârelor de la Snagov, a uneltelor pre- 

istorice şi a altor antichităţi despre care va veni vorba de aci 

înainte.
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răsipit în fârte multe punturi ale județului, antice 
terguri şi. sate vechi. 

Deca de la asemens generalităță topografice 
şi istorice, ne am întârce luarea a-minte „asupra, 
unor cestiuni mai mărunte şi cu totul atingătâre 
de practica artelor sâii mai bine a industriilor 

“ artistice din ţerile n6stre, cu câți-va secoli mai 
înapoi, ar fi locul, aci în Dorohoiu, pâte mai 
mult decât ori unde, a se cerceta cu tot dina- 
dinsul deca este un ce local sâii o importaţiune 
din străinătate, acea, fabricaţiune de olane şi de 
medaliGne de lut, ornate cu relievuri Şi acoperite 
cu smalţuri de diferite colori, cu care ai. fost 
decorate fârte multe edificii vechi ale țări. Ele se 
invedereză, âncă, prin specimine cât se pâte ue 
marcante, pe biserica sf, Nicolae din Dorohoiu 
şi pe cea de la Bălinesci; dar negreşit că mul 
sunt şi alur6, coci însu'mi am depus, acum câță-va, 
ani, la Museul naţional din Bucuresci, o mică, 
colecţiune de asemen6 olane cu figure aparente, 
de pe care smalțul se cojise; erau, între altele, 
un fel de balaur, apoi şi o scenă de Biblie, adică 
Adam şi Eva cu pomul sciinței între dinşii. . 
Aceste bucăţi fragmentate 'mi ai fost date de 
AIA, Cantacuzino, care le adusese de la mo- 
şia Hănţescit din plasa, Berhometului. Semnalim 
obiectele de felul acesta ca demne de un studii 
interesant, 

Deci, celor ce vorii voi vre o dată să se fo-
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los6scă de aceste note, adunate şi 'mpreunate cu 
fârte slabe lincuiri între ele, le rămâne t6tă 

“grija, de a înjghieba o istorie archeologică a jude- 

țului Dorohoiu; aci vorii găsi numai fapte grămă- 
'dite într'o lucrare fără pretenţiune, căria nui pu- 

“tem da alt titlu decât acela de simplu raport). 

Bucuresci, 1871 și 1587. Tipărit, sub forma lui pri- 
mitivă, în Monitorul Oficial al 
României din JS71 şi întralto 
iare din acel an. 

1) Raportul primitiv despre /ocalităjile semnalate prin ri- 

mășife antice în județul Doroholu, era urmat de duci tabele sub 

titlurile următâre : | 

I. Zadelă sinoptică de diferitele așegăminte şi descoperiri de 

obiecte antice în districtul Doroholu, cu 9 rubrici și anume: 

Plasa, Comuna sâă cătunul, Zazmuli (măgure, movile, gorgane), 

Cetăţut de pământ şi șanțuri, Cimitire și morminte-vechi, Siliştl 

"vechi de sate şi oraşe, Biserici vecht în ființă sâă ruinate, schi- 

turi răsipite, cruci staționale, Diferite lucrări de pământ (gropi, 

- fântâni, iezuri), Descoperiri întânplătâre de obiecte antice. 

JI. Zadelă comparativă de Tumuli (măgure, movile, terafe 

de pământ) din districtul Doroholu, cu S rubrice, şi anume: 

Comuna sâi cătunul, Piasa, Numirea femeilor, Situaţiunea lor, 

Periferia la basă în metri, Nălţimea în metri, Forma, Semne 

particulare.



  

  

  

ARTELE DIN ROMÂNIA, 
ÎN PERIODUL PREISTORIC 

Conferență rostită in Ateneul Român, la 17 dechemvrie 18421), 

  

Domnilor, | 

Pucina deprindere ce am de. a, vorbi în. pu- 
blic, şi mai ales .dinaintea unui public aşa de 
numeros şi care, cu drept cuvânt, cere ca. tâte 
„câte i se spunii de pe acâstă tribună a luminelor 

  

1) Autorul îșt propusese a face o serie de patru conferenţe sub 
titlul de :- Răzede ochire asupra Producţiunilor artistice din trecut, 
în fira nâstră, și asupra înstinctulul artistic al Boporulul român. 

” "Din acest--număr; numat prima a fost rostită și publicată sub nu. 
mirea.. de :  Consideraţiun generale asupra: arte în piră la nol, — 

"Artele în periodul preistoric. — A doua conferență care tractă ; 
« Despre artele din România în epoca romană şi în Zimpil - Bar-
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să fie tot aşa limpede şi lămurit rostite, ca şi 
sânttos cugetate, acea lipsă, dic, de deprindere 
în arta retoricâscă mă silesce să vă cer vole a 
urmări cu ochii pe notele mele, şirul ideilor ce 
prin . bună-voitârea 4”. presenţă m'aţi autorisat 
astădi a vă-expune. Şi dcă fac aşa, causa—tre- 
buie să v'o mărturisesc—este numai 'temerea ce 
am ca nu cum-va, prin desghinurile neinstrunate 
ale unei cuvântări răit măiestrite, să nu pot nici 
ei cumpăta cu o drâptă balanţă ; însemnătatea 
cugetărilor şi observaţiunilor ce voiesc a desvolta, 
aci, nici dY- să nu mai puteţi coprinde cu gândul 
întregimea scopului ce'mi propun; mai ales când 
vin a vă vorbi despre o materie aşu nouă, aşa 
pugin studiată, aşa înduoi6să, — vorii dice mulţi, — 
ca apariţiunea mai multor serii de producţiuni 
artistice în România, pe timpii furtunoşi ai tre- 
.cutului ei, ca existența unui adânc simț, artistic, 
-unui puternic instinct estetic, ce caracteriză, prin- 
tre alte popâre ale Europei întregi, pe poporul 
nostru românesc. | 

Îmi este temă , în adevăr, ca păşind cu d": 

  

barilor.-— Consideraţiuni asupra tesaurulul de la Petrâsa», a fost 
„ținută în gioa de 18 ianuarie, 1873, dar nu sa publicat. Cele 
două care trebuiail să urmeze, erati să albă drept subiecte : «Arta 
bizantină în România, sei. arta naţionali română. — Conside- - 
rațiuni asupra bisericcl episcopale de la Curtea de Argep. şi. 
«Instinctul estelic al poporului român. — Ornamentafiunile po- 
Zorane de stil românesc».
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- într'un câmp de investigaţiuni atât de pucin ex- 
plorat, să nu mă expun, prin lipsa de o formă 

„bine țărmurită a ideelor, de a răsipi dinainte-vă, 
în. vorbe neroditâre, atâtea cugetări, atâtea, isco- 
diri, atâtea cercetări, atâtea obşervaţiuni şi com- 
parări, ce în timp de duoă-deci de ani aprâpe le am 
cules cu osteneli, dar cu dor Şi cu plăcere; le- 
am plămădit cu ce brumă de sciinţă am putut Şi 
ei să adun din studie şi din călătorii, spre a 
netedi Gre-cum drumul celor ce vorii deserie, în- 
tr'o di, cu mână. sigură şi măiâstră, originile ar- 
tei în istoria, şi în obiceiele dilnice ale poporului 

„nostru românesc. a | 
Aş dori, domnilor, ca Şi cel căruia nu “i a ve- 

nit nici o dată gândul cum că sar fi ivit şi în 
trecutul nostru cel mult turburat, „manifestaţiună 
estetice cari, în felurite ramure ale artelor, con- 
„Stituă până la 6re-care punt un adevărat sti 
românesc; ca, acela, care n'a, băgat nici o dată 

“de s6mă cu .cât poporul. nostru, . şi mai ales cel 
„.câmpenesc,. se osebesce. din cele-l-alte naţiuni ve- 

cine s6ii depărtate, printr'o înfagişare armonică 
specială, prin 6re-care semne eminamente artistice, 
tipărite în portul şi usurile sale; ca, acela chiar, 
dic, să 6să de aci cu întemeiată, convicţiune că 
Şi în dominiul. frumosul," Românii poti fi, may 
mult decât ei înşişi cred, mândri de trecutul şi 
de presentele lor! | | 

Acâstă convicţiune, domnilor, acâstă credință,



"936 ARTELE PREISTORICE IN ROMÂNIA - 
  

-eii am- dobândit'o, nu sub forma nelămurită, de 
ilusiuni presumţi6se, de aspiraţiuni chimerice ale 
„unui patriotism exagerat; ci 'ea a ajuns a se 'de- 
pune şi a se întemeia în mintea; mea, astfel pre- 

“cum'o materie organică, supusă la un proces de 
formaţiune, îşi părăsesce 'cu încetul natura sa 
"fluidă şi informă, spre a se: concentra, pe ici pe 
"col6, în cristalură cu unghiuri solide şi corect 
precisate. Ei am dobândit'o dupe ce, — purtat 

“prin aplecări firesci, — am dat o atenţiune con- 
“tinuă tuturor remăşiţelor trecutului nostru, tu- 
“turor descoperirilor ce sai putut face, sâi în 
rărunchii pământului, s6ii în bolțile umede Şi îm- 
-păiejenite ale vechilor n6stre mănăstiri. 

Am colindat mult, şi tot dauna cu o vie 
plticere “unghiurile ! „terei unde timpi! trecuţi ai 
“lăsat tipărită vre o urmă a lor mai mult s6i 
“mai pugin distinctă; am stat 'cercetână şi: cuge- 
tând, şi dinaintea, miilor de movile răsipite pe 
câmpiile n6stre,: şi dinaintea, păreţilor surpaţi seu 
“înegriţi de secoli ai cetăților străbunesci * şi :aă 
anticelor biserice ; mam despreţuit nici hârburile 
-de le vechi,'de care lopata muncitorului se 'cioc- 
-nesce sub brasdă, nici 'odăjdiile: râse de molii. în 
sicrinele din proscomidie, nici vechile bucovne pă- 
'răsite de mai toţi literaţii ţării, nici chiar aşchi- 
ile : de cremene, pe care astădi noua sciință -a 
archeologiei preistorice le aşterne, cu 6re-care
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trufie,: pe pragul templelor înălțate în. ondrea ar- 
telor şi a măiestriilor omenesci. | | 

ŞI: în tâte aceste. cercetări , domnilor, în a. 
cestestudie cari adesea,.m'aii depărtat mult din 
sînul patriei, sâii prin citirea, resultatelor ce sci. . 
ința,; arheologiei aducea, prin alte țeri, sei prin . 
călătorii în care voiam să mă încredințez cu .0-. 
chii despre. aspectul şi formele producţiunilor ar-. 
tistice de pe aiur6,. în tot-d'a-una idea ce mă; 
frâmenta fără -preget, dorinţa; d'a descoperi şi d'a 
preţui ce rol a, ocupat şi ocupă, ,n6mul românesc. 
în rOndul popsrelor care. aii contribuit să dea. 
forme plastice simțului moral al frumosului, „ne- . 
încetat, qic, țelul acesta a stat; în faca mea... 

Dar cum puteam re; săl perd din. vedere, 
când pe tot momentul noue descoperiri, noue ma- 
nifestări :ale artei „naţionale veneaii să] întărâscă 
în mintea mea, să'i dea o formă mai determinată 
şi maj atrăg&târe, şi să deştepte în mine o ne- 
secată plăcere. de .a pătrunde mai adânc. în acea 
misteri6să regiune, unde . producţiunile geniului 
artistic al naţiunil române îmi încântaii neîncetat 
simţurile, când ca o. tâmite sfinţită isvorită din, 
cădelnițele de argint cu formele magistrale ale 
vechilor n6stre biserici; când ca un profum pr6s- 
ptt şi învietor, eşit din miile de flori ce acoperii 
câmpia românsscă, şi care prin farmecul artistic 
al t&rancelor românce, se refletă cu o nouă, gra-.
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ție pe veşmintele tradiţionale ale poporaţiunii 
n6stre sătene. " | 

Astfel dar, — şi Yertaţi-mă d6că v'am făcut 
aci 6re-cum confidențele mele, şi de Iubitor din 
fire al frumosului şi al belelor-arte, şi de pasionat 
cercetător al tuturor datinelor bătrânescă, şi în 
fine de Român, mereii muncit de o îngrijită ge- 
losie patriotică şi doritor de a afla în sînul -pa- 
triei şi al naţiunii n6stre t6te darurile naturei, : 
i6te nobilele instincte, tâte măiestreţele îndemâ.- 
nur, întrun -cuvânt tâte perfecţiunile, — astfel 
dar, s'a, format cu încetul în mine nisce convic- 
ţiuni din ce în ce mai întemeiate, şi adică: pe 
de o parte, că există, în stare latentă, un instinct - 
artistic proprii poporului român şi mai desvol- 
tat la dinsul decât la. cea mai mare parte din 
naţiunile culte moderne; pe de alta, că chiar din 
puginele monumente ce păstrăm de la străbunii - 
noştri, putem distinge în acele producţiuni ale 
trecutului nisce caractere care constitui un stil 
artistic românesc, stil ce, în unele epoce mai fe- 
ricite dar din nenorocire pr6 scurte, ale istoriei 
n6stre, s'a învederat în: opere cu care ne putem 

„ âncăd şi acum mânări. 
Aceste 'două fase ale. convicţiunii mele, în- - 

tru ceia ce privesce artele în istoria şi în usan- 
țele poporului român, aceşti. duoi articoli de 
credință .al esteticei românesci, din care unul se - 
referă la archeologie, iar cel-l-alt se pâte numi
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einologic, aceste âmbe resultate ale observaţiuni- 
lor şi ale cercetărilor ce am putut face prin în- 
fundăturile întunecate ale trecutului şi pe lumi- 
nosele câmpii şi plaiuri ale țărei n6stre; aceste 
duoă grupe de cugetări, de observaţiuni şi de des- 
coperiri, daţi-mi voie, domnilor, a le schiţa, într”o 
serie de convorbiri, în care volu căuta a supune 
la. cunoscinţa, şi la prețuirea dv. faptele pe care 
ele se întemeiază. Na 

'Temerea de a vă obosi luptându-se în mine 
cu dorinţa, de a vă presenta un tabel cât se pâte.. 
mai complet şi mai bine ordonat al producţiu. 
nilor esteticei românescă, "mi am permis a lua 
hotărîrea de a împărţi subiectul mei în patru 
secțiuni, care, deşi lănţuite între dînsele prin rân- 
dul timpilor şi prin uniformitatea, materiei, vorii 
face subiectul a, patru osebite conferenţe. Intr'în- 

sele sper să Teuşese a resuma mai t6te câte 
"mi am propus a spune, când am cutezat a în- 
scrie titlul conferenței mele pe programa primi- 
tivă a Ateneului. Dar luând pâna în mână, m'am 
încredințat iute că, oră şi cât aş voi să mă re- 
string în faptele cele mai principale, ori cât aş 
trece cu repediciune asupra, faselor artistice care 
S'aii. manifestat la : locuitorii României, tot n'aş 
isbuti, în timpul mărginit ce pot reclama de la 
buni-voinţa d” în astă sâră, ca să-spun, cu 6re- 
care folos pentru scopul proselitie -ce mă preo- 
cupă, câte nesecate isvâre de plăsmauiri ale fru-
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mosului oferă celui ce.le cantă, şi vechiturele 
aşa pugin cunoscute ale ţărei nostre, şi imagina... 
țiunea în veci fecundă a unicului şi marelui: no-" 
stru artist, a: poporului român. 

Nu pot uv6.pretenţi6sa. speranţă de a vă: 

însinui, numai prin. ale.mele cuvinte, aceleaşi: 

credințe ce ei: am câştigat prin lungi studii şi : 

investigaţiuni. Voiu fi ânsă destul de fericit, dâcă 

voiu reuşi a atrage atenţiunea, mai multora din 
d”. asupra unor materii nu fără importanță pen- 

tru ţeră, dar care până acum pot dice că aii fost. 
cu totul trecute cu vederea, „. 

In sdruncinările şi în luptele nâstre politice, 
în febrila şi nu în tot-d'a-una bine cumpătata. 
n6stră dorinţă de a ajunge în pripă.pe poporele. 
înaintate în tote ramurele culturii, far pe:d'altă,, 

parte, în lenevirea şi în nepăsarea, n6stră, pe 

care trebuie, între noi, să le mărturisim, — am... 
ultat cu toţii s6i mai toţă, că o naţiune nu este ' 

adevărat mare -şi civilişată numai când are insti- . 
tuţiuni politice „forte liberale, şi mijlâce. de comu- ; 

nicaţiune.. din cele mai practice, şi isvâre active ; 

de o bogată -producţiune industrială, şi chiar spi- : 
rite dedate celor mai adânci speculaţiuni sciinţi:.: 

fice, pe când îi lipsesce cultul frumosului, al:a- : 
celui ideal de perfecţiune care face să bată. sân. : 

gels în inimă. care exaltă cu nobleţă mintea şi : 

respândesce un farmec învietor peste. tota, ve 
omen6scă, ae ID ea
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FElenii, acea, naţiune .de filosofi şi de artişti, resumase tâte aspiraţiunile omului în aceste duoă cuvinte : „70 zc40v 2 ayeYov,“ Frumosul şi Binele! Şi în adevăr, ce pote dori mai rulţ omul. decât a trăi într'o lume unde totul'ar f bine, unde totul ar: fi frumos? Şi ce putem cere mai mult chiar şi noi Românii?... Ne am mulţumi ca la, n0i în țeră să mergi tâte bine; ca la, noi să fie tot frumos. 

Nu este trâba mea aci să cercetez cel d'ântej punt al problemei; mă "mărginesc în al duojlea ; „Şi de frică, chiar în acest punt, să.nu găsesc tote aşa, de frumâse pe cât le am dori, îmy veţi permite, domnilor, să vă spun numai ce mi s'a părut maj frumos în remăşițele trecutului no- Stru şi ce scie âncă frumos să, lucreze la noi poporul. | Sa : 
Cel cari nu 'şiai dat nici o dată bine s6ma, | de înriurirea bine-făcătore ce are simţimentul frumosului asupra unei societăți, nu vori sci să 

pregul6scă, de câtă, necesitate pote fi desvoltarea, 
acestui simţiment la o națiune ce aspiră a se- 
bucura de tâte bunurile civilisaţiunii. Aceia sunt 
detractorii, s6i cel puţin nepăsătorii artelor, 6. 
meni cărora le lipsesce una, din cele mai sublime 
şi mai fecunde însuşiri ale firii omenesci : pute. 
rea imaginaţiunii şi palpitul inimei! 

Vorbind aci în lauda artelor, şi din acestă 
tribună pe care artele o Susţinii de o potrivă cu 

IL. 25,682. 16
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"sciințele şi cu literele, putem qice despre acei 

6meni, împreună cu poetul italian : | 

„Non ragioniam di lor, ma guarda e passal“ 

Sunt ânsă pretutindeni, dar mai ales la noi, 

şi 6meni cari iubescii artele, cari le mânuesci chiar 

cu amore şi cu talent, cari sciii bine că ele sunt 

o pârghie moralisătâre a omenirii, cari dorescii şi 

Jucrâză a răspândi gustul lor în societatea, n6stră, 

dar pentru cari simţimântul estetic este un. ce 

fără patrie, o facultate colectivă , eclectică , cos- 

mopolită, un. ce în felul politicei comunarde şi 

umanitare a adepților Internaționalei. 

Ei dici că frumosul este pretutindeni frumos, 

că arta este pretutindeni artă, şi, cu aceste prin- 

cipie, le pare cu totul indiferent da, introduce în 

sînul unei naţiuni gustul artelor astfel precum 

Je pricepe şi le execută un alt popor, fără chiar 

de a se îngriji decă usurile, decă tradiţiunile a- 

celei naţiuni p'arii presenta, ele însele caractere 

„mai apropiate de instinctul ei firesc, mai con- 

forme cu gusturile ei, mai originale în fondul lor, 

întrun cuvânt, mai naţionale. | 

Pentru aceia aş dori să găsesc, în descrierea | 

obiectelor de artă ce ai picat până la noi din 

mantia sfaşiată a, trecutului, în amintirea, prive- 

liştilor de o frumuseţe plastică, când mărsță, 

când gingaşă, ce presentă: şi natura şi popo- 

rul României; aş dori să găsesc accente convin-
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gătore, ca să le dovedesc că, nici o artă nu pste 
_Să presente 'mai multă, adimenire ochilor. româ» 

nesci , că nici o -producţiune estetică nu va face 
să bată mai cu mândrie inima Românului, decât 

acelea care se vorii inspira din norocitele instincte 
ale poporului, din cele mai glori6se: tradiţiuni 

străbunesci. i a 

Acelea, singure, priimind forma lor în creerii 

şi sub mâna, unor 6meni de genii s6ii chiar unor 
talente de frunte, înlesnite apoi şi prin practicele 

mai îndemânatice ale sciinţei moderne, acelea, 
singure vori put să constitue acea dorită artă, 

cu adevărat naţionali. Aş dice dar artiştilor no- 
ştri: „Studiaţi remăşiţele, ori cât arii fi de m& 
„runte, ale producţiunii artistice din trecut, şi 

„faceţi dintr'însele sorgintea unei arte măreţe şi 

-„avute, precum pâriul ce picură printre stâncele 

„de la. munte devine Dunăre în lunca cea, reslă- 

„țată a şesului;—nu perdeţi nici o ocasiune d'a 
„Vă folosi de elementele artistice ce vă presentă 

„monumentele românesci rămase din vechime; 

„dar prefaceţi-le, desvoltaţi-le, dâcă sciță şi puteți, 

„schimbaţi bolovanul în stâncă, şi bobul de ghindă 

„în stejar frundos 1“ Le aş dice âncă: „Contem- 

„plaţi ades€ şi ve pătrundeţi simţurile de natura, 
„Aşa variată a tărâmului romanesc, de- contur- 

„nele maiestâse ale munţilor, de orizontele nemăr- 

„Sinit. al câmpielor ; aşterneţi pe. a. vâstră . pa- 

pletă t6tă scara de colori ce s6rele reversă, când 

” 16»
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„Pe Verdâţa, când pe holdele daurite, când pe 
" „alba zăpadă, ce învăluieseiti pe rând solul Romă. | 

„niei ; reproduceţi şi formele plastice, şi colo- 
„ritul armonios ce vă presentă poporul, în tipu- - 
„rile, în posele, în portul şi în uneltele lui? 
„Lucraţi dar, ca, din vechile monumente să. 6să, 
„Precum fluturul din crisalidă, monumente mai 
„măreţe, dar cu aceluş caracter de originalitate 
„locală ; faceţi ca gloria naţiunii să resară, 
„Subt aspectul €i: veridic, din pensula şi din cko- 
„canul vostru ; întipăriţi în operele vâstre tâtă 
„Inaiestatea, şi tot farmecul ce ochiul Românului 
„Vede şi ce inima simte dinaintea privelişte 
„naturii şi dinaintea, . scenelor poporane ; spi- 
„Cuiţă cu o pietâsă îngrijire, rămăşiţele artei siră. 
„bune ; culegeţi cu ardâre impresiuni vit din 
„tot ce pârtă, subt o formă, estetică, o înfăcişare 
„adevărat român6scă ; traduceți în opere nime- 
„tite acele studii labori6se Şi acele îmbietâre în- „tipăriri ; deşteptaţi cu o puternică suflare de „viaţă, aprindeți vâlvâre din scînteia artistică „ce a licurit odinidră şi care acum anc arde la „Doi înfundat, în adâncul geniului poporan. Stu- „diaţi, lucraţi, produceţi, fără de a perde un mi- 
„Nut din vedere nici simțimântul frumosului, nică 
„Consciinţa -patrieă ; şi atunci veți fi avut nemu- 
„rit6rea glorie de a desvolta nobilele instincte ce . „Staii latente în poporul român, şi care une ori,
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„in trecut, s'au destăinuit prin producţiuni demne 
„de admiratiune !« 

Din parte'mi, în nesciinţa şi în neputința 
mea de a crea pe desfătătorul camp al artelor, 
mă mărginesc, domnilor, într'un rol mai modest: 
acela de a urmări în trecut remăşițele artei stră- 
bune şi de a înregistra resultatele cercetărilor 
mele, care poti fi de vre un folos pentru arta 
viitre,. 

“Aceste sarcine ce 'mi am impus mai presus 
de tâte, ca o datorie către ra pe care cu toţii 
o onorăm şi o iubim, aceste sarcine mă indâmnă 
şi acum, domnilor, a încerca să schiţez dinaintea 
d*: faptele ce am putut, culege. -M& voiu sili, spre 
a vi le put6 presenta întrun mod mai clar şi 
spre.a vă înlesni mijlocul de a, precui înşi-vă 
importanţa cugetului ce ma mânat de a le grupa . 
într'o ordine care să desfăşure gradat, şirul, ades6 
întunecat şi une orl cu totul întrerupt, al îs- 
toriei artei în România. 

M& voiu grăbi ânsă a rece la expunerea fap- 
telor, cu atât mai mult că, consideraţiunile ge- 
nerale asupra importanţei artelor trecutului, pe 
cari aveam a le desvolta, .m'aii dus fără de voie 
a VE vorbi, mai mult, pâte decât trebuia, despre 
viitorul artelor în România. Dar de vreme ce am 
atins acest subiect,—deşi cam în trâcăt, —ansă volu 
afirma că numai astfel ințeleg ei viitorul artelor 
în România, astfel îl doresc, numai astfel cred
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că arii put o norocită predisposiţiune instinc- 

tivă a poporului nostru să devină o adevărată, 

glorie a patriei! 
Nu'ml faceți dar, vă rog, o vină de a fi cău- 

tat, să descoper de pe zarea amurgită a trecu- 

tului, din csţa  brumâsă a presentului, o falnică 

lumină pentru viitorul artelor române ! 

De la acel splendid orizonte, îmi întorc a- 
cum iute privirile spre întunerecul celui mai 

afundat. trecut, şi voiu căuta, prin gradaţiuni 
cronologice, a reveni cu d": împreună până la 

pragul : epocei contimporane. 

- Dar spre a put urmări cu Gre-care folos, 
progresele sâii scăderile ce se ivescii în producţiu- 

nile 'artistice ale locuitorilor erei n6stre din ve- 

chime şi până acum, trebuie mai ântei de tâte 

să căutăm a stabili o ordine a timpilor, o cla- 

sificaţiune, precât se va put6 de sumarie, a epo- 

celor istoriei n6stre. Ca să judicați ânsă, domni- 
lor, greutăţile ce presentă adi la noi clasificarea, 

unei părţi considerabile a antichităţilor ce sunt. 

sem&nate pe tărâmul şi sub pământul României, 

trebuie să vă aduc şi aci aminte că istoria po- 
litică, cu începere de la originile ei în Europa şi . 

până în mijlocul mediului ev, abi6 aruncă asu- 
pra ţărilor din josul Dunării nisce slabe licuriri 

ades6 precurmate, astfel încât ea lasă timpu: 
rilor întunecate un câmp fârte întins, ale cărui 

ultime mărgini ajungi, pentru ţâra nstră, până
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la al XIllea secol al erei creştine. Intr” adevăr, pe de 
o parte puginele sciinţe ce ne ai lăsat; scriitorii 

eleni şi latini despre vechii locuitori ai luncei 
nordice a Dunării de jos, pe cari şi ei abis "iai 

vedut şi “i aii cunoscut la sor6ce rare şi scurte ; 

-pe d'altă parte, învălmișsla, ce a domnit în ace- 

ste părţi d'a-lungul acelui period de dece secol, 

cât ţările nâstre aii fost pe rond năpădite de 
tâte hordele barbare ce veniaii, veniaii mereil 

din Asia, aceste două cause facii de ne înduoim 
la tot pasul, când este vorba de a hotări un let, 

o dată cel pugin probabilă, pentru cele mai multe 

obiecte antice care răsarii la lumină de subt acest 

pământ călcat. de atâtea, popore felurite. 
Intro ţâră ca a n6stră, care în nenumărate 

rânduri pare a eşi din barbarie spre a fi cufun- 
dată iarăşi într'însa cu câţă-va ani mai în urmă, 
prin o nouă năvălire de nâmuri mai cu totul săl- 

batice, trebuie să mărturisim că nu este lucru 
uşor de a grupa, de pre epoce şi de pre naţiona- 

lităţă, rămăşiţele ce se ivescii la, ochii archeologu- 

lui din întâmplare şi mai ades6 fâră de nici o 
indicaţiune precisă. 

In acest dedal, noi avem ânsă câte-va punte 

lumin6se, şi negreşit că nu vom lipsi de a trage 
folos din indicaţiunile positive ce se deducii din 

ele, spre a deosebi, printre antichităţile țărei nâstre, 

pe acelea care pârtă caracterile unei naţiuni cu- 

noscute, unei epoce determinate, dintre acele care
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trebuie să provină de la, pop6re despre care isto- ria n'a vorbit nici o dată s6ii pe care abi6 lea menţionat într'un mod cu totul vag. 
Acele punte lumin6se, pe care le putem numi Şi menghinele archeologiei românesci, Sunt: pe de o parte, rămăşiţele numerdse ce aii lăsat pe t&- râmul nostru legiunile Şi coloniele romane, cari aii stabilit aci cultura latină, îndată dupe quasi- barbaria, Dacilor şi Geţilor, la al IIiea secol dupe Christos ; sunt âncd monumentele religi6se şi ci- vile, edificate de națiunea creştină a Românilor, . cu începere din epocu în care ea a isbutit să re. câştige şi să supună unor Domni pămenteni por- ţiunea, patriei care rămăsese deşârtă de cotropi- torii barbari şi în care, de pe la al X[]iea secol, se întemeiase Staturile românesci. , 

Aceste două punte ale istoriei n6stre fiina determinate mai mult sâi mai puţin întrun mod cronologic, adică . aşedarea Romanilor în Dacia în al Ilea secol, Şi descălicătore, precum dicii croni- cele, a domnielor românesci, cam pe la al XIIIea, a fost lucru firesc de a împărţi monumentele n6- stre archeologice, precum şi analele politice, în patru grupuri, corespundătâre, nu fără de 6re- care siguranță, cu periddele istorice, 
Cel d'Antâi din aceste peri6de, cel mai pu- Gin sigur, cel: mai necunoscut şi cel mai pugin cercetat până acum, sar începe de o dată cu ivirea, fiinţei omenesci pe pâlele Carpaţilor ; el
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sar prelungi prin nenumărate secole de întune- 
cime, în care popâre străvechi, rădicate din Asia, 
se vorii fi prefirat cu încetul către apus; el sar 
sferşi' la epoca memorabilă, când puternicul n6m 
al Dacilor fu nevoit să facă aci loc Şi să'şi în- 
frângă, tăria dinaintea armelor romane, învingă 
t6re subt ordinile lui Traian. Acest period, pe care 
"1 putem cu adevărat chiima, preistoric şi nu 
numai dacic, şi care, în nemărginita sa întin- 
dere, a trebuit să presente fase multe şi. felurite, 
stă, âncd cufundat întrun adânc întuneric. 

Al douilea este periodul roman, care se des- 
chide cu al II!€ secol al erei creştine; el a depus 
pe tărâmul României urme numer6se, al căror 
caracter nu lasă nici o înduoiâlă despre gradul 
de cultură, relativ înălţat, ce colonii romani adu- 
seră în țera n6stră. "Monumente, care aparţinii 
grupei distinctive a acestui period , .parii a se fi 
înălțat pe mai multe punte ale Daciei, cu mult 
în urma, părăsirii acestei provincii de către gu- 
vernul imperial al Romei; cela ce dovedesce 
staruinţa colonilor latini pe ț&rmul stâng al Du- 
nării, chiar în timpul cotropirilor barbare. 

Al treilea period ne dă Xarăşi înapoi de pe 
calea, civilisaţiunii : şi ne cufundă într'o adâncă 
învălmăşelă; îl numim periodul barbar, şi, făcân- 
du'l să încâpă de-o-dată cu ivirea Goţilor în Da- 
cia, la 274 dupe Christos, el ne înfăcişeză , în 
curs de aprope o mii de ani, o clătire nince-
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tată de n6muri inculte, imbrâncindu-se pe acest 
nenorocit pământ ce'l disputat pe tâtă dioa, co- 

lonilor romani cari se împământenise aci. Puci-y 
nele spuse ce găsim în istorie despre feluriţiă 

Barbari, nu ne sunt de ajuns spre a pute stator- 

nici caracterele tuturor remăşițelor plastice ce 

aii putut lăsa, pe solul nostru, popâre precum 

erai Visigoţii, Hunii, Gepiqii,. Avarii, Bulgarii, 
Slavonii, Uigurii, Pacinaţii, Iazigi!, Cumanii şi 
câță alţii. 

In fine, de la întemeierea Staturilor române 

încâce, adică de pe la finitul secolului al XII, 

noi începem a socoti un al patrulea period pe 

care *] putem numi curat românesc, şi ale cărui 

monumente, cu atât mai rare cu cât sunt mai 

vechi, aii un caracter fârte bine lămurit. Ele 

prin urmare constitue o grupă de archeologie a- 

devărat națională, care, împreună cu aceia a pe- 

riodului roman, sunt singurele mai mult sâii mai 
pucin explorate până în dioa de astădi. 

Ca să ajungem dar a determina limitele: şi 

caracterul artei curat românesci, ca să putem 

descrie, mai cu înlesnire şi mai cu folos, produc- 

țiunile geniului estetic al Românilor, în timpii 

când națiunea n6stră ajunsese a'şi căpăta un cuget, 

o fiinţă, o limbă ale sale proprii, se cade, credem, 

să aruncăm mai ântâi o răpede privire asupra, 

rămăşițelor de monumente ce ni s'au păstrat sâii 
în ruinele existente, s6i în povestirile scriitorilor
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celor mai vechi, din cele trei peri6de anteridre. 
Astfel vom pute aşeda archeologia naţională pe 
o basă mai solidă, şi nu scim dâcă într'o di, când 
noue descoperiri, când noue cercetări vorii fi elu- 
cidat maj bine regiunile antice ale istoriei şi ale 

artei din ţgra- n6stră, nu scim decă atunci nu 

vom da peste unele urme care vorii lega geniul 
clasic al antichităţii greco-romane şi fantasia as- . 
pră a Barbarilor, cu spiritul care a domnit şi 

domnesce âncd în estetica poporului nostru. 

Negreşit că mult-puginul ce ai lucrat Ro- 

mânii în dominiul artelor n'a fost numai şi nu- 

mai invenţiuni ale lor. Acâstă pretenţiune n'o 
potii av6 nică poporele cele mai puternic creatâre. 

Destul este ca împrumuturilor făcute de la stră- 

ini” şi de la vecini, să scie un popor ale da, 
un caracter de originalitate, care să le distingă 

de operele eterogene, cu mai mult s6ii mai pucin 

farmec, 
„Je prends mon bien oi je le trouve,“ a dis 

cu veselie pătrunqătorul geniii al lui Moliăre, şi 

acest principii de individualism comunist este o 
mare şi spornică, lege a nature. 

Acest dar de fecundă însuşire, eii sunt în- 

credințat că Românii lati avut, şi mă voiu sili 

a o dovedi. 

Pentru acâsta ânsă să cercetăm acum, pre- 

cât se va put;, ce a fost arta la poprele, multe
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şi felurite, care ai ocupat (6ra -n6stră, pe când 
ea âncă nu era a Românilor. 

Ai fost multe, ai fost felurite acele popâre ce 
S'aii cutreerat pe aci, în primitivele trei peri6de ale istoriei nostre, A fost atat de multe încat nici numele tuturor nul cunscem Şi nică Va 
cunoscut vI'0 dată cine-va. Ai fost felurite, căci "chiar din puginele fărâmături ale ţrecutului care S'aii pripăşit la noi, până în vremea de acum, 
înţelegem că multe n&muri ai depus prinâsele închipuirii Şi măiestrii lor pe acest pământ ades6 şi mereii preînuoit. 

Fie-ce popor, din câte ai venit pe rând aci, 
'ŞI a adus cu sine mult-pugina sa cultură. Dar 
6re tâte avut'aii ele o cultură artistică? Lăsat'aă ele urme de producţiuni estetice? 

Cei maj mulți. arii răspunde îndată: Nu! 
Ei ânsă nu cutez a mă hotări aşa, lesne, 

într'acest cas, pentru negativ. 
Daţi'mi voie să mă explic, 
Sunt două chipuri de a privi şi de a studia 

artele. A 
Unii, plutind într'o atmosferă . psicologică , 

credi că arta e numai representaţiunea plastică a 
frumosului. Ceia ce nu este cu totul conform, 
dică ei, unui ideal estetic convenţional, nu se mai 
pote numi artă. Întwun cuvânt, ceia ce nu ne 
place noă, 6meni culți, ceia ce trece peste hota- 
rele în, care noi am îngrădit idea, frumosului, a-
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cela nu mai este artă. Iată puntul de vedere ce 
"1 vom găsi mai pretutindeni, la artiştii cari în- 
Şişi practică o artă, 

Omenii ânsă cari îşi pârtă, cugetările pe un 
orizonte mai întins, aceia cari studiază spiritul 
omenesc în tâte fasele activităţii lui, recunoscii 
în tot genul omenirii, luandu”l din gradul cel mai 
înjosit. al s&lbăticiei şi p6nă în culmea celei mai 
înaintate culturi, o trebuinţă providenţială, un 
instinct firesc de-a produce, cu mai multă sâi 
mai pucină măiestrie, obiecte care nu sunt cu 
totul de o necesitate practică, cari nu poti servi 
la un us indispensabil pentru existența omului, 
obiecte care sunt inventate de imaginaţiune, nu- 
mai şi numai pentru satisfacerea, unei idei de or- 
dine morală. Cum re vom chiăma acele produc. - ţiuni, fie ele ori-cât de monstruâse în ochit nos- 
tri? Cum vom chiăma, instinctul ce portă pe om 
a da o realitate plastică tuturor elucubraţiunilor 
închipuirii sale ? A 

Ore numai acelea ce sunt conforme regule- 
lor esteticei nâstre contimporane şi locale se vorii 
put numi obiecte de artă? Ce nume să dăm 
atuncea celor care noă ni se parii astăqi urîte,: 
Şi care negreşit, erai capete de opere artistice în 
ochii celor ce le aii executat ? 

Limbele moderne n'aii găsit un termen ge- 
neric special spre a denumi tâte acele întrupări 
ale închipuiriă omenesci, t6te acele superfetaţiuni



954 ARTELE PREISTORICE IN ROMÂNIĂ 
  

plastice, care nu sunt dupe gustul modern. Ar- 

cheologii se vădii dar siliţi a le chiăma şi pe din- 

sele obiecte de artă; şi ei facii bine, căci şi acelea 

purcedi din acelaş instinct al. spiritului omenesc. 
Dolmenele: şi menhirile, acei. colosal bolovani de 
pâtră grămâdiţi de Celţi în codrii Armoricei , au 
aceiaşi sorginte psicologică cu . Partenonul lui 

Ictinus și al lui Fidias; ciolanele de animale 

sgiriate, în timpii preistorici, cu figure de urşi şi 
de cerbi, ce s'ait găsit îngropate sub straturi 

adânci în cavernele Dordoniei, sunt şi ele fraţi: 

de cruce cu Apolonul din Belveder şi cu Moise 
al lui Michel Angelo. | 

„Ce să, mai ic? Sălbaticul din insulele Viti 

"ce *şi măsgălesce şi 'și tatoveză corpul cu colori 
pestriţe, o face şi el dintr'un cuget analog cu 
acela care a îndemnat pe Rafael să zugrăvescă 

nemurit6rea, sa frescă a Scolei din Atena. 
În tote aceste lucrări, grosolane sâi sublime, 

aceiaşi intenţiune, acelaş spirit domnesce: dorința 

de a face un ce care să dea o naltă idee despre 

măiestria omenâscă. 
Ânsă fie-ce epocă, fie-ce popor chiar, se pre- 

cepe într'alt fel a pune în lucrare acea nobilă 

dorinţă. De acolo provinii gradurile în perfecțiunea, 

artelor; de acolo provine ceia ce numim stilurile. 

Este un fapt netăgăduit că fie-care seminţie : 

omenâscă, — am put6 chiar dice, fie-care ramură 

a seminţielor, fie-care popor distinct, —are în ge-
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niul săii un mod special de a concepe şi de a 
produce frumosul plastic. 

Acea originalitate a simțului estetic se v&- 
desce în producţiunele unui popor, de la unâlta 
casnică până la cel mai monumental edificiu. 

Există, dar o caracteristică a popârelor sub 
raportul artistic. 
„Acela, bine explorată, bine studiată, bine ex- 

plicată, pâte fi cel mai puternic auxiliar al sciinţei 
etnografice, precum chiar şi al istoriei. 

Pentru timpii despre care analele scrise nu 
ne aii lăsat nici o trădanie, pentru popârele care 
ai perit cu limba, lor, singure monumentele exi- 
stente âncă pe pământ potii să ne desvăluie Şi să 
ne afirme şi tendenţa ingeniului lor şi trepta, lor 
de măiestrie. | 

Cât este ânsă de greii a face asemene âi- 
stincţiuni în chaosul lumii primitive ! 

Negreşit că în timpul a miilor de secoli cari 
„al precedat în omenire arta de a păstra prin 
gralu s6i prin scris memoria faptelor, multe po- 
-p6re, deosebite prin origină, deosebite prin limbă, 
deosebite prin usuri, 'şi ati succedat unul altuia, pe 
faca, pământului. Ele ai lăsat mai mult s6ii mai 
pucin, în straturile de pământ pe care ele călcat, 
dovedi pipăite de ingeniositatea lor şi de dibăcia 
lor manuală, 

Astădi sciinţa archeologică cercă să afle un 
fir spre a "da, de căpătâiu acelui labirint; dar ea
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abi6 cutâză până acum, cu ajutorul antropolo- 

giei, să facă, printre remăşițele preistorice”, di- 

stincţiuni de seminţie şi de n&muri;-ea mai mult 
se mărginesce d'o-cam-dată a clasifica producţiu- 

nile primitive ale omenirii, înta*0 ' ordine crono- 

logică, de pe natura materielor care aik venit suc- 

cesiv la, cunoscința, şi la întrebuințarea omului. 

Astfel ea socotesce, — dupe o epocă embrio- 

narie, în care omul sălbatic âncd s'a servit nu- 

mai cu tulpine de copaci şi cu bolovani de stâncă 

— un period în care el s'a învăţat să cioplescă 

prin ciocnituri pâtra şi osul, gapoi iar, prin fre- 

cături, să le lustruiscă, 

A Dupe aceia, el a scos din pământ arama; a 

dibuit prin depărtări cositorul, şi topindu-le îm- 

preună, a nimerit, bronzul, un metal care cu 

înlesnire priimesce forme mlădidse, păstrând şi o 

tărie durabilă, 
Epoca, disă de bronz, domnilor, are fără, tă- 

găduială o însemnătate mare din puntul de ve- 
dere artistic; ea ne presentă, în tâte productele 

ei, forme şovăiţe de o graţie originală, supra- 

fece 6ble, mlădiite cu dungi şi ornate cu săpă- 

turi uşre, arme delicate ce abi€ le poti mănui 

palme forte mici, podâbe trupesci formate din 

mari spirale elastice, intr'un cuvânt, o colectivi.- : 
tate de obiecte, tot aceleaşi din falesele Bretaniei 
până în turbariele Livoniei, din fundui Scandina- * 

viei până sub Carpaţii Bastarnici, obiecte care
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destăinuiescii penă la evidență, respândirea peste 
mai t6tă Europa a unei seminţii înzestrate cu 
inalte facultăţi estetice şi cu un mare geniit de 
expansiune. 

Omenii din epoca, de bronz se înfrânseră, în 
timpi mai apropiaţă de noi, dinaintea, seminţiilor 
mai aspre care aduceaii cu sine ferul... 

Dar aci suntem pe limitele timpilor istorici. 
Să ne întârcem iar înapoi ca să aruncăm o ochire 
asupra patriei n6stre, pe vremea, când coleoteati 
în lume poporaţiunile, mai mult s6i mai pugin 
sălbatice, ale epocei de pâtră, şi cele mai debile 
şi mai industri6se ale. epocei de bronz. 

Precât cine-va ar voi - să'şi porte . atenţiu- 
nea asupra diverselor timpuri când. poporaţiunea 
continentului nostru european s'a, simţit expusă 

„la, clătiră mal mult s6i mai puţin violente, prin . 
năvălirea în mijlocul ei a noue contingente et- 
nice, va băga, neapărat de s6mă cum-că, la eşi- 
rea lor din Asia, tâte popârele cele mari care 
ai avut misiunea providenţială de a crea s6i de 
a reînoui civilisaţiunea Europei, ai trebuit întrun 
mod fatal să intre întracâstă nouă țsră a fă- 
găduinţei printr'o -portă comună. Aceste  Propi- 
lee ale Europei ai fost, — cutez ao spune, — 
întinsele şi avute câmpii ce stati d'a-lungul ţăr-: 
mului stâng al Dunării, aprope de vărsătura, ei 
în mare; a fost era n6stră. 

Priivind acum din puntul de vedere istorie 
II. 23 682. 17
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înfăgişarea acestei părticele a Europei răsăritene, 

ar crede cine-va că Dunărea, principala arteră flu- 

vială, a apusului, îndată ce intră într'acea, regiune, 

închipuesce, cu ajutorul celor două şire de munţi, 
Balcanii şi Carpaţii, care de la, graniţa României 

încolo apucă 'direcţiuni diverginte, închipuiesce, 

dic, un fel. de mare pâlnie căscată, care părea, 
a se deschide firesce dinaintea anticilor căutători 

de pământuri. 
Latele pustii ale Sciţiei, cu orizonturile lor 

înduoielnice, cu goliciunea lor neospătâsă, pare-că 

vin să se înfundeze în acea, bogată ţ6rină, unde 

naturei, — ca cum ea, ar fi voit să iniţieze în- 

irinsa, pe om despre t6te avuţiele respândite în 

continentul r&săritân, —unde naturei îi a plăcut a 

înconjura o câmpie roditâre şi scăldată de mii de 
riuri, cu o şiră de munţi măreţi, pe care cresci 
codrii vârtoşi şi în care stai ascunse comorile 

mineralogice cele mai variate. 
Pe timpii marilor băjenii ale seminţiilor 

omenesci, cârduri de popsre, pribegite din Asia, 

sâii că urmase d'alungul riurilor scitice şi pe 
țărmurile mării interire în care ele să reversă, 

sâii că umblase.pe sub p6la orientală a munţi- 

lor ce înconjură acele pustii, a trebuit neapărat 

să isbucnâscă într'acestă vale. 

Calea. însemnată de natură îi ducea nestră- 
mutat în acea pâlnie, de unde li se deschideaii 

. apoi trecătorile spre mi6dă-di şi spre apus.
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De aceia, îndată ce soseaii în acest punt de 
întelnire comun, norâdele care aveaii o dati să 
cotropescă Europa se opreaii în valea Dunării de 
jos şi stai la îndoi€lă, până când, îmbrâncite de 
alte horde năvălitâre, ele apucaii care decindea 
Istrului şi dincolo de Balcani, către frumâsele. 
țări ale mării Meridionale, care în susul Dunări), 
pe unde li se însemna drumul părţilor apusane. 

Aşa dar, cât de departe ar voi istoricul să 
se urce pe scara, vârstelor, el este sigur de a în- 
telni, la un moment 6re-care al existenței lor, 
pe fie-care din marele familii de pop6re europene, 
—  chiăma-S'ari ele Pelasgi şi Liguri, Celţă. şi 
Gaeli, Sciţi şi Geţi, Goţi. şi. Germani, Sarmaţă şi 
Slavoni, şi chiar nâmuri altaice ca Ungurii Şi 
Turcii, — istoricul este sigur, dic, de a le întâlni 
ocupând, cu o statornicie mat mult s6i mai pu- 
cin dăinuitâre, malul stâng al Dunării de jos. A- 
fară de locuitorii aborigeni ai Europei, — decă 
asemen6. meni aii fost vre-o-dată, — şi de câte- 
va ramure aşedate în înfundăturele ei septentri- 
onale, se pâte, cred, afirma că tâte pop6rele, 
câte aii coprins în trecut şi câte loculescii astădi 
faca Europei, tte, intrând întrinsa, ai păşit a- 
cest, prag comun, . 

Dar re lăsat-aii ele .tâte vre. o urmă da 
lor pe aici? Anticarul şi antropologul găsesc ei 
cum-va să spiculescă pe aci dovedi de acelea, netă- 

17%
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găduite, care vină să sprijine atât de puternic spu- 

sele şi bănuielile istoriei? 
Iată întrebări ce se poti cu drept cuvânt face 

exploratorilor României şi a căror deslegare, în- 
trun.: mod afirmativ, ar sluji spre a descurca 
forte tare antichităţile prizitive ale continentului 

nostru european.. 

Feluritele seminţii ce s'aii prămădit într”a- 

cest coprins mărginit, spre a se revărsa apoi 

la diferite epoce preste ţările occidentului, sari 

arăta aici în facă una cu alta, purtând fie-care 
însuşiri distinctive de pe care ele s'ari puts grupa 

şi coordona cu mal multă înlesnire decât se pote 
face prin. țările răsipite, unde ele se r&spândiră 

mai târdiu. 
Ar fi fără îndoiâlă un frumos resultat; când 

am. găsi astfel, întrunite în acelaşi ţeră, în pa-- 

tria .n6stră, urmele celor mai multe din anticele 

seminţii care aj ocupat Europa, şi ar fi negreşit 

meritul mare al acelora cari, în mijlocul atâtor 
rămășițe felurite, arii put6 să statornicescă o or- 

dine, o clasificaţiune, întemeiată, şi pe deosebiri 

etnografice şi pe urmarea cronologică a tim- 

pilor. . 

Trebuie ans să mărturisim, cu t6tă umi-: 
lința, că, noi, Românii, suntem âncă departe de 

a fi atins acest scop înălţat; abi6 deca pent a- 

cum Sai făcut la noi Gre-care dibuiri destul de: 

pugin fericite în domeniul epocelor preistorice.
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Pentru ca, să putem reuşi a ave resultate 
solide, pe care să se întemeieze cu siguranță 
ciinţa, ar. trebui ca cercegtările: archeologice ce 
facem. în ţeră să, procâdă depe un sistem bine 
raţionat, în care să fie prev&dute de mai nainte 
tâte faptele ce experiența a, înregistrat prin alte 
țări, pentru ca astfel să avem. în „veci în vedere 
puntele de: comparaţiune şi să putem constata, 
tot de o dată şi analogia 'resultatelor dobândite 
aci, cu acelea obţinute aiur6, şi elementele. adevă- 
rat nouă ce se vorit ivi pe solul nostru. 

Este o țeră, domnilor, unde cultul acheolo- 
iei a intrat în usurile poporane. Acea ţâră “e 
Danemarca. Acolo, 'ori când un țăran a răsturnat 
cu ferul plugului o 6lă, vechile, un ciocan de. pe- 

_tră s6u o custură de bronz, el o duce:cu mEn- 
drie la museul național din Copenhaga, unde des- 
coperirea lui e aşedată cu ondre în dulapuri, a- 
lături cu numele dăruitorului, Orice Danes as- 
piră la fericirea de a vea productul aflărilor sale 
archeologice înavuţind tesaurele artistice şi isto- 
rice ale ţărei. 

Sciţi, domnilor, că .acâsta este un: nobil mod 
de a “ŞI iubi patria. El dovedesce că o naţiune 
care scie așa de mult să'şi respecte datinele pă- 
rintesci, nu voiesce Şi nu pote să moră! - 

Suflarea trecutului e âncă atat de vivace în 
ânima ei, încât o va conduce mereii cu 'aripele 
destinse către viitor!
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Aş dori să putem şi noi să deşteptăm un 
astfel de simţimânt în poporul nostru; aş dori 

să, facem ca religiunea trecutului să se manifeste 

la dînsul printr'o preocupaţiune constantă despre 

ceia, ce ai fost străbunii noştri. 

Cel: care pune preg la ondrea părinţilor săi, 
nu va scăpăta nici-o-datăl 

Dar dorinţele mele, trebuie s'o mărturisesc, 
nu se traducii tot-d'a-una în fapte, şi mai a- 

des6, în visurile mele de fală naţională, trebuie 

să mă mulţumesc cu slabul contingent ce pute- 
rile'mi mărginite îmi permiti să daii realisării lor. 

Aşa, spre exemplu, ca să cercăm a aduna ele- 

mente de statistică archeologică şi să dobendim 
- penă la 6re-care punt mijlâce de a clasifica, cel 

puţin grosso-modo, monumentele antice din ţ6ra, 
nâstră,, am redactat, acum vre o doui ani, un 
fel de isvod în limbă poporană, un Cestionar ar- 

cheologic, care, prin intermediul oficial al mini- 

sterului de Instrucţiune publică, dirigiat pe atunci 
de instruitul şi activul nostru coleg d! Esarcu, . 
sa împărţit pe la învățătorii comunelor urbane 

şi rurale din ţsră. 

Ai răspuns mulţi din învăţători la întrebă- 

rile ce li se făceaii în privinţa vechilor monu- 

mente locale, şi răspunsurile multora sunt pline 

de interes. : 

Decă prin stăruința autorităţii sar fi con: 
tinuat acestă instrucţiune archeologică u t&rei,
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resultatele penă astădi sunt încredințat, că arii 
fi fost fârte însemnate. i 

Dar nu toted'a-una instrucţiunea domnesce 
în Instrucţiune la noi, nică cultura la Culte, şi 
nu tot-d'a-una autorităţile sciii să preguiescă i- 
deele de sciinţă şi folâsele intelectuale ale na- 
țiunii. 

Astfel Ansă, precum stăm astădi cu cunos:- 
cinţele nostre archeologice, asupra epocei: pre- 
istorice din România, noi avem numai a con- 
stata, de o cam-dată, ca aparţinend probabilmente 

„acelei epoce : movile multe, mari şi mărunte, ră- 
sipite pe câmpia românâscă; — ulcele şi hârburi 
de formă şi de materie grosolană; — câte:va cu. - 
sture de cremene şi mai multe ciocane de pâtră 
tare, adunate, în aceşti doul-trei din urmă ani, 
de câţă-va, colectori, mai cu sâmă de d! Bolliac; 
— apoi câte-va, cuvinte şi câte-va sculpture des: 
„criind şi representând, în operele autorilor şi ar- 
tiştilor greco-latini, unele obiecte de artă. indus- 
trială şi sumptuarie ale predecesorilor imediaţi 
ai Romanilor, adică ale națiunii dacice; — şi în 
fine, un câmp nemărginit, deschis imaginaţiunii 
pentru a 'şi închipui cum 6menii primitivi sai 
pitit în pescerele Carpaţilor şi în colibe de lemn, 
aşedate pe taraci în mijlocul lacurilor, spre a se 
feri de ferele sălbatice, de elefanții flocoşi, de 
maamuţii, de urşii speluncilor, de cerbii gigantici, 
de zimbrii uriaşi, cari pustiaii codrii seculari din
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lunca r&slățată a Dunării şi cari bolbociai în 
bălțile“ revărsate. | 

Mărginindu-ne ânsă în cercul mai restrins al 

obiectelor existente, vom recun6sce, — precum a 

făcut tot aci mai de-ună-di şi d! Boliac,—că se- 

ria de unelte de pâtră ce su adunat la noi în 
pugin timp, şi mai ales toporaşele, ciocanele şi 

dăltiţele multiforme de petre dure, de serpentină, 

de diorit, de ofit E chiar de iesm, presentă o va: 
rietate de forme Şi o perfecţiune de lucrare, care ne 

facă a socoti pe locuitorii țărei nostre din epoca, 
de peâtră cu totul aşa de înaintați ca şi contim.-, 
poranii lor din ţările unde archeologia, preistorică a 

dat până acum cele mai splendide ale ei prin6se. 

Cât despre Gmenii epocei de bronz, trebuie 

să vă mărturisesc,: domnilor, că. n'am avut âncă 

plăcerea de a, mă întelni, în ţră la noi, cu unelte 
de ale lor, aşa de Singaşe, aşa de frumos mlă- 

diate. Scim, că chiar dincolo de Carpaţi, în Ards],. 

s'ai descoperit agrafe de ale lor, întortochiate ca 

nesce melci uriași şi brăcări elastice care se re: 
suceaii d'a-lungul bracelor şi a pulpelor; scim că 

Ungaria, vecina n6stră, e una din ţările cele mai 
bogate în arme şi unelte din epoca de bronz. 

Dar pe câsta meridională a Carpaţilor — tre- 

„bule s'o constat, —s6ii că, delicaţii Omeni ai ace- 
stei epoce n'aii străbătut de loc, s6i că urmele : 
lor staii ascunse sub pământul nostru, cu may 
multă gelosie decât ale altor populaţiuni antice. 
din România.
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Nu trebuie ânsă să disperăm. Ţâra nâstră e 
aşa plină de movile de tâte formele şi de tâte 
dimensiunile, pe care nol âncă nu le am explorat, 
încât se pâte fârte bine ca multe din ele să 
coprindă comori ascunse din epoca de bronz. 

În „acele movile se voriă găsi negreşit multe 
alte lucruri precise pentru archeologie, pe care 
noi acum nici că le bănuim. Movilele sunt, fără 
îndoielă, archive tăcute care păstrăză în negrul 
lor pământ documente istorice ale țrei n6stre 
din timpii pe când istoria nu se scria cu condeiul. 

Cercetarea, lor este una, din datoriele cele 
mai însemnate, cele mai curiâse, dar tot de odată 
Şi din cele mai anevoi6se ale archeologilor ro- 

“mâni. Lăsând la o parte greutăţile curat mate: 
riale, — căci trebuie să asude muncitori mulţi cu 
sapa şi cu lopata, şi salaori cu r6ba, ca să de- 
spice una din cele mai mărunte movile, — apoi 
cu câtă răbdare trebuie aţintită atenţiunea, spre 
a nu se trece cn vederea nici una din disposiţiu- - 
nile interidre ale coprinsului, spre a se înregi- 
stra cu scrupulositate Şi cu inteligență, până Şi 
aşternuturile de pămenturi felurite, de bolovani, 
de năsip, de humă, de cărbuni, de petriş, de ce. 
nuşă, care întocmesci o mare parte din acele edi- 
ficiă rudimentare dar masive, unicele monumente 
pâte ale multor secoli străvechi ! 

Nu în preumblări de câte-va ore, cu Gmeni 
adunaţi în pripă de Vătăşelul satului, prin adi-'
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menirea bacşişului şi a cindecei de rachiii, nu 
în zorul unei văratice călătorii de. plăcere, se 
studiază o movilă, astfel încât resultatele do- 
bândite. să potă fi de folos sciinței, să pâtă, 
servi de basă neîndoidsă la, comparaţiuni etnolo- 
gice şi la, teorii de istorie primordială. 

Mărturisesc, domnilor, că eii unul n'am putut 
până acum să cercetez interiorul nici unia din nu- 
mer6sele movile ale țărei, şi nu vă volu. pute dar 
spune decă ele trebuiescii despicate d'a-dreptul ori 
piediş, în perghel sâi în răscruce. Atâta sciii 
numai, că am audit de pe la archeologi, cari ai 

„făcut şi faci âncă explorări însemnate în movi- 
lele din Crimea şi Rusia meridională, — aşa, de 
asemănate cu ale n6stre,—cum-că conţinutul pă- 
mentului ce constitue movila, este ades6 neîn- 
semnător, de vreme ce mal în tot-d'a-una acel 

păment. a, fost grămădit la un loc ca să acopere 
un obiect Gre-care, clădire sâii simplu sicrii 
mortuar, aşedate pe suprafaca s6i dedesubtul so- 
lului, Acesta, ne este confirmat şi de autorii an- 
tici cari ai vorbit despre usul forte vechiu al 
movilelor, întrebuințate ca monumente comemo- 
rative ce se rădicaii d'asupra cadavrului unui şef 
de popsre, unui eroi, s6ii chiar totalităţii luptă- 

„torilor căduţi într'o bătălie. 

Când vede ânsă cineva mulțimea de movile, 
care stai grămădite pe largi întinderi în unele 
“ri, — şi printre ele, Şi țera nostră,—nu'i vine a.
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crede că sub fie-care dintrinsele are să fie câte 
un. mort, şi că porârele vechimei 'Şi au făcut o 
petrecere de a presăra, răposaţii, astfel încât să 
împestriţeze o țeră într6gă cu mormintele lor. 
Apoi far unele din acele clădiri de pământ, fă- 
cute de mâna 6menilor, ati proporțiuni atât de 
uriaşe , încât nu sar put crede că, pentru a 
acoperi țărâna unui singur om, ari fi lucrat mii 
de 6meni în mil de dile. 

Asemene înduoieli ne conduci a crede că nu 
tâte movilele câte le vedem pe câmpi şi pe d6- 
lură, sint morminte omenesci şi nu tuturor se 
aplică cu justeţă, apelaţiunea de movilă, care 
este un termen slavon, spre a însemna .un 
mMorment. | : 

P6te chiar că cele care .mai cu drept cu- 
vânt ară purta acest nume sânt movilele ace- 
lea, care la, noi se chiamă gorgane, lar în Rusia, 
furgany. 

Gorgane sint multe prin România, şi de 
câte ori vre un căutător de comori, călăuzit de 
flăcăraiele ce esii nâptea de pe faca unui gorgan, 
s'a ispitit a, face o grâpă cât de pugin adâncă 
într'însul, el a dat neapărat peste oseminte de 
om. Pământul din care ele sânt compuse este 
“plămădit cu cadavre. 

Gorganele sânt dar adevărate osuare, unde 
zacii generaţiuni antice care, trecând la, vecie, ail
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păstrat penă adi tăinuite, şi numele. şi epoca vie- . 
țuirii lor. Aa 

Când veţi eşi din acâstă sală, domnilor, arun- 
cați-vă ochi! la drâpta, şi în întunericul nopţii, 
veţi zări printre crăcile despuiate ale arborilor 
din Cişmegii, turnul bisericei St [lie.. Temeliile 
acelui templu enorial al mahalalei Gorganul - se 
afundă în băierile unei movile, unui antic gorgan 
care a dat numele stii împrejmuirii. Se vede că, - 
străvechii locuitori ai mocirlelor de pe malul 
Dâmboviţei, sălbaticii cari retăciaii, acum câteva 
mii de ani, printre stuful mlaştinei Cişmegiului, 
'ȘI ai înălțat acestă necropolă, cu mânsgăietârea 
speranță că ea va sci să deştepte în noi o cu- 
vi6să amintire. | 

Nu uitaţi dar, dâmnele mele, — 'căci dvâstră 
aveţi ânima mil6să, — de câte ori veţi purta, pa- 
şii sub umbra răcorâsă a aleelor din Cişmegiii, 
de a saluta cu un »Dumnedeii săi ierte !“ pe 
răposaţii preistorici ai gorganului de la St Ilie! 

Acâstă piet6să datorie împlinită, să ne rein- 
tOrcem iarăşi privirile către acele mii de movile 
semă&nate prin câmpiile neț&rmurite, prin bără- 
ganele pustii ale luncei dunărene. Vedeţi colo un 
şir de moviliţe gemene, care aşedate câte dout, 
din distanţă în distanță, se prelungescii de pe 
malul Dunării penă dincolo de bălțile Ialpuhului? 
În tote direcţiunile ele îşi întinâi ramure, alcă-
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tuite de alte movile, care mai mari, care mai mici, 
presărate preste 'tot întinsul țărei | 
„Cere sunt acelea? Sunt ele hotare înălțate 

între moşiile ale mai multor nemuri? Sei maj 
bine, sânt ele semnele ce călăuzeaii hordele bar- 
bare, în cutreieratul pustielor ? ae 

Ic şi col6, pe câte un mal înălțat d'asu- 
pra unui rii ce gerpuesce pe o matcă lată, r&-. 
sare câte o movilă uriaşă ce domină tâtă îm.- 
prejmuirea. 

Ca, sfincşii de granit în pustiele năsipâse a. 
le Africej, aşa își rădică capetele lor pleşuve 
acei fruntaşi ai movilelor, profilând d'a-lungul 
şecolilor conturnul lor gârbovit, peste lunce Şi 
peste şesuri! 

Şi ele conţinii o enigmă în sînul lor. Şi ele 
cerii o deslegare, care neapărat va vtrsa lumină 
asupra, vieţei omenirii! Incercaţi-vă dar isteciu- 
nea minţii, archeologilor români! Deslegaţă enig- 
ma, moderni Edipi ai acestor noui sfincşi ! 
Eu unul mă dai în laturi, căci am spaim 

de a înfrunta, cu uşurinţă necunoscutul, cu atât 
mai mult că nu mă pot âncă lăuda că am găsit 
Xerba, ferelor ! 

Şi cu tâte ânsg, ţin -minte 'că acum vre o 
dece ani, călătorind prin Moldova Şi mergând de 
la Rugin6sa la Păşcani, drumul mei mă duse 
dasupra unei coste fârte înalte, pe a cării culme 
sosind, mă aflaiu la pâlele unei mari movile de
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unde ochii mei zăriră de o dată o privelişte 
mărâţă, ce *mi a rămas adânc întipărită în minte. 

Sub priporul acelei răpedi. coste se desfăşura al- 

bia Siretului, care îşi rostogolea apele sale vol- 
burâse pe un năsip aurit; lunca era înveselită, 

"cât put6 coprinde ochiul, cu dumbrave, şi prin 

acea întinsă pajişte smălțuită cu tâte nuanțele 
unei bogate vegetaţiuni, riul își r&slăţa suprafaa 

sa alburie, spumegând şi prăvălind fără încetare 
undele sale adânci şi pripite. 

Malul opus era fârte depărtat; abi6 se zărea . 

sub linia orizontelui rîpa surpată care îngrădea 

de cea-l-altă parte lunca. La o asemen6 vedere 

stătui câtva timp înmărmurit dinaintea, acelui 

malestos tabel al naturei. 
Impresiuni ca acestea am încercat, ades6 în 

călătoriele mele prin ţâră, şi suvenirea lor nu 
este cel mai slab legământ ce stringe ânima, mea 

de patrie!... 
Dar revenind din acel farmec şi cugetând la 

trebuinţa, şi la posibilitatea practică de a 'mi 

urma, calea, mi se păru un lucru cu neputinţă: 

ca, să mă expun a trece d'a curmedişul acea luncă 

intrând a, dreptul în apele umilate şi arţăg6se 

ale Siretului. Drept în faca mea nu era drum, 

_nu era vad, nu era trecătore,. 
Plimbânâu? mi âns& ochii pe depărtata linie : 

care însemna pe cer costa opusă, zării cu mult 

în susul apei, departe, f6rte departe, o altă mo-.
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vilă, întocmai ca aceia, lângă, care mă aflam. Ea: 
domina: malul din potrivă, precum acâstă-l-altă 
încununa costa de dincâci. Atunăă, urmând cu o- 
Chil linia care se întindea prin luncă între a- 
ceste două movile, vEdul că pe acolo trecea dru- 
mul, străbătând apele Siretului, prin locuri unde 
ele erai lat- răsfirate d'asupra unui prundiş 
solid. 

| 
Movilele erai dar semnele căii, semne aşe- 

date acolo de mil de ani şi pe care natura le a 
respectat, păstrând acelaş curs apelor din luncă. 
Ele ai fost şi sunt âncă, — precum şi multe al- 

„tele de aceiaşi specie, — stâlpi miliari al arumu- 
rilor şi ai. vadurilor; printre dinsele aii trecut su- 
timile de popâre, care ai străbătut din adânca. 

„Vechime şi până acum t6ra n6stră, . 
Vă întreb, 6re, dupe astfel de servicie făcute 

omenirii, în timp de atatea, secole, nu merită şi 
ele titlul de monumente? | | 

Mai mult decât atâta! Cei cari le at înălțat 
Şi cari, d6că sari fi g6ndit numai la îndeplinirea, 
trebuinţelor dilnice ale mărginitei lor vieţe, n'ari 
fi ostenit atâta, spre a rădica, movile, ci sarii fi 
mulţumit a pune, drept semne, simple ' prăjini 
sei momiie, — 6menii aceia, dic, clăâitorii. mo- 
vilelor, ai avut negreșit în cugetul lor de a face, 
pentru minunarea, posterităţii, lucrări mărețe, a- 
devărate obiecte de artă, 

Intru aceste lucrări ânsă ai sciuţ şi ai pu-
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tut ei să concentre cea mai întinsă concepţiune 

a, esteticei lor. Să nu .nesocotim astădi nici ope- 

rele lor, nici mai ales idea ce “i a îndemnat a le 

executa. Dâcă odinidră n'ar fi păşit omenirea, pe 
trpta unde s'aii aflat dinşii, ea, mar fi astadi 

la culmea de unde noi îi privim. 
Am put. pregui şi mai bine înaintările pro-: 

gresive ale artei la popsreie primitive, aruncând 

o privire asupra unel serii de monumente stră- 
vechi, mult mai lesne de fabricat şi de un us 

casnic mult mai neapărat - decât gorganele Mor 

mântale şi movilele -miliare. Numerdse desco- 
periri înt6mplătâre şi câteva săpături de amatori 

ce s'aii făcut pe la noi, aii scos forte des la lu- 

mină obiecte de lut, 6le, vase şi mai ades6 hâr- 

buri. Unele din acestea pârtă în formele, în pasta, 

în coloritul, Yar mai ales în ornamentele şi legen- 
dele lor, caractere netăgăduite ale industriei ro- 

mane, Dar altele sunt cu mult mai grosolan lu- 

crate decât olăria ce ai lăsat Romanii prin ţ&- 

„rile unde ei s'aii aşedat; acelea, ai forme cu totul 

străine, ba chiar şi desemne gravate pe ele, care 

nu se găsescii pe vase romane. Acelea sunt ne- 
greşit; olării ale pop6relor barbare, care ai precedat, 

aci pe legionarii şi pe colonii Romei.. A le clasi- 
fica dupe: nâmuri şi epoce, este până acum un 

lucru fârte temerariii. Ei nu cutez a intra pe o. 

astfel de cale, unde m& iem că voiu fi silit să am
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recurs la imaginaţiunea mea mai. ades6 decât la 
cunoscințe positive. 

"+ Va, veni: Ansă timpul când clasificarea, va fi 
posibilă şi suntem în drept de a aştepta, de la 
'dinsa resultate de cea mai mare însemnătate pen- 
tru etnologia antică a ţărei n6stre. Dar trebuie 
mai ânti să explorăm mult, să studiem cu aten- 
țiune condiţiunile şi natura descoperirilor, să le 
comparăm cu obiectele analâge aflate prin alte țări. 

De o cam dată m& voiu mărgini a face men- 
țiune numai despre două descoperiri care mie.u- 
nula mi sa părut că oferă, printre tâte,.u 
caracter de originalitate marcantă, Na 

Sunt vre o doui ani, de pe îndemnul dh Bol- 
liac, junele d! D. Butculescu a făcut câteva să- 
pături într'o localitate de pe malul Ialomiţei, 
numită Piscul-Crăsanii, proprietate a d! Lehliu. 
Di a, adus de acolo mai multe vase de lut ne- 
gru, ale căror forme şi ornamentaţiuni nu le am 
mai v&dut la alte olării antice din România, ci 
numai la vase provenite din țări celtice, ca Bre- 
tania, şi Irlanda. Mai tote vasele de la Piscul-Cră- 
sani sunt reduse în cioburi; cu tâte acestea se 
recunoscii pe dinsele buze tare resfrânte, pântece 
de 6le cu forme unghiulare, nalte scaune conice, 
mânere subţiri şi fOrte' încovoiate, găurele dese 

- ca de ciur, ornamente cu linii în zigzag, în fine 
tOtă caracteristica „unei arte ce nare nimic ba- 
nal, nimic imitat de pe formele cu care ne ai 

II. 25,682. 18
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obicinuit popbrele cu ale căror usuri plastice 

suntem mai de mult familiarisaţi. 
Olăria de la, Piscul-Crăsani merită dar o bă- 

gare de s6mă specială, printre cele. ce am v&dut 

până acum ca provenind din ţera n6stră, şi ar 

fi bine ca, prin nouă exploraţiuni, să se înzestreze 
-şi Museul nostru naţional cu 0 câtime de acele 

-curi6se hârburi, cel pugin egală cu aceia ce posedă 

d! Bolliac. 
Nu mai pugin importante sunt vasele, tot 

” ale di Bolliac, despre care du! ne a spus aci mai 
de-unădi, că le ari fi găsit într'o necropolă, antică, 

din prjma Zimnicei. Printre dinsele este o urnă 

de lut gros, cenuşiii, de o dimensiune mare, 

aprâpe un metru înălţime, “care înfăgişeză pe 

partea superi6ră a pântecilor ei un ornament de 

şâse oră repeţit: între două brâuri de steluțe, 
adânc tipărite în lut, se deosebescii şese călăreți 

de o înfăgişare stranie, stampați cu un relief de- 
stul de uşor. “Toţi sunt identici în formă; calul 

| . are corpul prelung şi rotunjit la extremităţi, iar 

* capul'mic. Călărețul, forte mărunt în proporţiune 

cu animalul, este de o structură cu totul rudi- 

mentară şi pare a nu purta nică un veșmânt. 
Acest ornament este fără înduoi6lă un ce 

care merită tâtă atenţiunea. Se pare vădându'l 

şi luând în s6mă stilul lucrării şi proveninţa 
obiectului, că din 'cea mai adâncă vechime 

ț6rmurenii Mărei Negre, cari aii fost tot-d'a-una
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vestiţă -prin caii lor, ai adoptat ca ornament fa- 
vorit al vaselor, representaţiunea de scene de că- 
lărie. Astfel, sânt vre-o câţi-va ani, la 1862, s'a 
descoperit în Rusia : meridională, în : movila disă 
“Certamlic-Kurgan, lângă orăşelul Nicopol, mai 
multe obiecte antice de mare preş, printre care 
şi un vas magistral de orfăurărie elenă, pe ale: că- 
rul pântece se vădii representaţi cu o perfecţiune 
rară, Sciţi ocupați a prinde cu arcanul' şi a 
împedica cu chiostecă pici6rele din. nainte ale u- 
“nor căluşei sălbatici. Da 

Arta gr6că a dat acestor scene o graţie na- 
turală, pe care nu o putem cere de la meşterii 
antici din România ; voim numai să 'constatăim 
că o idee analogă a inspirat pe argintarul elen 
care va, fi lucrat vasul de la Certamlik-Kurgan 
dupe cererea vre-unul rege scit, şi pe olarul bar- 
bar de la Zimnicea. E 

Călărețul care “face ornamentul principal al 
vasului diui Bolliac, — ba, şi steluța de lângă din- 
sul, — nu ne sânt cu totul necunoscute. În mai 
multe rOnduri şi mai .ales, dupe cum ne încre- 
dinţeză tot d! Bolliac, acum vre-o câţi-va. ani, pe 
malul stâng al Oltului, s'aă descoperit monete de 
argint în forma, staterilor macedonică, pe al că- 
TOr revers se vede, în mai mic, un călăreț şi 
„0 stea ce se asâmănă forte tare cu acele de 
pe vasul de lut. | | | 

Ânsă, — să ne grăbim a o spune, — aceste 
18
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semne 'nu sunt exclusiv particulare popârelor 

“barbare din Dacia; sai. găsit-în Panonia mo- 

nete cu acelaş tip; ba chiar monetele galice din 
Francia şi cele celtiberice din Spania ne presentă, 

o figură de călăreț, tot aşa de grosolan lucrată. 

Ore. acelaş popor a preumblat acest tip mo- 
netar din răsăritul până în apusul Europei ? Şi 

dâca ar fi aşa, care este acel popor? 

Unii îşi închipuiescii că Dacii aii fost o se- 
-minţie celtică. 

“Alţii ne amintescii că vechii Gali « ai făcut, în 
mai multe rânduri incursiuni prin Orient ; ei, pâte, 
alu lăsat numele lor oraşului Galaţi, şi fără tă- 
găduială l'aii dat provinciei Galatia din Asia-mică, 

Monetele de care vorbim aci nu sânt în 

stare de a resolve singure ceştiunea; de aceia, 

ne mărginim a constata acel tip al călăreţului 

în arta plastică a anticilor locuitori. ai României 

şi alături cu dinsul ne simţim datori a menţi- 
-ona și unele monete de argint ce se găsesci în 

-țeră la -noi şi pe care se vădii imitate, cu forte 

“pucină dibăcie, tipurile ce figureză pe staterii 
macedonici, ba chiar. şi inscripţiunile de pe din- 

şii. Ânsă, ca unii ce se vede că nu sciai ce 

scriii, imitatorii si calpuzaniă de la noi aii scris 

pe .monetele lor numai primele litere ale nume- 
lui lui Filip Macedonicul şi, obosiţi de a imita 

caracterele până lu sfârşitul cuvântului, s'aii mul- 

țumit a înlocui literele următ6re prin simple linii.
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Decă am voi să cercetăm cine ai fost acel 
calpuzani, cari aci la noi aii contrafăcut întrun 
mod aşa grosolan frumâsa monedă, macedonică,. 
am trebui să recun6scem că națiunea de pe ma- 
lul stâng: al Dunării care a stat în contact cu 
Macedonenii, ai fost” Geţi). 

Va să, dică, dupe tâtă probabilitatea, no 

posedem moneta, Geţilor, şi prin acesta cun6scem- 
dupe tipurile ce sânt imprimate pe acei bani, 
gradul în care ajunsese la dînşii cultura artelor 
plastice. 

Dupe tâtă aparența, acei. Geţi: cari bătea 
monetă de argint, nu aparţineaii generaţiunilor 

din epoca de pâtră, nici chiar pâte din aceia a 

bronzului, - | 
Cu greii ar veni dar să le atribuim lor unel- 

tele de serpentină şi mai pugin âncă așchiele de 

cremene, care sai găsit în țâră le noi; şi ar fi, 
credem, a face o adevărată confusiune de a pre: 

lungi până în timpii la care am ajuns, industriele 

primitive practicate de omenire, pe când ea âncd 
nu cunoscea metalurile. 

„Acesta, am putea-o face cu atât mai puţin 
cu cât aflăm, tot în ţările n6stre, mai nainte 

chiar de Geţi, două popâre despre ale căror aple- 

cări şi mod de vieţuire ni s'aii păstrat curi6se 

tradiţiuni. 

Agatirşii, cari locuiaii în câmpiele de la 
polele Carpaţilor, erai Gmeni desfătață şi trăiaii
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5) viaţă moleşită, zugrăvindu'şi o parte din trup 

cu vii colori şi acoperind restul cu veşminte. au- 

rite, cu petre nestemate. 

Siginii, vecinii lor, — în cari unil autori aii 
avut comica idee de a ved6. pe străbunii Giga- 

nilor de astăqi, — Siginii, dic, îşi petreceau viaţa - 

- crescând herghelil de cai şi mânându”, atat băr- 
baţii cât şi femeile, din căruțele lor cu care 
străbiteaii țera în tote părţile. 

Nică rătăcitorii Sigini (băgaţi bine de s6mă 
că nu este aci vorba de Giganii de şatră), nici 
luxoşii Agatirşi nu pari a fi fost popâre de 
acelea care staii să lustrui6scă, cremenea, spre a 
o face custure, ori să se mânârâscă cu modeste 
pod6be de bronz. 

Când un popor s'a deprins a preface aurul 
şi petrele scumpe în obiecte de lux, când a în- 
văţat a face căruțe, el fără înduoiâlă a dobendit 
o cultură mai presus de aceia a timpilor curat 
preistorici. Arta, la dinsul, a ajuns la un grad 
mai înalt şi, cu tâte că până adi nică un mo- - 
nurment existent nu ne pâte da o idee exactă, de- 
spre artele Siginilor, şi mai ales ale Agatirşilor, 
no ne socotim în drept de a, induce din puginele 
spuse ale scriitorilor vechi, că aceste popâre se 
puteaii asemui în cultura lor artistică cu pop6- 
rele cele mai înaintate ale Seiţiei, iar mai cu 
semă cu urmaşii şi cu vecinii lor, cu Dacii. 

Putem 6re dice, când ajungem a vorbi de-
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spre arta Dacilor, că ei se aflau âncă în epoca, 
de pâtră, sâi .să închipuim că ei nu cunosceati 
decât bronzul, la -momentul când îi vedem în 
faca Romanilor ? “ 

Asemens alegaţiuni nu poti aduce decât con- 

fusiune în puginele cunoscințe ce aveam despre 
arta, la acel popor, care închide periodul preisto- 
rie al analelor archeologiei' n6stre. 

Am fi sciut mult despre starea de: cultură, a 

Dacilor, decă atâtea cărți câte sai scris în ve- 

chime despre dinşii ni sari fi păstrat. Dar s6rta, 
pare-c'ar fi voit să ne recuze ori-ce -altă origine 
decât pogorirea, n6stră din n&mul roman, ne a 

redus la fârte puţine cunoscinţe despre acel po- 

por din Carpaţă care îngrijise tare pe: împărații 

Romei, 

Câte-va, scurte pasagie în puţini autori vechi 
şi baso.relievurile columnei Traiane, iată la. ce se 
reducii adi documentele istoriei, ale limbei, ale ar- 
telor la Daci. 

Scim ânsă că ei iubea cultura şi căutai 
prin tâte mijlâcele a se folosi de dinsa. Când 

- Decebal, regele Dacilor, învinse armata împăra- 
tului Domițian, el impuse ca condițiuni de pace 
răspunderea unui tribut în bani şi ttrămiterea în 

Dacia a mai multor meşteri romani, cari să in- 

struisscă pe locuitori in artele răsbolului ŞI. ale 
păcii. 

De aceia pote când, cu câţi-va ani în urmă,
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Traian veni în Dacia să răsbune on6rea armelor 

romane, el găsi pe Daci preparaţi pentru o re- 

sistenţă puternică, apăraţi în cetăţi de psâtră şi 

„în metereze de pământ încinse în arcuri de pari, 

bine muniţi cu maşine de răsbolu construite de 
pe modul roman; astfel ni se arată țâra şi ar- 
mata Dacilor pe mai multe din scenele ce în- 

tocmescii spirala, de sculpture a columnei Traiane. 

Însă, pe lângă clădirile de pâtră cubică, pe 
lângă colonadele şi front6nele de stil roman ce 
decoră, unele cetăţi dacice, ni se arată, tot pe 

columnă, şi unele construcţiuni de un caracter 
mai local. 

Pe la începutul primului răsbolu dacic, vedem 
o scenă în care ostaşii romani dai foc cu torțele 

la nisce colibe facute de scânduri şi aşedate pe 
nisce taraci înalță cari esii din apă. AY dice că vedi 

pe columnă pichete de ale grănicerilor români din 
insulele Dunării. 

Apoi într'alte locuri, clădiri isolate stai îm- 

prejmuite cu uluce formate de blăni retezate 

plediş la vârf. Cine din noi n'a vădut asemen6 

împrejmuiri la, curţile locuinţelor muntene de 
peste Qlt ? 

Sunt âncă pe columnă şi ziduri de cetăţi 

dace, care se recunoscii a fi clădite cu pământ bă- 

tut, amestecat cu paie şi nuiele, şi aşedat între : 
duoi păreţi de scânduri; se vădi şi 6meni adu-
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când cu coşurile pământul spre a „umple acel 
părete. 

Mi s'a întemplat şi mie, domnilor, a vede 
remăşițe de ale unor asemeni cetăţi; la dinsele 
palisadele, de lemn ai perit negreşit, mistuite de - 
incendii, iar pământul bătut dintre ele s'a întă- 
Tit, s'a pârjolit şi -a format o masă compactă, 
roşcată, pe care abi6 a putut'o măcina până astădi 
acţiunea distructâre a timpului. : 

Eram cu d! Bolliac acum vre-o trei ani, când, 
punând să sape în jurul unei vechi cetăţi ce do- 
mină valea Prahovei între Pucheni. şi Tinosu, 
am dat peste asemen6 ziduri şi ne am mirat; de 
dăinuirea unor clădiri ce parii a fi fost atât. de 
fragile. 

Nu mai pugin durabile ânsă se pari a fi fost 
şi unele usuri, a căror origină antică arta, singură 
ne a, păstrat'o. Când vedem pe columnă veşmin-. 
tele ce portă Dacii: cămaşa lor cu mânece, strînsă 
la mijloc şi crestată la pâle de ambele părţi ; 
iţarii şi opincele ce le acopere pici6rele; gluga 
lăţoră sai sarica, atârnată de umeri; chica 
plet6să a luptătorilor, şi mai cu s6mă urca ce 
acopere capetele şefilor, ale Zarabilor, precum îi 

- numesce Iornandes, nu ne putem opri dea re- 
cunosce într'însele chiar portul muntenilor noştri. 

„ V&lurile ce îmbrobodescii capul femeilor dace 
„sânt âncă maramele sătencelor n6stre. 

Vom. av6 ocasiunea altă dată, sper, dea
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vorbi mai pe larg de costumul naţional al Ro-: 

mânilor şi de originile lui. De o cam dată ne 

mărginim apune în comparaţiune portul Mocani- 
lor, şi mai ales al Moților din valea Hațegului, 

“cu îmbrăcămintea vechilor Daci. 
Dacii, dupe t6tă probabilitatea, ai fost mai 

cu semă un popor de munte; din stâncele şi de 

pe plaiurile Ard6lului ei îşi întindeaii domnia, pe- 

ste ţsra Mureşului, peste Oltenia, peste ţinutu- 

rile Timeşului şi mai departe. Pe şesurile despre 
răsărit şedeaii Geţii, pe cari. ei îi supusese 
domniei lor. ! 

La munte dar, şi mai ales în jurul acelei 
Sarmisegetuse, pe care columna Traiană 0 re- 
presentă printr'o vastă împrejmuire de pâtră cu- 

bică, în lă-untrul căria, stai grămădite multe şi - 
înalte edificii, la munte a rămas tradiţiunea por- 

tului dacie mai stăruitâre; şi acesta, nu numai 

în forma îmbrăcămintelor, dar cu tâtă probabi- 

litatea şi în coldrea lor. Dacii n'aii purtat haine 

poleite şi tatovagie pestrițe ca Agatirşii, prede- 
ceşorii lor; hainele erai la dinşii de lână albă, 
de cânipă albă, şi tot astfel sânt, şi acum ale 
muntenilor români. 

Nu vreai să antecipez asupra subiectului 
unei viit6re convorbiri, cu atât mai mult că 
timpul este înaintat; dar nu m pot opri, dis, 

de a vă atrage .băgarea, de s6mă chiar aci, unde.
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a fost vorba, de albele straie ale Dacilor, asupra, 
unui caracter distinctiv al portului românesc, - 

Poporul la noi se îmbracă în albe, atât vera 
cât şi 6rna; albul la dinsul e colorea predomni- 
tore; şi băgață de semă că nici un alt popor 
european nu are acestă predilecţiune pentru co- 
lcrea candoră, cum dicea, acum câţi-va ani, un 
mare poet al României. 

Dar să grăbim. . 
Armele ce pârtă Dacii pe columna Traiană 

ne arată învederat că ei nu se lupta nici cu 
topbre de petră, nici cu: paloşe de bronz. Petrele 
de praştie le mănuescii numai. auziliarii germani 
al legiunilor. Dacul ţine mai ades6 în mână un 
mare cuţit în forma unei secere puţin încovoiată, 
pe care cu nedrept cuvânt unii autori at semu- 

it'o cuţitoei cu cârlig a lui Chronos, obiect de 
us casnic ce se numia form la Eleni. Cuţitul Da- 
cilor sâm&nă, mai mult, la tăi şi la' mâner, cu 
hangerul persian, cu hinjalul Cerkeşilor. 

“Dar luxul cel mare al Dacilor se arată în 
scuturile ovale ce pârtă ei la- bragul stâng. Pe 
acele scuturi, ornamentele - sânt atât de variate 
cât şi gracidse, şi acest lux al pavezelor dacice 
a dat ocasiune unui învăţat, franqes, di de La. 
steyrie, ca să, emită, în Academia Inscripţiunilor 
şi Belelorilitere din Paris, opiniunea că acele 
arme defensive ale Dacilor, care în aşa mare că- 
time ai împodobit triumful lui Traian în Roma,
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erai nisce bogate obiecte de artă, îmbrăcate cu 

aur, decorate cu ornamente sculpturale şi cu pe- 
tre scumpe. - 

De la acâstă ipotesă, vom trece-la un fapt 
atestat de scriitori antici, adică la sumptuosita- 

tea, ce Dacii depuneaii în flamurele sâii praporele 
lor. de răsboiu, în acei dragones pe care şi Roma. 
nii, din causa aspectului lor măreț, şi îngrozitor, 

îi adoptară pentru armată, îndată dupe răsboiele 

dacice. Dragonii erai lungi prăjine d'asupra că- 

„Tora sta fâlfăind un balaur, cu capul de bronz 

aurit şi cu trupul mobil de o stofă purpurie. 

Când în mişcările ordielor vântul umfla acei ba- 

lauri, ei păreaii ca un stol de zmei fantastică 

amenințând fioros pe duşmanii din faca lor. 

„_-Dacii, în fine, preguiaii şi luxul uneltelor 

casnice ; ei aveaii bogate vase de argint şi de 
aur; pe columna, Traiană se vede, cum Romanii 

încărcai căruțe şi desage cu asemeni despuieri, 

luate de pe la Daci; şi Dione Casii, istoricul. 

lui Traian, ne povestesce cum Decebal, desperat 

de a.ved6 capitala şi era lui cotropite tâte de 
Romani, mai nainte de a se ucide cu .propria 

sa mână, puse să abată apele riului Sargeţia, şi 

prin Romanii robiţi, pe cari.apoi îl ucise, îngropă 

în albia rîului şi acoperi cu bolovani de petre, 

tâte comorile lui, compuse din obiecte de aur, 

de argint şi din multe nestemate. Se vede că mai 

târdii un prisonier dac destăinui lui Traian se-
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cretul, şi avuţiile lui Decebal fură duse în 
“Roma, unde serviră la . edificarea, măreţel co- 
lumne, a arcului de triumf şi a forului divului 
împărat. E 

i Însă, printre od6rele luate de la Daci erai: 
mai ales două vase de argint Şi un corn de zim- 
bru împodobit cu petre scumpe. Se dice că 'Tra- 
ian le luă cu sine, şi mergând mai târdiă în Si- 
ria, le depuse cu propria sa mâna, în templul lui 

„Jupiter Casii, din cetatea Seleuciei. 
Negreşit că vorii fi fost pregi6se obiecte ale 

artei indigene acele vase şi acel corn al unei 
fere din codri! României, pe care gloriosul împ&- 
'rat le alese dintratâtea avuţii, ca să le închine 
deului ce *] ocrotise în uriaşele sale lupte cu 
Dacii. Împreună cu cornul răpit din comorile lui 
Decebal, periră şi puterile şi artele acelui mânâru 
popor. Geloşi până la sălbăticie de libertăţile şi 
de bunurile lor, Dacii simțindu-se înfrânți, de- 
teră, înşişi foc la cetăţile şi la colibele lor, pră- 
văliră în prăpastie vitele ce "i hrăneai, Şi "Și 
căutară scăparea, cari sorbind din cupa de otravă, 

cari părăsind țâra lor subjugată, 
Astfel se stinse din România trufaşa naţiune 

a Dacilor, cufundând în peirea ei şi monumentele 
ce ea putuse înălța. . | 

De aci "nainte s6rele Romei i&sare pe -malul 
stâng al Dunării! Ra
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Vom căuta, într'alt rond, domnilor, a -recu- 

n6sce câte reflecte. din radele lui sai mai pă- 

strat până adi pe pământul României *). | 

„Bucuresct, dechemv. 1572. Tipărit în Columna lui 

Traian din 1S74, 

1) Colunma Iul. Traian din dechemv. 1572, a publicat şi 

un mic memorii al dlui Odobescu «Despre an vas de lut cu, 

numele Iul Decebal, descoperit la Blain, în Bretania». Pe un frag- 

ment de lut smălţuit roşu, de acela ce se dicea în vechime Zu 

samian, pare a se vede un barbar lănguit. Acesta este pâte o 

amintire a răsbâielor dacice.
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Scim de-o-cam-dată atat de pucin asupra ve- 
chilor locuiţori aj țărei n6stre, am dobândit âncă, 
prin a n6stră proprie lucrare, aşa de pugine cu: 
noscinţe despre antichităţile naţionale,. ne am 
câştigat până acum aşa pugină credinţă în cer- 
-curile sciinţifice ale lumii civilisate, încât, dău, 
nu S'ar pr6 căd6 să ne mâncăm de îndată acea 
brumă de credinţă, cum dice Românul, prin emi- 
terea unor ipotese de o natură mal mult sei 
-mai pucin fantastică, care nu poti să: provâce 
decât un zîmbet ironie pe buzele adevăraţilor 6- 
meni de sciinţă.
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Acestă cugetare a fost din noii deşteptată 

în mine mal deunădi citind în Trompeta Carpa- 
ților din 4/,g fevruarie (No 1045, anul IX) âncă 

un articol, sub rubrica : Archeologia, subscris de 

d! Cesar Bolliac. Într'iînsul e vorba de Usul fu- 

matulă. din timpi preistorică, şi eruditul preşe- 
dinte al comitetului. nostru archeologic ne spune 

că Pomponiu Mela, acel geograf spaniol ce scria, 

latinesce cu 60 or 70 de ani înaintea concuistei 

Daciei de către Traian, „atribuie numat 'Tracilor 
„celor vechi usul: fumatului;“. apoi adaoge că: 

„Dacii, ale căror obiceiuri urmsză să fi fost mai 

păceleuşi cu ale vechilor Tracă, nu mai este în- 

„douidlă că fumaii, că fumaii din lulea .prin vre- 

„un fel de țeve subţiri care n'aii putut să resiste 

„penă la noi;“ în fine ne arată că dhia găsit în- 

suși până acum, „printre vase şi cioburi de vase 
„preistorice,“ în trei localităţă diferite, la Vădastra 
din Romanați, la Hunia de lângă Calafat, şi lu 

Piscu-Crăsani de pe lalomiţă, trei lulele de lut 

negru, care sunt leite poseclite „lulele românescă!“ 

Iată o. frumâsă, descoperire archeologică , şi 

când.un om ca d! Bolliac o întemei6ză pe carte 
letinescă, pasă de nu te minuna! 

La noi lumea nu se pr6 ocupă de archeolo- 

gie, şi prin urmare pote cu înlesnire să cr6dă în 

erudiţiunea, ori-cul. De ce ânsă noi, dâca în “ade- 

-văr ne taie capul Şi deca ne interesăm Ja, starea 

de cultură a compatrioţilor noştri, — de ce să
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ne facem o glumă din mijlâcele ce avem pentru 
„&i instrui? De ce să nu tratăm sciința cu serio- 
Sitatea ce i se cade şi să no presentăm precât, 
ne dă mâna, subt aspectul ei cel adevărat Și 
„respectabil, atât publicului român, care pâte avea 
o naivă încredere în noi, cât şi străinilor cari ne 
„judică cu mai multă justeţă, dar şi cu mal pu- 
cină îngădui6l%? | 

Ei cred că aceste idei, arii trebui să; călău- 
zescă, pe toţi acela cari, cu pâna seu cu limba, 
vorii să contribuie la, lăţirea cunoscinţelor de ori- 
ce natură printre poporul român, sâii să r&spân- 
descă prin străinătate noţiuni sciinţifice despre 
patria n6stră, o Pa 

Cu acestă învăţătură aş vră dâră să se a- 
l6gă bine-voitorul cititor, din paginele ce “i stai 
dinainte, | a 

Restul e numai fum! 

Să cătăm dar, pe urmele di Bolliac, a aduna, 
fumul din antichitate, şi să ne întrebăm Şi noi 
decă cu adevăr el a eşit din lulele preistorice, | 

Cu vre o cinci sute de anl mai nainte de 
Pomponiii Mela, părintele istoriei adică elenul 
Frodot audise că Masageţii, un popor care locuia, 
dincolo de marea Caspică, pe malurile riului Arax, 
rii mai mare chiar decât Dunărea, că „Masa- 

- 8eţii descoperise .un copaciu ale cărui fructe ei 
„le aruncaii pe jaratic, stând cu grămada adu- 

IL. 25,682. 19
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“„nață împrejurul focului , şi din fumul ce se 

„înălța, şi pe care ”] miroseaii, ei se îmbătai, 

„precum Grecii din vin; şi cu câi mai mult a- 
-„runeaii de acele fructe pe foc, cu atât mai mult 

„se îmbătaii, până în sfârşit: se sculaii şi se pu- 

"„neai pe cântice şi pe jocuri 1).* 
“Alt unde-va, -tot Erodot mai qice că Sci- 

ţii, intrând sub nisce acoperişuri de pâslă, punti 

sămânță de cânipă pe petre roşite în foc; Şi când 
acea sămânță începe a. arde, ea r&spândesce un 

fum mai tare decât aburul băilor din Grecia; şi 

Sciţii, ameţiţă de acea aburslă, se puni pe urlete. 
Acesta le servă lor de baie?). 

Aci pâte, precum observă d! G. Rawlinson, 

1 

1) Zferodoti lib. I, Ş. 202: c“Afja dt Oe trvgiaduu 

divdgea uagzors zotovade Terăs Țigonrie, T7ois Zasize în îs 
7urd vuvilYwoi zarit îilas ai ăg Grazajomvrai xiziqp 

megutoutous tale îi 70 109, 0ogonivoutvovs 98 ua- 
„Tapiţontrov Toi zugiroi Tov 2 Badloupirov neDuonzsd dai Ti 
d0uij zar eg * Bilnvas 7 otv, rleivos 0ă -2Baijoutvov 

ToU uragzroi uăllov neDionesOai, îs 6 25 Goynoiv re dvivzavda 
vai Es doidiv azixvteodar.? i 

2) Idem. lib. IV, $. 75: <Tairrs dv! oi Sutu Tis! 

zavvă Bios 70 oxtoun dxeăv Îdâour, imodiroro vad roiz 

milos, ai „Erearev îui)lovue 70 ortoua 2ai zots ragu- 
vâns litovs 7 7egi 70 0 Dupuitaa 20 8al id uev, zi arad 
zagtyeraa zooceizrv cure *Flârveai.  otdeuia -v ear sugi 
dzoxgarioer. Oi di SziOat dydueroi Ti avgiz vietovzar 

Po p- - 
Toir uşa avri forruod pri pa
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traducătorul englez al lui Erodot 1), scriitorul 
elen a confundat două usuri distincte ale Sciţilor : 
adică, pe de o parte, băile de abur pe care le în- 
trebuinţeză âncă şi adi Ruşii, producând aburăla 
prin turnare .de apă pe petre .roşite în foc, tar 
pe de altă. parte, afumarea cu fructul unei plante, 
pe care vădurăm mai sus că Masageţii o aruncati 
pe -foc spre a se îmbăta din fumul ei, cântând 

:Și jucând în beţia lor.: e 
„Acea plantă. ar fi dâr chiar cânepa xcvva- 

“is, ce cresce, şi de sineşi şi semănată, în Sciţia; 
„care se aduce cu inul, dar e mult maj presus 

"decât dînsul prin grosimea Şi înălțimea, ei, şi 'din 
care Tracii îşi făceaii veşminte întocmai ca cele 
de in, AR 

Este de credut că Pomponiii Mela, autorul 
predilect al di Bolliac, împrumutase sciința; sa 
„de la Erodot, când.ne. spune că „locuitorii Tra- 
„Ciel nu cunosceaii usul vinului, ci că, mâncând 
ei se aşedaii împrejurul focului, aruncaii pe ja» 

„Tatic nisce semințe şi „prin mirosul „lor deş- 

  

1) History of Herodotus. A new english version by George 
Rawlinson. New edition, vol. III, p. 55, note 6, 

2) Herodoti - lib, IV, S. 74: «“Fori 9£ ugi udrvagus 
group îv ri on zi Tajărutos xi peyădeos 7 firm 
Euyegeurăryy raizp 9 zoÎi “rreogipea îi zdvwrfs, dry 
zai ruroudrn pei ozeigouivr jverai mai 25 avzrs Oorizeș . a. 

“e m . p mă ai cluara sortite: rotor urtorai OuoioTata a) ' 

19*
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teptai într în o „Veselie . analogă cu a :be- 
“iei 1.“ Sata 

-Din acelaş us pare. a proveni şi numele de 
Kazvofdzoi- (derivat din zanv6ş, um) pe 'care 
Strabon ?), într'un pasagiu cam încurcat, îl dă 
locuitorilor Mesiei, d'a drâpta Dunării.: 
„Şi Plutare, sâu pâte un altul ce a luat nu- 
mele lui Plutare spre a scrie un mic tratat 
despre „Numirile riurilor şi mainţilor şi. despre 
cele ce se găsescii într'însele,“ vorbind de riul E- 
-bru al Traciei (Marița de astădi), arată că „în acel 
rii se nasce o plantă asemănată. cu şovertul*), 
dorycive zragduotos; ale cării căpătiie Tracii le cu- 
legii spre a le arunca în foc, dupe ce sunt sătui 
de mâncare, şi absorbind prin dese aspiraţiuni 

1) Pomponii Alele de situ Orbis lib. II, cap. 2: «Vini: 
„usus quibusdam ignotus est : epulantibus tamen ubi super ignes, 
„quos circumsident, quzedam senina ingesta sunt, similis ebrietati 

”_hilaritas ex nidore contingit.> .. 

- 2 Strabonis Geograpbicarum i, vi, cap. 3 „IL: 
die 92 zous Mvoois 6 ITocedeswos za 2uyizov ci deztgeotaa 
zar "'etot3sar, d de Touzo zai Pocnpăror” petlure 0: zei orr 

„xai-pălazre uai reg bâvras vaYhorpinv O dt zoâro . xa- 
Îstoda. Deooefeis ze uai xavodiras.> — Ş. IV: «To de 97 
xi .Veooa3els vopniSes ui uazrofiTas 7ovs 2oruovs puvarz 
_0Ț6dga evăvrioirae zais xosals Vrrolaspegw.> | 

3) Doctor A. Fit în Enumeraţiunea specielor de plante 
cultivate. în grădina botanică: din Iaşi până la anul 1570 p. 42 
(extras din Revista Sciinţi, fc). 

.. 
.
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fumul s6ii mirosul, care se ridică dintr'însele, se: 
îmibată şi pică întrun somn adâne 1 e 

Pliniu cel “bătrân : schimbă, Şi solul plantei: 
şi scopul fumigaţiunilor scitice, când ne spurie,. 
urmând întru acâsta unui medie grec numit Apo-: 
lodor, că Barbarii, spre a 'Şi.scăd6 volumul spli- 
nei şi a se “face astfel din di în Qi mai sprinteni. 
şi mal 'virtoşi, aspiră pe gură fum de săbiuţă 2) 
(cypirus est gladiolus, ut diximus , -radice; bul-: 
bosa...) şi. nu esii din casă, până a nu. fi făcut în 
fie-care di. o asemen6 abur€l43), ae 

Deca, barbarii lui Apolodor sunt 'tot aceia 
cu Masageţii şi Sciţii lui Erodot, cu Cabnoba- 
ţii mesi ai lui. Strabon, cu Tracii lui. Pomponiii 
Mela şi ai falsului Plutare, apoi trebuie să recu- 

  

  

- , - ? 

1) Plutarchi fragmenta et! spuria, edid. Fr. Dibner Pa- 
ris, 1855, p. 82: <JIegi zorauăv xai agrăv îxwrănias zai 
Tâv îv dvrols evgroxduevar.» Ş. II. 3: <Tevpăra: Șt 2 
muza (7q5 agoerorutrap zoranqi “EBoc) Bordrn zragduoros 
dopârp, 1js Ta ăzoa doeydnevo Opăzes ZaiziDtaoe m gi uera 
To» zor. Tis Înunrorazije Toopiis,: za Ti dvagegouter 
draYvuiaaw Dezăuevoi Tats dvazvotăts, xagodvraai „zai ele 
Bad dzvov zaTagigorzar.> i - 

„2) Doctor A. Fătu, loc. citat. pag. Şi. i 
3) C. Plinii Secundi maturalis historiae lib. XXI, Ş 69: 

«Quod ad cypiron attinet,. Apollodorum quidem sequar qui ne- 
gabat bibendum : . ;.. mirumque tradit, barbaros sufftum hujus 
herb excipientes ore, lienes consumere et non egredi die omni, 
nisi ab hoc 'suffitu: vegetiores eniin firmioresque -sic; etiam in 
dies fieri>, . - aie :
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'nâscem că tâte popârele Scitiei ai practicat fu-. 
migaţiuni de 'diferite specii, cu scopul, unele da 
se înveseli dupe mesă, spre a cânta şi a juca; 

altele, spre a adormi; altele, spre a'şi întreţine 
sănătatea, In primul cas, ei sorbeaii fum de câ. 
nipă, în al douilea abur de şovârf, în ultimul 

în fine se -afumaii cu pârlelă de săbiuţă. 

Dar toță scriitorii vechi cari ne ai păstrat, 
tradițiunea, acestui us, ne .afirmă, tot-d'o-dată că, 

Barbarii aruncaii d'a dreptul pe foc plantele afu- 
mătore şi le absorbiaii mirosul stând în prâjma, 

focului. Nicăieri dar nu e vorbă de pipe şi de 
lulele, - -: o 
Prin urmare chiar d'am voi, spre a face 

plăcere dlui. Bolliac, să recunâscem că, şi Dacii 
fumai ca Tracii lui Pomponii Mela, apoi tot; 
n'am av6 de unde scâte, că „ei fumaii din lulea.* 

Abi6 dâcă răsfoind prin regetele medicale 
"ale bătrânului Pliniă, găsim că : „fumul rădeci- 

+ 

nei uscate de podbâlă sâi de limba-vecinei"), —be- 
chion que et tussilago dicitur, — fiind aspirat prin- 
tr'0 trestie şi înghiţit, vindică, dupe cum se crede, 
tusea, învechită 3) 

1) Doctor 4. Zătu, loc. citat, p. 30. - 

2) C. Plinii Secundi lib. XXVI, Ş. 16: — <Hujus (be- 
chion et alio nomine chamzleucen) aride cum radice fumus per 

arundinem haustus et devoratus, veterem sanare dicitur tussim.> 

La cartea XXIV, $. ş, tot Pliniii spune despre “acâstă plantă
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N'ar fi 6re, vă întreb, cam multă cutezare 
de a preface trestia, arundo, răpcigoşilor lui 
Pliniii, într'o „lulea cu ţâva subţire,“ a care, în pu- 
terea, unei imaginaţiuni archeologico-caloiatrico-po- 
etice, am închipui că 'Traian, .blândul Traian, osân- 
dise pe s&rmanii Daci, ofticaţi de ne'mpăcatele 
lui prigoniri? | | a | 

„Numai astfel s'ar put însă explica 'pentru 
care cuvânt Dacii, despre cari, —cum ne încredin- 
țâză d! Bolliac— „nu mal este înduoiâlă că fumaii, 
„Că fumaii din lulea, prin vre un fel de ţeve subțiri 
pcare nai putut să .resiste până la noi“, cum 
Dacii nu -ni. se presentă toţi cu lul6oa. în gură, 
pe columna din forul lui Trajan. . . - a 

Fiind că ânsă se vede că architectul Apolo- 
dor a .uitat să ne păstreze, în baso-relievurile sale, 
acel netăgă dait instrument, întrebuințat de Daci 
pentru :fumat, cerem vote du! Bolliac a descrie 
aci, în câte-va, cuvinte, lulelele ce du! a descope- 
rit--la. Vodastra, la Hunia, şi la Piscu-Crăsani, 
numai şi numai spre. a îndeplini: o aşa regreta- 
bilă lacună a archeologiei dacice. . 

Din două lulele care sunt întregi în colecţiu- 
nea de. vase preistorice a dlui Bolliac, una, are 
forma fârte comună a lulelelor ardelenesci, cu o 
buză, teşită în partea despre va şi cu trupul . 

  

că i se arde rădăcina pe' cărbuni de ciparos şi, la casurt de 
tuse învechită, se aspiră: fumul printr'o pâlnie (per infurnibulum).
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tăiat în opt laturi pe din-afară; alta are câda : 
adusă melc şi un 'ornament în zigzag săpat în 
jurul gurei. Amândouă sunt de lut. negru. - 

Cât: despre „obiectele preistorice de pământ, 
„în forme rotunde şi mai lătăreţe, seci în-lă-întru, 
„ne având decât o singură gaură. d'asupra“, şi pe 

care d! Bolliac le crede a fi „umflate prin :su: 
„flare“ şi'a respunde -cu narghil6oa portativă a 

Perşilor, mărturisim că, nu numai ele nu con- 

cordă, întru nimic cu practicele afumătore atri- 

buite Tracilor de către. autorii antici, dar âncd 
nu presentă nici una din condiţiunile materiale 

care să, înlesnescă orl-ce fel de fumat. Abi6 deca 

ar pute servi: ca un fel de candele, de făptură 
cu totul primitivă. - 

Inchipuisscă'şi cine-va. două scotei de lut ars 
lipite una de-alta pe muchi şi având d'asupra 

unuia din țesturi, o mică găurice care pune ca- 

vitatea, . teşită a obiectului în “comunicaţiune cu 

aerul “exterior. Staii de 'mă întreb cum a avut 

răbdare d!. Bolliac să vire prin acea, mică găurice 

şi tutun şi i6scă aprinsă? Ei bănuiesc că Dacii, 

— ori-cât:de mult le ar fi plăcut lulăoa;— ba 

chiar şi d! Bolliac, sari fi lipsit de fumat d'arii 
fi fost siliți tot: mereii să umple” şi să aprindă. o 

astfel» de: narghil6, stând apoi cu gura. căscată | 

d'asupra ei ca, să, aspire ibrişimul de fum ce pâte 
eşi pe acea, microscopică, găurice.. 

- Jerte-ne dar autorul articolului despre Usul.
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fumatului din timpii preistorică, ai mărturisi că 
descoperirea, sa de narghilele preistorice ne a adus 
fără voie aminte o scenă, glumâţă dintr'o veselă |. 
comedie jucată la teatrul Palais-Royal din Paris 1), 
în care un archeolog pasionat din provincie, Pre- 
şedinte al Academiei din' Etampes, descopere şi 
el, în: gunoiul din poiana , un mâner de vas.... 
casnic, pe care ”] botâză de lacrimatoriti. al 
decadenţei, întrebuințat de . Romani în momente 
. ++ „-de intime expansiuni. Ă 

In privinţa, lulelelor „preistorice ânsă ai 
apucat alți archeologi: înaintea, Preşedintelui Co- 
mitetului nostru archeologic, : descoperind în mat 
multe. părţi ale Europei apusane;. pipe ameste- 
cate printre obiecte antice... ..:: 
La 1786, în Burwein, lângă Conters 'din can- 

tonul. Grisonilor în Elveţia, s'aii; descoperit dou: 
hârdăiașe de bronz care conţineaii brăgări de aur, 
fibule s6ii chiăotori în spirale, monete' Masaliote, 
un vas de argint şi nisce mici pipe pe care; le ai: 
credut pe atunci a fi instrumente de-ale auguri- 
lor romani, deşi. cele mai multe. din obiectele 
d'acolo. pari a fi fost.de formă barbară). Tot 
în Elveţia, s'aii mat găsit ades6 asemenea, pipe: 
una, de pământ la, Morges; alta: de fer la Augst; 

  

1) Za Grammaire, comedie-vaudeville par M. M. £. Za- 
diche e A. Folly, 1866. “ 

2) Roeder und 7scharner. Der Kanton Graubiinden.
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una tot de fer la Develier printre ruine romane; 
âncă una, de fer s'a descoperit la. 1854 sub trun- 

„chiul unui vechiu stejar din pădurea de la Faoug, 
lângă Avenches ; tot aci, în vechia cetate Aven- 
ches,. la patru- Spre -dece ;picidre adâncime, îm-. 
preună cu olărie purtând inscripţiuni latine, s'a, 
găsit şi o pipă de lut, de o formă cu totul 'ori- 
ginală, de vreme ce inchipuiesce o mână cu mâ- 
nicuță, încreţită,- ţin6nd un pahar conic...» 

Ancd şi în ruinele romane! de la: 'Lausana, 
şi în cele de la Saint-Prex, între Rolle şi Morges, : 
s'a aflat câte o pipă de fer; iar d! baron de Bon- 

“stetten, care raportă. tâte aceste fapte şi dă chiar 
desemnele acelor pipe, nu. se pâte opri d'a în- 
cepe descrierea, lor prin aceste cuvinte: ,„Risum 
teneatis! Iată âncd pipe!)!“ Printre archeologii 

"elveţiani renumitul : Troyon; ne mai putendu-se 
înduoi de antichitatea acelor. obiecte descoperite 
printre. rămăşiţe. ale timpilor vechi, a emis opi- 
niunea că ele arii fi jucării de copil. 

In Germania, Şi mai ales în movilele: din 

districtele Freesen, şi Osnabrick, din Hanovra, se 
găsescii, împreună. cu: 6le, cu topre Şi cu. cuțite 
de silex, nisce mică pipe de lut, tăiate plediş la, 
gură şi pe care 6menii:locului le credi a fi fost 

1) De Bonstetten., -Recueil d'antiquites suisses, avec - plan- 

ches lithographices. Berne 1855, planche. XIV şi Supplement, 

Lausanne, 1567, planche XI.
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pipele de fumat ale unor. genii sei uriaşi numiţi 
Aulk, cari aii fost îngropaţi în acele movile, ce 
portă şi ele numele de Aulkeen-Graber 5)... 

; Un învăţat german, d! Chr. Keferstein 2, 
cercă să explice întrebuinţarea, acestor pipe, ară- 
tând că Celţii din Irlanda ai fost, din epocele 
cele mai străvechi, în: raport cu America, -neîn- 

- duoi6sa patrie a tutunului Şi a pipei8). -.- 
In adevăr printre. antichităţile. desgropate în 

Irlanda şi Scoţia, ba chiar şi în Englitera,  s'aii 
arătat ades6 pipe mică, - cărora poporul irlandez 
le dă numele de :Danes Pipes (pipe danese), iar 
cel scoţez, de Celtic şi de Zifin pipes, adică pipe 
ale Celţilor şi ale geniilor Elf, 

D!.Collingwocd Brucef), în scrierea sa. Zhe 
roman Wall, arată că a găsit pipe'de lut pen- 

  

- 1). Wachter, Statistik der heidnischen Denckmale in Han- 
nover.' Hannoversches Magazin, 1841, p. 675—685. -.:- 

2) Câr. Keferstein, Ansichten tiber die Keltischen Alter- 
thimer, die, Kelten iiberhaupt und besonders in Teutschland, 
Halle, 1846, Vol. 1, p. 248. Da 

3) Despre originea americană a planteY tutunului, nicotiana 
fabacum, şi despre. usul strivechtu' al pipet de fumat la pop6rele 
noului continent, se pâte consulta mal" ales scrierea lui Zizdr- 
manu. Tistoire du tabac; — studiul lut Fairholt, Tobacco and 
its Association, în publicaţiunea Votes and Queries, 1 Series. 
Vol. ÎI şi VII; — Wilson, Prehistorical man, Vol. II; — £. 
Steens, Flint Chips, p. 315 şi altele... . E ! 

4) Collingiwood Bruce, The roman Wall. in $, 2 edit,
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tra fumat în mai multe staţiuni .romane din 
Anglia şi chiar lângă zidul roman din Londra, 
în vecinătate cu Turnul (îhe Toncer), iar dl Da- 
niel YVilson, descriitorul. antichităţilor scoţeze 1), 
memorând despre numerâsele pipe ce sai aflat 
la North-Berwick şi în Irlanda, crede că, usul fu- 
matului exista la pop6rele. celte mat. nainte d'a 
se fi adus tutunul din America, şi că el se prac: 
tica pâte cu cânipă şi alte plante. Sea 
„In Francia ânsă archeologii. s'aii arătat. mai 

cu reservă în privinţa pipelor ce ei ai descope- 
rit pe ici şi col6, şi abatele Cochet, neobositul. 
explorator al antichităţilor Normandiei, nu cutză 

“a da o provenință anteridră secolului al XVII, 
pipelor. de lut însemriate cu.. litere :şi cu flori, 
une-ori chiar cu flori de crin, ce el a găsit, în- 
tr'un cimitir roman de la Dieppe 2). 

Cu tâte acestea, d! Louanăre din Abbeville 
crede antice pe cele găsite la o mare adâncime, în 
localitatea, disă la. Portelette ; d! Muret din Paris 
păstreză, în colecţiunea sa, de antichităţi, o pipă 
de fer, care are o gaură pătrată pe laturea sa; 
Jar în minunatul Museii de antichităţi etrusce a- 
dunat de Campana Şi cumpărat, în mare parte, 

1): Daniel Wilson, Prehistoric annals of Scotland. 2 edit. 
London, 1863, Vol. Il, p. 503. - i : ” 

. 2) Z'abbâ Cochet, La Normanâie souterraine. 2 &dit. Paris, 
„1855, p. 76. - ia
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de împăratul Napoleon III, spre a înavuţi cu 
dinsul colecţiunile archeologice. ale Luvrului, era 
şi o lulea de bronz, care se recomanăa mai mult; 
prin. frumâsa, ei patină, (cocllă) verde, decât prin 
forma, sa. Nu. pot; încredința .deca ea “şi a aflat, 
un loc în gravele şi artisticele vitrine ale Lu- 
viului. 

“Iată, pare-ni-se, starea în care se află adi 
“ cestiunea, archeologică a fumatului popârelor an- 

tice din Europa:  . i 
pentru partea, orientală, începând de la E- 

brul Traciei, până la Araxul Masagetic, -atestate 
numer6se ale scriitorilor antici, eleni şi romani,” 
cum-că poporele barbare din acele locuri se îm- 
bătuii, se veseleaii şi se întăreaii, absorbind da 
dreptul, fără pipe nică „lulele, fumul îndesat al 
unor plante, mai mult sâi maj puţin cunoscute, 
precum cânipă, şovârf şi săbi6ră, pe. care le 
aruncaii pe foc; - 

“prin ţările apusane, din contra, în insulele 
„Britanice, în nordul Germaniei şi al Franciei pâte, 
în Elveţia, descoperiri numer6se, printre ruinele 
-romane și prin morminte de natură îndoui6să, a 
unor mici pipe, şi de lut şi de fer, care pe alo- 
„Cur€ portă şi nume legendare; dar nicăieri, pe aci, 
dovedi scrise s6i representaţiuni plastice - care 
să amintescă despre usul fumatului prin pipe, în 
antichitate, la popârele celtice Şi teutone.
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Iuliii Cesar n'a aflat :pe Gali şi pe Bretoni fumând ; Tacit nu. audise că pe atunci Germanii să fi stat cu pipa atârnată de buză. 
„.: Permită-ne. dar Şi d!. Bolliac a crede că. nici 
Traian n'ar fi păţit atâtea nevoi spre a înfrânge 
pe Daci, dscă “1 ar fi găsit scărpinându-se în 
cap cu lulâoa, în gură s6ă trăgând cu tabiet din: narghile. : 

Scim că. du! ne pote dice: „De ce.să nu fie 
„Pipele mele antice, dâca archeologii elveţiani, cei 
„Sermani şi cei englezi, aii recunoscut, toţ că, pi- „Pele găsite prin pairiile lor, sânt de o netăgăduită „antichitate 24 i N e ” Vom respunde la acestea, cu trei cuvinte letinesci care, deşi nu sunt spuse. de Pomponii Mela, dar conţini un adevăr pe care tot omul, şi mai ales archeologul, trebuie să +] rumege de .Şepte ori înainte de a emite o opiniune. excen- trică; aceste cuvinte sunt: Frrare humanum eşt ! Omul se pâte înşela, ! m. 

“Nu este. cu neputinţă ca micele instrumente „în formă de „pipă să fi servit Celţilor ,. Germani. . lor, ba chiar şi Romanilor, la un alt us decât fumatul, la o întrebuințare pe care nu o cun6s-: "cem, precum nu cun6scem întrebuinţarea multor instrumente casnice şi multor: mici monumente „ce se descoperii ades6 sub pământ; 
Pete Yar ca :multe 'din pipele, credute: antice
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să se. fi strecurat acum de curând, în mod în- 
templător, prin tărâmuri vechi. 

-“Şi în adevăr stai de. mă mir cum se face 
ca pipele, presumpte antice, ce s'aii găsit în 
Francia şi în. ţările vecine, în Irlanda Şi în EL 
veţia, să aibă întocmai forma, subţire şi uşâră a 
acelui brăle-gueule de pământ, din care fumezi 
bluzarul şi studentul frances; cum se face ca cele 
provenite din Germania să fie cu pântecele bor- 
cănate ca pipa nemţului; în fine “pentru ce chiar 
şi lulelele di. Bolliac să v&descă, „în formele, în 
„ornamentele şi în dimensiunile lor, o analogie, 

“ba chlar o identitate cu lulelele dise românescă?“ 
Ce atâta, persistenţă în formele plastice 10- 

cale ale unei unelte aşa de înduoi6se? 
„ Pentru ce 6re, când moda nestatornică, când 

gusturile variabile ale poporelor şi ale epocelor 
ai schimbat şi ai prefăcut, tâte ale omului, şi 
îmbrăcăminte, şi vase, şi mobile, ba chiar şi clă- 
-diri, pentru ce pipele singure să remână, nestră- 
mutate în disgragi6sa lor originalitate ? 
| D'ar fi cu adevăr. aşa, apoi am ave aci un 
fenomen al spiritului omenesc care trebuie noti- 

ficat poeţilor celor: 'însetaţă. de 'antitese; pipa 
ne ar arăta, statornicia îndărătnică a formei , 
întrupată . în -obiectul: care produce materia, cea 
mai. nestatornică, fumul. cel în veci schimbător, 
cel neţărmurit în momentanele"i prefaceri!
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„Pe calea deschisă, de d! Bolliac nu se pâte 
opri nică spiritul. nostru, aşa de prosaic, a nu 
încerca un desghin prin regiunile poetice ale fan- 
tasiei ; dar Pegazul nostru,: nefiind de o cam dată 

-nici măcar ameţit cu fumul plantei îmbătătâre a. 
Masageţilor, spre a sei să necheze şi să salte, Pega- 
zul ne tiîntesce pe jos, şi ne deşteptăm cu mirare |. 
în acea întindere, care de la Hunia, vecină. Me- 
-hedinţilor, merge prin V&dastra Romanaţilor până 
la Piscu-Crăsanii de pe Ialomiţă, întindere în care 
d! Bolliac vede, în timpii -preistorici, „o identi- 
„tate de obiceturi, învederată prin formele vase- 
„lor, ale silexelor. şi ale celor: Yalte obiecte de lut, 
„de os şi de pâtră“. 

Am audit dicându- se că de câte ori pe un 
negru sâii arap, îl- răpescii din. Africa centrală, 
spre a "1 aduce printre Europei, printre Gment 
albi, acel biet negru: multă. vreme nu pâte să 
deosebâscă figura unui alb din figura, celor-lalţi ; 

i se pare că toți, albii ai unul şi acelaş. chip; 
trăsurile figurelor aii o înfăcişare atât de nease- - 
muită cu ceia ce din copilărie, ochiul lui a fost 
deprins a, ved$, încât pentru mult timp toţi albii 
i se pari identici în formele lor fisice. 

- Tot astfel trebuie să: pățescă şi archeologul, 
când întâmplarea sâă norocul lui Pa, adus a face, 
în timp scurt şi fără cercetări pregătitore, des- 
coperiri numer6se întrun câmp de antichităţi 
până atunci lui necunoscute. ă
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| Ochiul nedeprins a deosebi diferenţele ce e- 
xistă în formele Şi în ornamentele, care ades6, 
— şi mai ales pentru timpii fârte depărtaţă, — 
caracteriză, singure producţiunile feluritelor epoce 
şi popbre, vede uniformitate, ba, chiar identitate, 
în obiecte ce n'aii alt raport între ele, decât a- 
nalogia materiei şi pote o asemuire în destina- 
ţiunea lor. „ | 

Temă'mi e că aşa "păţesce şi d! Bolliac, 
când confundă diversele specii de vase barbare 
ce d"! a avut imensul merit de a descoperi în 
aceşti din urmă ani, în mai. multe localităţi -ale 
țărei. | Ma PO 

Decă, pe lângă acea preţi6să, ardâre ce dlui 
depune în desgroparea Şi adunarea, antichităţi- 
lor patriei, ar fi avut şi timpul .de a consulta 
scrierile ce, prin alte ț&ri, aii tratat materii-ana- 
loge; deca ochiul dh! ar voi să se deprindă cu 
preguirea, caracterelor plastice ale obiectelor de- 
scoperite şi ale ornamentelor ce le decoră , ne- 
greşit că acea negură ce'l face a ved identitate 
între vase ca cele de la Piscu-Crăsanil şi cele 
de la Vădastra, spre exemplu, ar peri şi pentru 
d, şi archeologia n6stră preistorică sii barbară 
ar păşi cu urme mal .răpedi spre o clasificare 
raţională, care ne .ar conduce la domirirea mul- 
tor punturi înduioi6se ale etnologiei antice a Ro- 
“mâniei. o | | 

Fie-ne dar permis, la sfârşitul acestor ne- 
II. 25,682. 20
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precugetate rânduri, pe care le am scris limpedi 

de ori-ce amărăciune, fie-ne, dicem, permis a ruga 

pe autorul articolului despre Usul fumatului în 

timpă preistorică, ca, de vreme ce d! a, intreprins, 

cu o așa lăudabilă şi fericită stăruinţă, desgro- 

parea. de sub pământ a antichităţilor n6stre bar- 
bare, şi dâcă în adevăr doresce ca pâna, Qsale să, 
fie tot atât de folositre archeologiei naţionale 

ca şi săpăturile ce di! execută, atunci să, bine- 

voi6scă a, urmări cu tot positivismul şi cu t6tă 

răbdarea, ce ele reclamă, asemen6 pământesci lu- 

crări, şi să se ferâscă de a, se avânta, aşa des 
prin regiunile închipuirii, purtat bună-6ră de fu- 

murile archeologice ce poti eşi din lulele pre- 
istorice. 

| Bucuresci, 1873. Tipărit în Columna lui Traian, din 
„15 fevruarie, 19/83). 

1) Acest articol a fost tras într'un fârte mic număr de 

broşure in-80, cu o copertă pe care eraii representate în desemn, 

următârele obfecte : duze Bonstetten : Pipa de lut găsită printre 

cărămig! romane la Avenches (Elveţia), Pipa etruscă din Museul 

Campana (bronz), Pipa de fer din colecţiunea dlui Muret (Fran: 

cia), Pipa de lut găsită în pădurea Faoug (Elveţia); duze Bolliac: 

Lultoa de la Piscu-Crăsani (lut negru), Lultoa de la Vădastru 

(lut negru), Narghiltoa Dacilor!? (lut roşu); duze IWaechrer, 

Aulkeen Pfeife (Germania, lut) ; dupe Wilson, Elfn pipe (Sco- 
ţia, lut).
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MIȘCAREA LITERARA 

ȚERA ROÂNISOA 

ÎN SECOLUL AL XVIIllea, 

  

Scris6re adresată la 20 august; 1569, către d! A. Papiu'Ilarianu. , 

  

Domnul mei, 

Discursul academic a cărui schiţă *mi al citi- 
to mai deunădi Piaţa, operile şi ideile lui George 
Șincai, mi Sa părut mult pr6 doct şi interesant; 
spre a nu'mi lăsa grija de a, împlini 6re-care la-; 
cune în cela ce privesce istoria, literară a limbei 
române din epoca când Principatele aii fost cople- 
şite sub jugul umilitor şi desnaţionalisator al 
Domnilor. Fanarioţi. Acea, epocă de urgie a, lăsat 
în ţ6ră aşa triste întipăriri, încât şi. nobilele si- 
linţe ale unor patrioţi români, cari se luptat a-
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tunci, cu înduoit merit, în contra noianului co- 
tropitor, ai rămas mai tâte până adi în uitare. 
Timpurile acelea, — permite'mi o cumparaţiune 
puin plăcută, — sunt ca un morman de gunsie, 
în care Românului de astădi îi este silă şi gr6ță a 
răscoli. Cu tâte acestea, printre ruşinsele lepă- 
dături ale străinilor, cel care va av6 curagiul a 
scormoni acel strat uricios de -umiliri şi de de- 
pravaţiuni, va av6 satisfacerea de a descoperi 
mai multe nobile suflete, mai multe nalte inte- 
ligenţe românesci, care aii dorit cu ard6re binele 
naţiunii şi aii lucrat fără preget şi cu eroism 
pentru dinsa. Să nu ne gribim dar a declara, ge-. 
niul naţiunii române ca osândit la o deplină a- 
morţire în tot timpul domniei Fanarioţilor; el a, 
trăit, el a, veghiat în inima a mai multor apos- 
toli al naţionalităţii, cari, spre a put lucra mai 
în. voie în sensul dorințelor lor, aii îmbrăcat, cei 
mai mulţi, haina, pe atunci mai venerată a călu- 
găriei. Aceştia, înțeleg6nd prin instinct; de ce în- 
semnătate este limba, pentru o naţiune strivită 
politiceşte, aii lucrat cu stăruință spre a traduce 
cărţile bisericei în limba românescă, ca nu â6ră 
să se strecâre grecâsca şi acolo de unde, în se- 
colul precedent, Românii începuse a lepăda, cărţile 

- slavone. Trebuie să ţinem socotâlă, de acestă în- 
semnată mişcare ce se prelungesce cu stăruinţă 
şi chiar cu: Gre-care intermitență de înflorire, în
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tot acel secol cât aii fost ocupate tronurile Prin- 
cipatelor de precupeţii greci. 

Permitemi dar a'ți.semnala câte-va, nume 
de prelați români, cari, dca în secolul al XVIII:16 

nu aii proclamat ca fraţii lor din Transilvania, 
originea, n6stră latină, dar cel puţin ai umplut 

ţâra cu mii de cărţi de acelea, ce sunaii româ- 
- nesce ]a urechia poporului întreg, de la nascerea, 

“pruncului până la astrucarea, moşngului. Pentru 
cel ce studiază dintr'un punt de vedere înalt, isto- 

ria, limbei şi a, culturii române, 6menii pe cari 

îi voiu cita, sunt 6meni mari, demni de a figura 
pe o treptă alăturată cu a Maior ilor, a Klainilor, 
a Șincailor.: 

Nu mă volu afunda în timpii relativamente ” 

prosperi, când âncă domnea la noi Brâncovânul 

şi Cantacuzenii, ci volu vorbi numai de epoca 
Fanarioţilor, de la, 1720 până la 1821. 

Voiu numi dar pe mitropolitul Ungrovlahiei 
Daniil, (1720— 1781) şi pe protopopul Bucuresci- 

“lor Niculae din Prund, conlucrătorul să la ti- 

păriri religi6se; pe mitropolitul Grigorie I (1760- 

1787), a cărui păstorie de două deci şi şâpte de 
ani a fost semnalată printr'o adevărată înălțare 

a culturii limbei românescă în biserică. Mai mult 

de dou&-spre-dece opere mari liturgice şi dogma- 

tice s'aii tipărit sub dinsul în Bucuresci, ia care 

ai lucrat români plini de merite ca şi păstorul 

lor, şi anume Iordache Staicovici, Michatu 1oldo-
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venu, şi mai ales Filaret, archimanâritul mitropo- 
liei, carele în urmă, a lucrat pentru limbă şi bi- 
serică , ca episcop de Râmnic (1780) Şi în fine, 
devenind la rândul săi mitropolit -al țării, n'a 
putut păstra mai mult de duoi ani scaunul, din 
multa, ură şi invidie ce aveaii domnii greci în 
contra, acestui virtuos, instruit: şi mândru prelat 
român. Mai încâce, la 1819, avem pe mitropolitul | 
Dionisie Lnipu, care se interesa aşa de mult la 
instruirea tinerimei, încât . primul trămise cu 
cheltuiala sa juni din eră ca să studieze în Ita- 
lia şi Franca (P. Poienaru, S. Marcovici, Efrosin 
Poteca, G. Moroiu, ete). Trebuie să menţionez și 

„pe mitropolitul Grigorie II, carele a păstorit de la, 
„1823 până la 1834, dar ale cărui scrieri şi tradu- 
ceri, în număr de duoă&-decă şi mai bine opuri, n'aii 
încetat de a se tipări, s6ii în Bucuresci sâi la 
mănăstirea N6mţu, de la 1801 până la 1832. De 
n'ar fi fost născut în Ziţa, loc învecinat cu şe- - 
dătorile Românilor din Macedonia, aş fi insistat 
şi asupră numelui mitropolitului Dositex (1793 — 
1810), carele a tipărit în ţâră cărți românescă şi 
grecesci, şi murind a lăsat uverea sa spre a se 
trămite cu veniturile ei tineri la studii. Acest 
legat, se observă până adi. 

Dar n'am sferşit | Un nume mai ilustru pste 
decât tâte cele precedente, ca literat român, este 
acela, al dascălului Damaschin, care a fost succe- 
siv, episcop de Buzău (1703) şi de Romnic (1710-— -
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1726). Acest om învăţat, carele cunoscea limbile 
elenă, latină şi slavonă, a lucrat pote mai mult 
şi mal bine decât, ori-care altul la traducerea, şi 
tipărirea, cărţilor eclesiastice în limba română. 
Urmaşii:lui de la Romnie, Inocentie (1726) şi 
Climent (1735—1748) ai tipărit merei operile 
sale postume. Episcopul de Râmnic Chesarie (778 
1780) continuă traducerea cărţilor bisericesci; suc- 
cesorul lui, Pilaret (1780— 1792), amicul banului 
Tănchiţă Văcărescu, a fost asemens un om in- 
struit, înţelept şi iubitor de nâmul românesc, că- 
Tula numitul scriitor îl aduce cădutele laude în 
precuventarea, Gramaticei sale, tipărită la epis- 
copia de Romnic, în anul 1787. 

Cunosci pe Josif, ânt6iul episcop de Argeş 
(1793— 1820), care sa ocupat şi el cu publica-. 
ţiuni eclesiastice; nu mai pugin cultivat, dar fără 
de a scrie vre o dată ceva, a fost urmașul s&ii, 
Harion, amicul Şi povăţuitorul lui Tudor Vladi- 
mirescu. | 

_ În literatura bisericâscă a, ţării Românesci, 
de la începutul secolului nostru, găsim âncd pe 
ambii călugtri, ierodiaconul Grigorie şi monahul 
Gherontie, cari lucra la mitropolia din Bucuresci 
sub păstoria suscitatului Dositei Filitis din Ziţa,; 
apoi mai târdiu, de lu 1811 în câce, pe archi- 
mandritul Nicodim Grecianu Gin Căldăruşani, ur: 
maş al acelei familii de Greceni cari tradusese
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Biblia, românesce. F£frosin Poteca, bunul şi virtu- 
osul profesor şi egumen de la Motrn, este şi el 

din călugării cari ai precedat cu tipăririle lor, 

„răscâla naţională de la 1821. 

Dar să ne intârcem înapoi cu câteva, decimi 
de ani, âns& de astă dată, pe alte căi mai 
lumesci. 

În fruntea, literaţilor profani ai ţării Româ- 
nesci din secolul al XVIII, vom găsi fără în- 

duoislă pe banul Iănăchiţă Văcărescu ; dar ală- * 
turi cu dinsul stă fiul s&ii cel mare, clucerul 
Alecu Văcărescu, exilat din ţâră şi dispărut în 
temnițele Turciei âncă de la 1795. Puţini Români 

până astădi aii avut darurile poesiei, gragiele, fo- 

cul, vioiciunea de închipuire şi înlesnirea de graiu 

„ale acelui tânăr bărbat, carele, imitând şi între- 
când întru acâstă ramură, pe tatăl săi, a sciut 

în versurile lui să mlidieze limba, românâscă, în- 

tr'o epocă pe când ânc5 era forte incultă şi pu- 

gin dedată cu finețele unei versificaţiuni curgă- 

tore şi armonidse. Poemele sale amorâse, pe care 

poporul le păstrâză în amintirea sa, stai âncă 
ca şi neatinse de tâscuri. Al duoilea fii al ba- 

nului Iănăchiţă, adică, logofetul Nicolae Văcărescu 

moştenise şi el o raqă mai pălită a talentului 
poetic imortalisat de părintele şi de fratele sti. 
Juncu Văcărescu, care își inaugurase nemurit6rea, ” 

sa, musă âncă mai nainte de 1821, era fiiul lui
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Alecu ; el închide cu glorie horul acestei lumi- 
n6se pleiade de poeţi Văcăresci. 

Cu mai pugin talent decât aceşti poeți, un 
alt boier român, Iordache Slătinenu, tipărea la, 
1797, în Sibiiu, o traducere în versuri a, tragediei 
lui Metastasio, Achilevs în Shiros. i 

Pe urmele lor călca, la începutul secolului 
nostru, Paris Momulenu, ale cărui versuri pa- 
triotice şi elegiace ai circulat mult timp în ma- 
nuscript, ca, ale lui Alecu Văcărescu, mat nainte 
de a se începe tipărirea, lor pe la 1825 Şi anii 
următori, 

De aş urma enumerarea, scriitorilor români. 
cari aii precedat; epoca de renascere literară de 
la 1830, pâte că aş trece preste termenul în care 
dia ai circumscris cercetările dia! asupra, culturei 
literare şi naţionale la Românii de dincolo şi de 

. dincoce de Carpaţi. 
M&. mărginesc în citarea acestor bărbaţi mai 

de frunte, în cari se resumă, cred, istoria, lite- 
rară a, țării Românesci de la 1720 până la 1821. 
Îmi pare răi că nu sunt în stare de a face nici 
măcar atât pentru Moldova, lipsindu'mi noţiuni 
suficiente. Sper totuşi, domnul mei, că, întru 
cât privesce Muntenia, nu vei nesocoti cu totul 
acest mic prinos de date biografice şi literare, 
care vorii put6 6re-cum să te înlesnâscă a, com- 
pleta, interesantul d'ale studiii, făcând tot-d:o-dată, 
să isvorâscă dintr'însul acestă, de mare folos idee



316: NIȘCAREA LITERARĂ 

  

că adică: geniul naţiunii şi limbei române nu. 
s'a stins nici chiar în epocele cele mai triste: de 
împilăre şi de umilire a poporului. Altarul bise- 
ricel şi une .ori chiar fastucsele. curţi ale boie- 
rilor pământeni aii fost asilul în care el re- 
fugi spre a veghia şi a pregăti timpuri mai 
ferice. | 

I6rtă-mă aţi scrie tâte acestea, cu atâta ne- 
îngrijire ; dar eii acum nu fac alta decât a'mi 
descărca, coșniţa în grabă dinainte'ţi. „Ca, măiestru 
bun, vei sci fără înduoi€lă, să tragi folos şi din 
acest material inform. 

Al dtale devotat amic 

Odobescu. 

P. S.—Un cuvânt âncă! Aş vrea să nu maj 
pomenesc despre jurisprudență, căci destul ne 
mănâncă ea, adi capul. Ânsă nu pot să mă opresc 
aţi aminti că, în secolul din urmă, mai mulţă 
bărbați români s'aii distins în acestă ramură, 
luând parte 'la redactarea legiuirilor lui Mavro- 
cordat, Ipsilant Şi Carag6, şi la decretele ce le 
publicaii pringii. Unul. din acești bărbaţi a fost 
Şi Ștefan Văcărescu, tatăl banului Tănăchiţă, 
Sentenţele date de dinsul la divan sat păstrat
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mult timp ca să serve de modele în felul lor. 
Un alt legist vestit român de la începutul seco- 
lului nostru, Şi anume pe timpul lui Carags, a 
fost logofătul Nistor 1). 

Bucuresci, 1869, Din Analele Societăţii Academice 
Române, 'T, 11. 1869, 

  

1) Despre mitropoliţit şi episcopi! român! citați în acestă 
scris6re, vegi /sforia disericâscă de Alexandru Genoglu Lesvio- 
dax. Bucuresci, 1845.





  

DICŢIONARUL LIMBEL ROMÂNE 

Păreri exprimate în cursul desbaterilor din sînul Societăţii Academice 
“Române, în sesiunea anului 1871, 

În şedinţa Societăţii Academice Române de joul, 
10 septemvrie 1870, domnul A. Papiu Ilarian, secundat 
de domnul 1. Hodoş, propune de membru actual al So- 
cietăţii pe domnul Alexandru Odobescu. Resultatul scru- 
tinulul a fost: ş6pte voturi cu da; unul cu nu 7 unul, 
domnul Babeş, abținut. Preşedintele proclamă pe domnul 
Alexandru Odobescu de membru „actual al Societăţii 
Academice Române, 

(Analele Societăţii Academice Ro- 
mâne, sesiunea anului 1870). 

Şedinţa, din 4 septomvrie 1871 

Domnul Odobescu, luând cuvântul spune că, 
precum ds nu a participat în anii precedenţi la
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regulamentul şi la decisiunile luate în privința 
dicționarului (s6ii mai bine dicend a Proiectului 

de Dicţionar al limbă române, elaborat de di: A. 
T. Laurian şi IL. Maxim), nu se pote socoti ca 
obligat în observarea, lor; ânsă dh, dupe cea 

studiat cu atenţiune tot, ce se atinge de lucrarea 

dicționarului, atât în Analele Societăţii cât şi în 

c6lele tipărite de Comisiunea, lexicografică, a pu- 
tut constata că obligaţiunile regulamentului se 

reducă la forte puţin lucru în privința, sistemei 

ce are să urmeze comisiunea în lucrarea sa. Cât 
despre decisiunile luate în şedinţele sesiunii tre- 
cute asupra unor punturi din proiectul dl Lau- 

rian şi Maxim, s'a încredinţat că multe, forte 
multe din ele nu ai fost aplicate şi, voind a'şi 

da sâmu de acâstă procedere a comisiunii, dupe 

un studiu minuţios a, dobândit încredințarea că 
comisiunea actuală a adoptat în lucrarea sa o 
sistem, bine caracterisată, de la care nu sar 

„put6 abate fără de a sacrifica armonia părţilor 
ce o.compunii. 

Acea, sistemă, pe care ds2 se grăbesce a de- 

clara, că nu o admite ca cea mai nimerită, tinde 

întrun mod evident a presenta în lucrarea, dic- 

ționarului român, nu atât limba astfel precum 

„ea se află adi scrisă şi vorbită de către naţiu- 
„nea română, ci astfel: precum se pare dit mem- 
““bri al comisiunii că ea ar trebui să devină, pă-
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strând unele elemente actuale şi admițând multe 
alte noue, atât ca cuvinte cât Şi ca forme. 

Ac6sta este o sistemă, pe care pâte cineva, 
să o priimâscă sâii să o lepede ; dar a veni să, 
o amendeze prin decisiuni parţiale date în pripa 
discusiunii, astfel încât să nu fie nici o dată, 
lucru sigur că o modificaţiune introdusă întrun 
loc, va fi aplicată şi la alt cas analog, a voi ca, 
printr'un răpede examen, să se al6gă bunul şi 
răul din acel tot, combinat cu o mare putere de 
erudiţiune şi chiar une ori (trebuie să o mărtu- 
risim) cu Gre-care avânturi de imaginaţiune, se 
pare di“! Odobescu a fi o lugrare inutilă, care nu 
pote da nică un resultat practic. Printrinsa nu- 
mai se strică, se desfigureză, sistema concepută, 
de autorii ei, şi nu se pâte de fel realisa o lu- 
crare seri6să, făcută: dupe osistemă nici contra- 
Tie, nică măcar apropiată de a dio, 'Totul se va 
reduce la un ce fâră, formă şi fără caracter, 

Din acestea conchide că dnii Laurian şi Ma- 
xim ai fost consecuenți, păstrând, în retipărirea, - 
„de estimp, lucrarea, dit mai cu totul “conformă, 
cu cea de an (pe care membrii Societăţii o amen- 
dase p'alocur6), şi adauge că d! este încredin- 
țat cum că aceşti onorabili autori ai prolectului ” 
de dicţionar vori renunța cu totul la lucrare, 
îndată ce Societatea le va, impune de. a lucra alt- 
fel decât conform opiniunilor filologice ce 'şi le 

"ati dobândit prin studie şi cugetare, Este dar lu- 
II. 25,682. 21
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cru van a cerea sti obligăm pe dle aşi modifica 

opera în care vedem limpede şi lămurit sistema 

bine caracterizată ce'i conduce. 

DL Odobescu ânsă nu se pote împăca cu ace- 

stă, sistemă, care i se pare, în fârte multe, di- 

vergentă de tendenţele ce trebuie să se urmeze 

în Dicţionarul Academic al limbei române. Con: 

stata tot de o dată că acest dicţionar nu se 

pâte elabora decât în urma, unor lucrări prepa- 

ratorii care neapărat trebuiesci făcute, şi fiind 

„că di crede că 'sistema adoptată de membrii 

actuali ai comisiunii lexicografice nu este cea mai 

apropiată, de aceia care trebuie să domine în opera 

definitivă, văd6nd apoi că mai mulță din domnii 

membri ai Societăţii aii pregătit şi dis material 

pentru proiectul de dicţionar (şi anume d Ho- 

doş literile I, J, K; d! Bariț, literile L şi M; d! 

Urechie, literile N şi O; d. Sion, litera P, în fine 

di Roman sa îndatorat a da la iârnă literile F, 

G, H, iar di N. Ionescu parte din litera R) ve- 
dând tot acest material adunat, d! Odobescu crede . 

că ar fi mult mai nimerit pentru Societate a 

renunța la uniformitatea proiectului de dicţio- 

nar ce o prescrie regulamentul, a aboli tâte re- : 

"gulele restrictive stabilite în acesta, şi a tipări 

pe viitor şi cu grăbire, diferitele lucrări ce s'ai 

adunat şi se .vorii mai aduna, astfel precum !e 
ai produs autorii lor, fără de a le mai supune 

la. revisnirea comisiunii lexicografice, care ar tre: "
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bui să le dea un caracter uniform; iar, pentru 
acestea, acea, comisiune se va, reduce la un sim- 
plu corector de tipărire. Cu modul acesta, ne- 
greşit că nu avem pretenţiunea de a dice că se 
va produce de o cam dată un dicţionar ; dar 
vom dobândi curând un abundant material al 
limbei, în care, pe lângă marea mulţime de cu- 
vinte românescă ce se vori afla acum pentru 
prima, ră adunate în acea lucrare. pregătitâre, 
vom ved6 şi diferitele sisteme propuse de ma! 
mulţi bărbaţi de litere distinși ai Românii, pen: 
tru întocmirea şi redactarea dicționarului acade- 
mic, Din confruntarea, acestor sisteme, publicul 

român şi Societatea, n6stră își vori put lămuri 
mai bine ideile; observaţiunile vorii put con- 
curge din tâte părţile asupra acestui material 
variat, şi cu mult mai mare înlesnire va put 
atunci Societatea Academică să'și . stabilescă o 
programă, bine precisată, bine specificată, bine 
amănunţită şi bine întemeiată pe exemple culese 
din materialul multiplu cei va sta în facă, şi 
din diversele observațiuni car6 se vori fi âdunat. 
Dupe stabilirea, unei 'asemen6 "programe va put 

însărcina pe unul s6ii pe mal mulți îiteraţi-a 
elabora un dicţionar practic, care se va lucra 
forte uşor dupe sistema ce'şi va fi fixat întrun 
comun acord Societatea Academică, 

Pentru aceste cuvinte d! Odobescu propune 
a se desființa regulamentul votat la 1869; a se 

21*
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invita dn Laurian şi Maxim ca să urmeze în 
deplină libertate lucrarea dir lexicografică în 

mărginirea, literilor B, C, D şi E; a se tipări ast- 

fel cum s'aii depus părţile din dicţionar aduse 

şi acelea care se voru mai aduce de către cel-l- 

alţi colaboratori, fără de nici o schimbare; a se 
împărți cât mai curând pe la alţi colaboratori, 

literile ce nu se află âncă în lucrare, pentru ca 

să se termine şi acelea cât de iule; şi în fine, 
a se trage acest magazin lexicografic, nu în nu- 

măr de 4000 exemplare, ci întrun număr cât de 
redus, fie chiar şi 400 numai, pentru ca el mai 

mult să serve ca temă de observaţiuni la 6me- 
nii literați decât ca o carte practică şi populară, 

şi pentru ca să fie mai curând simțită obliga- 

țiunea, de a procede la lucrarea, definitivă a dic- 

ţionarulul academic, pe care di socotesce că So. - 
cietatea Var “put6 da publicului chiar dupe un 

termen de. cinci sii şese ani. 

D! Odobescu urmeză arătând că lipsa, de uni- . 

formitate în proiect nu i se pare a fi un incon- 
venient, ci din contra, proiectul fiind destinat nu- 

mai a servi ca material la lucrarea, definitivă, 

dlui crede că, din mai multe proiecte felurite s'ar 

put trage mai cu înlesnire o lucrare întrunind 

mai multe perfecţiuni; fiind că âns& i se pare 

„că n'ar fi tocmai economic nici în privinţa bani- 

lor, nici în a timpului a, se da sub tipar, cu fon- 

durile Societăţii, mai multe proiecte complete de
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dicţionar, şi fiind că, afâră de acestea , tot omul 
pote, în una sii câte-va, litere din alfabet, să'și 
arate pe deplin idea ce'şi a, format -pentru în- 
tocmirea unui dicţionar, dhu susține că şi tim- 
pul şi spesele arii fi cruțate, publicându-se îndată 
de Societatea Academică acele trunchiuri de ma. 
terial, având fie-care trunchiu autorul s&ă, Este 
încredințat di! că între ele se vorii învedera, si- 
steme diverse şi pâte chiar cu totul divergente, 
căci nu "1 vine a crede că toță literaţii români 
cari facii parte din Societateu Academică, să fie 
de un radicalism aşa, de transcendental, precum 
sunt autorii celor 15 câle tipărite, care, in litera, 
A, asupra unui total de 2168 cuvinte, aii admis 
numai 460 din cuvintele usitate de tot poporul 
român (57 cuvinte sunt numai repetiţiuni), pre 
lângă 1671 neologismi, din care o bună parte 
mai fost âncd nici scriși, nici pronunțați penă 
acum de Români; iar alte 28 cuvinte, din care 
unele de origină curat latină, le ati lepădat la, 
Glosariu, ca nedemne de a figura mai mult în 
limba, cultă a Românilor. D! Odobescu speră mai 
multă indulgență pentru limba actuală de la alţi 
colaboratori şi, în orl-ce cas, ne putend pune la 
îndouială, nică eunoscința de limbă, nici erudiţiu- 
nea, nici chiar perspicacitatea filologică a acestora, 
nu pote crede că va, găsi la toţi acelaş cuteză- 
tor avânt către o limbă română a viitorului,
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Dl Maxim.... dice că, de am adopta propunerea 
dlui O1obescu, am face din prolectul de facă o operă îm- 

pestrițată care ne ar expune la derisiunea publicului 

cunoscător al decisiunilor luate de Societate în trecut; 

de acela o respinge, 

D! Odobescu replică c cum că, prin admiterea, 
propunerii sale, nu crede a expune pe Societate 

la, nici un ridicol, căci nu vede cum ar fi cu to- 

tul a se desdice, urmând de acum înainte sistema, 

pe care Societatea Academică o adoptase chiar 

de la fundarea et. În adevăr, la 1867, Societatea, 

Academică, căria, lucrarea unui dicționar român 

îi este impusă atât prin legatul Zappa cât şi 

prin instituirea ei, a 'cugetat la mijlocul cel mai 

nimerit spre a face o asemen6 lucrare. Îndată a 

venit la idea pe care d! Odobescu o crede âncd 
şi adi cea mai nimerită, de a aduna mai ântâi 
materiale multiple pentru un dicţionar, şi din 

acel material a elabora apoi opera definitivă. Pu- 

blicaţiuni. de premie s'aii făcut, de atunci pentru 
adunare de. materiale ; âns& a trecut un an, ait 

trecut doui, şi materialele dorite n'a sosit. A- 
tunci Societatea s'a îngrijat şi a decis a face 
dînsa ceia ce.nu făcuse publicul literat. Temân- 

du-se ânsă că toţi membrii ei împreună nu vori 

fi mai zeloşi la adunarea materialelor decât lite- 

raţil străini Societăţii, ea, a decis să lase acestă, 

lucrare asupra, unui număr de trei, apoi de două 

pers6ne, care arătau mai multă bună-voinţă şi
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- îndemânări mai speciale pentru aşa ingrată la- 
bore. Astfel s'a constituit Comisiunea lexicogra- 
fică, şi s'a făcut regulamentul care prevede mai 
ales întocmirea, şi retribuirea acelei comisiuni. 
Membrii ei, adică dai Laurian şi Maxim, Sati 
pus îndată pe lucru, şi în sesiunea anului trecut 
vaii adus cincă c6le tipărite din project. Procesele 
verbale ale acelei sesiuni staii facă spre a dovedi 
cu câtă mirare şi recunoscință s'a priimit de că- 
tre Societate acâstă, primă tentativă ; Societatea 

" s'a simţit fericită văd6nd că în fine a apucat să 
păşescă pre calea, ce "i era impusă. Efectul a- 
cestei prime încercări a fost atât de puternic, în- - - 
cât de îndată a tras în emulaţinne pre alţi mem- 
bri aj Societăţii la, lucru, şi estimp ne vedem în 
faca unui număr destul de însemnat de litere din 
alfabet, sâii pe deplin lucrate, sei aprâpe termi- 
nate de către mai. mulţi colaboratori. Ce sunt 
Gre acele manuscripte diverse care ne ai venit 
şi ne sunt; promise, dâca nu un material de dic- 
ționar, precum s'a. cerut .în proiectul primitiv, 

. Şi chiar putem dice, în condițiuni cu mult mai 
satisfăcătâre ? Să profităm dar de acest materia], 
spre a studia într'însul ideile şi procederile lexi- 

„__cografice ale literaţilor nostri. Acâsta nu o pu- 
tem face decât tipărind textele lor, cel puţin în- 
trun număr redus de exemplare. Apoi, culegânăd - 
dintr'insele şi de pretutindeni ceia ce ni se va
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păr6 mai apropriat cu trebuinţele naţiunii, vom 
face dicţionarul academic. 

Pentru d! Odobescu este un fapt neînduoios 
că, dicţionarul perfect nu pote eşi de o-dată din 
Societatea Academică precum Minerva a eşit din 
capul lui Joue. Lucrările pregătitâre fiind dar in- 
dispensabile , dlui susține că este mult mai bine 
ca ele să fie făcute de către mulţi, în deplină li- 
bertate, şi apoi supuse, în diversitatea lor, la 
critica publicului. În fine, dn! invită pe membrii 
actualei Comisiuni lexicografice să nu facă din a. * 
cesta, o cestiune de amor propriii şi de suscep- - 
tibilitate; să, considere şi dir că de vreme ce 
ai declarat în prefața dlorsale Şi în desbaterile 
nostre cum că profectul tipărit îl consideră ca o 
operă a di, luând asupră-le t6ti răspunderea , 
dinaintea publicului, este drept ca şi cel-l-alță co- 
laboratori ai proiectului de dicţionar, să se bu: 
cure de aceleaşi prerogative, adică să 'şi pâtă a- 
răta publicului opera die astfel cum ait conce- 
put'o şi aii executat'o. : 

- Ședinta din 9 Septemvrie, 187. 

Di Odobescu cere ca, deşi orele sunt forte. 
înaintate şi că'i lipsesce timpul de a coordona 
argumentele sale spre a răspunde la cele dise de
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d Laurian în precedenta şedinţă şi de d! Papiu 
Ilarianu în cea de adi, să i se acorde cuventul 
spre a explica o ultimă 6ră tendența, propunerii 
sale şi. folosele ce dlui aștâptă de la punerea ei 
în aplicațiune. - | 

May ântâi de tâte, di nu pâte înţelege cum 
d! Laurian vede în acea propunere o perdere de 
timp şi o cheltuială superidră celei ce se va face 
cu dicţionarul comisiunil. Astfel cum d! Odobescu 
propune a se tipări materialele colaboratorilor, 
adică nerevisuite de comisiune şi în număr de 
500' exemplare , spesele :se reducă la 13 galbeni 
de fie care c6lă, drept remunerariul comisiunil, şi 
cu cinci topuri de hârtie asemeni de fie-care c6lă, 
ceia ce face, la numărul probabil de una sută 
c6le, o reducţiune de cel pucin 1300 galbeni din 
remunerariul comisiunii, şi de 500 topuri de 
hârtie. D! Laurian ânsă, arătând că spesele ce 
sar face pentru Magasinul, (propus de d. Oao- 
bescu), tipărit în 500 exemplare, ar obliga, pe So- 
cietate să, vândă acestă carte pe prec de cinci 
galbeni exemplarul, spre a 'şi seâte cheltuielile; 
iar Dicţionarul, tras în 4000 exemplare , acopere 
tote cheltuielile prin . vândarea numai a 2000 cu 
câte două-deci de lei noui; arătând acestea, s'a în- 
temeiat pe convicţiunea sa că 2000 exemplare cel 
pugin din Dicţionarul Comisiunii vorii fi de sigur 
vendute, şi a înaintat că nu crede posibilă vân- 
darea nici a unei sute din Magasin. Părerea dlui
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Odobescu nu este acefaşi; diu! crede că 'ȘI face 
ilusiuni d! Laurian întemeindu-se cu atâta si- 
guranţă pe v6ndarea ediţiunii întregi a Dicţio- 
narului Comisiunii. În oră ce cas, o aşa, mare 
respândire a  elaboratului Comisiunii se pare 
di Odobescu a fi un adevărat pericol pentru 
limba română. Di a declarat în mai multe 
ronduri cât este de contrarii sistemei urmate 
în acest proiect de dicţionar; nu pâte şi nu 
voiesce să intre acum în desbateri netermina- 
bile asupra acestei sisteme, şi de aceia se măr- 
ginesce a cere ca expunerea, ei să rămână limi- 
tată în redactarea câtor-va litere ale alfabe- 
tului. Diu! se înspăământă la idea, că junele n6s- 
tre generaţiuni lând, un asemen6 dicţionar 
în mână, vorii învăţa dintr'insul acea limbă 
în care rolul predomnitor este dat numai 'cuvin- 
telor şi formelor ce aii găsit; graţie dinaintea, 
comisiunii, s6ii pe care dinsa le a închipuit. Dhi 
crede că nu este în dreptul lexicografilor de a 
modifica, până "'ntracest punt o limbă, de a întro- 
duce într'insa un aşa îmbilşugat material al lor 
proprii, .şi de a lepăda din ea, aşa multe forme 
şi terminaţiuni înrădăcinate în limbă, precum 
sunt, de exemplu, tâte. cuvintele, chiar de origină, 
latină, cu terminaţiune în ială, ifă, nic etc., pe | 
care dhil Laurian şi Maxim'le ai aruncat în gu- 

„noul Glosarului. O asemen6 procedere, d! Odo- 
" bescu ubi6 o pâte ierta unor particulari cari:
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lucr6ză numai în numele lor propriii; dar precât 
lucrarea se face subt auspiciele Societăţii Acade- 
mice, precât acest proiect de dicţionar pste 
chiar să fie bănuit că este al nostru tuturor, dlui 
crede că este de a nâstră datorie 1 reduce în 
marginele unei simple încercări, a unei expuneri 
parţiale de idei, cu care Societatea Academică nu 
are nici o solidaritate. În resumat, d! Odobescu 
se teme, s6i că ediţiunea, profectului de dicţio- 
nar al comisiunii va r&mân6.nevânâută, şi atuncă 
va fi pagubă bănescă pentru Societatea : Acade- 
mică, s6ii că lipsa de alte lucrări lexicografice Şi 
autoritatea ocultă ce acest proiect va împrumuta, 
din origina sa pseudo-academică, îl vorii respândi 
în publicul român, şi mai ales în junimea, sc6lelor, 
şi atunci va fi o Şi mai mare pagubă pentru so- 
cietatea română în genere. Di declară cu fran- 
cheţă că odată cu viaţa mar voi ca limba, dicţio- 
narului die Laurian şi Maxim să, devină limba 
succesorilor noştri. | 

D! Laurian a, dis âncd cum că tipărirea pro- 
Yectului d!or este o cruţare de timp. D! Odobescu 
răspunde că aşa ar fi dâca, acest proiect sar con- 
sidera ca' Dicţionar al Academiei; ansă, de 6re ce 
nimeni din membrii acestei Societăţi nu pâte da 
proiectului acest calificativ, diui crede că maj lesne 
şi mai curând sar extrage din magasinul lexico- 
grafic, acel dicţionar dorit, decât din opera, co- 
misiunii, care are tendență, cu totul unilaterală,
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şi, dupe părerea, dsale, cu totul abătută de la ceia 
ce trebue să fie Dicţionarul Academiei. " 

În fine, di Laurian a dis că va fi grei a 
combina din feluritele lucrări ale Magasinului, o 
normă pentru Dicţionarul definitiv. D! Odobescu 
crede din contra, Şi, luând act de declaraţiunea 
ce ai făcut ades6 membrii comisiunil cum că 
dir se vorii folosi de lucrările colaboratorilor, ast- 
fel încot să, nu li:se pârdă caracterul şi indivi- 
dualitatea, di! crede că acea facultate de unificare, 
acel dar eclectic le vorii posede şi mai mult decât 
dio, bărbaţi mai pucin exclusivişti în opiniunile 
lor filologice. 

Între cele dise de d! Papiu Ilarian, di Odo- 
bescu nare să combată decât duoă punturi de 
importanţă secundarie. 

D! Papiu acusă pe d! Odobescu de a cere 
Societăţii să facă abateri de la regulamentele 
sale. Nu rămâne înduoieli că fiescine are dreptul 
a cere răsturnarea chiar a unei legi, când aceia i 
se pare că a devenit neaplicabilă s6ii vătămătsre 
pentru institutul sâi pentru societatea, ce ia» 
impus'0. 

„Acesta este casul de facă, căci, în definitiv, 
acel regulament al Dicţionarului, pe care d! Papiu 
îl tot învâcă, este un ce fârte elastice şi lesne de 
interpretat în tâte sensurile. D! Papiu pretinde 
că membrii comisiunii. nu s'a ținut de dînsul; 
aceştia dicii din contra. Pâte că şi unul Şi alții au
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dreptate. Cea ce rămâne evident este că d! Pa- 
piu nu este. mulţumit de proiectul de dicţionar 
al comisiunii; ânsă să bage de sâmă, d! Papiu că 
acestă, nemulţumire nu provine atât din abate- 

"rile comisiunii. de la regulament Şi de la decisi- 
unile anteri6re ale Societării academice, cât de la, 
sistema, generală urmată în proiect. La acela 
ânsă, să, fie bine încredințat d! Papiu că mem- 
brii comisiunii nu vorit renunța, şi prin urmare, 
in zadar îi tot rechiamă la regulament şi la de- 
cisiuni, cu speranță că astfel dir îi vori lucra 

- un dicţionar pe placul dsale,. 
D! Papiu înfine a mai spus că, se vori pute 

face tot de o dată şi protect de Dicţionar şi 
Magasin lezicografic, căci ambele stai în decisiu- 
nile anteridre ale Societăţii. Acestă idee nu îm- 
pacă cât de puţin pe d! Odobescu, căci dh! nu 
admite ca, aceste duoă lucrări să se pâtă face cu 
vre o utilitate, într'unul şi acelaşi timp. Aduna- 
rea, de material variată este trebuință a se face 
mai ântâi, pentru ca, apoi, printr”o critică seru- 
pul6să, să se extragă dintr'insa, elementele unui 
bun dicţionar. D! Odobescu cere ca lucrările ce 
sunt până acum executate de membri comisiunil 
şi de toţi colaboratorii să fie considerate ca acel 
material, să se tipărâscă îndată fără modifica- 
ţiuni şi, deca, membrii Societăţii socotescii că arii 
put mai lesne să acopere cheltuielele printr”o 
ediţiune mai numerâsă, dlui se împacă fârte lesne :
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cu idea, de a se tipări în ori câte mii de exem- 

plare acest material, a, cărui varietate chiar, du 

crede că, va fi mal plăcută şi mai folositâre pu- 
blicului decât sistematica şi exclusivista unifor- 
mitate a proiectului comisiunii lexicografice. 

DL Laurian răspunde dlui Odobescu... Ne mai luând 
nimeni cuvântul, preşedintele pune la vot propunerea 

diui Odobescu, luând act de declaraţiunile dlor Sion şi 
Urechie cari o susţinuseră, dar cari pentru momentul 

do facă eraii absenţi, şi propunerea dlui Odobescu cade. 

Şedinţa din 14 Septemvrie 1871. 

D! Odobescu presentă următ6rea propunere: 
„Secţiunea, filologică a Societăţii Academice ro- 

mâne, în lipsa 'ce se simte de o cam dată în 

literatura română de lucrări lexicografice complete; 

negăsind nică un mijloc practic şi nevedând nici 

o posibilitate în timpul de, facă, de a redacta de 
îndată şi fără de lucrări pregătitore un Dicţio- 
nar al limbei. române, care pe lânga. o întregi 
uniformitate, să satisfacă ţot, de o dată pe deplin 

şi pe majoritatea membrilor Societăţii academice 

sub raportul economiei generale, subt al limbei şi 
al ortografiei, lasă însărcinaţi cu elaborarea Pro- : 
dectuluă- de .Dicţionariu şi de Glosariu, ce se află 
de acum începute, pe dri! Laurian şi Maxim, mem-.
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bril actuali ai Comisiunii lexicografice; determi- 
nând ânsă, în modul cel mai precis că, astfel 
precum lucrarea, dir este începută şi chiar dupe 
ce lucrările parţiale ale conmembrilor colaboratori 
vorii fi trecut subt, acelaş sistemă de redactare a 
die, Societatea, academică nu jea, câtuşi de puţin 
asupra sa răspunderea pentru sistema, limba şi 
ortografia urmate de dis în acâstă operă pregă- 
titore, ci o consideră, dupe art. 17, aliniat. [1 din 
regulamentul admis pentru redactarea Dicţionaru- 
lui, numai ca un proiect pentru lucrarea Dicţiona- 
ruluă Academie, care ?] va presenta Societatea 
Academică, la timp. Acâstă decisiune se va tipări 

pe una din paginele copertei a fiecării făşidre din 
opera, actualei comisiuni lexicografice“, 

D! Odobescu, desvoltând propunerea, dice că 
ea, adoptându-se, ar uşura mult lucrarea. dicţiona- 
rului, ea, ar precisa posiţiunea comisiunii lexicogra- 
fice facă cu Societatea, şi a societăţii facă cu publi- 
cul. La cele aduse în propunerea, sa, maj adauge 
că, dupe ce este constatat că n'avem dicţionar, 
dar că avem trebuinţă de un dicţionar al Aca- 
demiei, Academia trebuie să "1 facă. Ea Ansă as- 
sădi nu găsesce alt mijloc dea 'ŞI procura, un 
proiect, de dicţionar 'decât prin o anume comi- 
siune, pe care o lasă să lucreze sub r&spun- 
derea ei proprie; căci altmintrels vede imposi- 
bilități de a ajunge a av6 un dicţionar.: Acâstă 
măsură , dice, d! Odobescu, este necesarie şi in-
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dispensabilă prin situaţiunea, în care ne aflăm. St, 
lăsăm dar pe comisiune să lucreze aşa precum 

lucrâză, de 6ră-ce nu putem face altmintrelă. So: 

cietatea pote să fie r&spundăt6re pentru spesele 

ce se facii cu tipărirea acelui proiect, de dicţio- 

nar (spese âns& care ar pute să revină Societă- 

ți); dar ea nu pâte nici întrun chip. să, fie răs- 

pundătâre pentru ideile coprinse în acel proiect, 

mai nainte ca, acea lucrare a comisiunii fiind o 

dată trecută, prin revisuirea secţiunii filologice, 
să, se fi transformat în Dicţionarul Academiei 
Române, 

Propunerea dlui Odobescu se pune-la vot. Abţinân- 
du-se dnii Bariț şi Papiu de la vot, aii rămas opt votanţi 

(dnii Laurian, Maxim, A. Roman, Caragiani, Hodoş, Sion, 
Odobescu şi Poienaru), patru at votat pentru şi patru 

contra; prin urmare propunerea dlui Odobescu a cădut. 

Bucuresci, 1871. Din Analele Societăţii Aca- 
demice Române. Tom, 1V, 1871. 

 



  

  

PRÂNDUL ACADEMIC. 

Pe la, finele sesiuni! generale din 1871 a Societăţii 
Academice Române, d! A. Odobescu, spre a se înfrăți 

"în mod mal cordial cu colegii cari, în anul precedent, îl 
chiămase prin alegere în mijlocul lor, şi spre a inchieia 
tot de odată în chip ma! vesel aprigele desbateri ce, în 
şedinţele trecute, se iscase asupra prolectulul de dicţio- 
nar al comisiunil lexicografice, întruni la dsa acasă în- 
tr'un osp& amical pe membrii Societăţii Academice. Lista 
de bucate a acelei mese prictenesci era redactată în- 
tocmai dupe sistema de latinisare totală a limbei româ- 
nesci, ce se urmase în discutatul proiect; ea, deșteptă 
atuncă printre meseni,—şi în dilele următâre prin diarele 
şi în societatea din Bucuresci, — o ilaritate şi o- curiositate 

"destul de mari, pentru ca să luăm hibertatea de a re- 
tipări acum acea pagină efemeră : 

IL. 25,682. 

ta
 
>
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„PRANDIULU ACADEMICU 

MERCURI XV SEPTEMBRE 

MMDCIX. V. C. 

VINU-ARSU DE ANICETU. 

Sorbitione cu Scriblete. 

VINU PERUNCTU DEIN INSULELE-FORTUNATE (Afadera). 
Fame-stimuli varii. 

Siluru munite cu astaci- puoiali, i în cindimentie de sinape, 
VINU ALBICANTE PERENNIU ALUTENSE DE ACIDAVA. 

Zumbu bubulinu întinctu în cremore, ce bacce e bueberculi 
deguminose, 

VINU NIGRU DE BURDIGALA (Sanetu Fulianu). 
Coturnici cu pulte venatorica, abstrudi în placenta foliacea. 

POFIONE CONGELLATA DE MODU ROMANU,. 
Melungine vubre cu farcimine de minulale. | 

Copsa de aricte în verubi. torresa. 
Acietaru de olerz, condita pre usu Alhonicu. 

VINU CAMPANICU SPUMOSU (Silleriu). 
Casiu induratu de Batavia. 

Vesice fermentale pre vatione Germanica, 
Biscopte Iactantie glaciate.: 

Canistru multipomariu. 

„ Pepone Cantaliense. 

VINU APPIANU BASTARNICU (Zocaiu). 
Conditure melimeraria e prunaria. 

Confapte saccharine, | 
LICUORE BELLARIA DE BROMELIA 
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Publicul de adi şi cel din viitor voră citi a- 
câstă glumâţă pagină negreşit cu mai multă răb- 
dare şi cu mai pugină anevoinţă şi bătaie de cap .. 
decât le ar trebui pentru misţuirea volumin6se- 
lor şi gredielor Dicţionare, ale cărora ea este o 
uşoră şi vie parodie. “ 

Nevinovata glumă a academicului care a stat . 
în luptă necurmată în contra neologismilor exa- 
geraţi, îşi va, păstra preţul precât se va mai vorbi, 
în istoria .n6stră literară, despre acea curi6să în- 
cercare de: o închipuită lexicologie românsscă ; 
acea lighiână monstru6să sa svârcolit totuşi 
câți-va ani în sînul începândei nostre Societăţi 
Academice. Acum să i fie. ţărâna, uşoră!1) 

  

1) De re ce t6tt acâstă glumâţă literatură nu este alt ceva 
- decât /ainâcă de culne, du latin de cuisine, cum gică Fran- 
cesii, limbi anevote de înțeles celor cu sciință de carte şi âncă 
mat mult celor necărturait, fie-ne Yertat a da aci o traducere în 
limbă vulgară, mat exactă decât interpretaţiunile fantastice ce aă 
apărut prin giarele românesc! din 1871. Actsta o facem spre a 
scuti pe cititori! nostri de a răsfoi Proiectul de Dicţionariu alu 
Societatei Academice, unde e probabil că e! arii pul€ găsi cel mat 
mulţi din termenii culinar! coprinși în acestă listă de bucate. 
Dect ea ar cam suna pe românâsca de rând: «Rackhiii anason , 
Supă cu plăcintiâre, Vin dulce de adera, Mezelicuri felurite, 
„Somn fiert însoşit cu rac! şi cu sos de muștar, Viz alb vechiu 
de Drăgășani, Muşchtu de vacă cu sos de smântână, garnit cu - 
mazăre h6be și cu cartofi, Wizz negru de Bordeaux, Prepeliţe 
gătite cu sos de vânat şi năbuşite în fot de plăcintă , Punch ă 
da Romaine, Pătlăgele roşil cu tocătură de măruntaie, Câpsă de 

22
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berbece friptă la frigare, Salată de verdeţuri, gătită ca la mun- 

tele Atonulut, Viz de Champania, Caşcaval uscat de. Olanda, 

Gogoşi dospite. nemţesci, Biscoturt cu îngheţată de lapte, Coşuleţ 

cu p6me, Pepene Cantalup, Vin dul de Tokay, Dulceţuri de 

mere dulci şi. de prune, Cofeturi cu zahar, Vu/că de ananas» 

La care s'aii adaos, în acea. gi, multă vole bună şi muliă vese- 

lie! Îndată ce se aducea pe masă câte un noii fel de bucate, 

rideaii toţi cu hohote, și numa bretui răposatul, Maxim, unul 

din autorit Proiectului de Dictionariu, se mira, în sincera şi naiva 

încredere ce avea în cludata sa 'sistemă 'de' lexicografie română, 

pentru ce tot ridii cet-l-alţ! de in coperazu' carele în genele sere 

speciale era redessu chiaru depre cumu convine spiritului essen- 

tiale originari ale limăci romane. Din toţi cel atunci de fagă, 

mal mult de jumătate nu ma! sunt ad! printre cel vit; unit s'aii 

ingropat, sărmanil devotați şi aprigi muncitori, sub surpăturile 

âncă din temelele lor şubrede, ale nenorocitului lor Proiect 

de Dictionariu alu Academiei!



  

TOT DICȚIONARUL ACADEMIC 

Propuneri făcute şi susţinute în sesiunea anului 1872 

Şedinţa din 23 august, 1872. - 

D! Odobescu presentă următorea propunere: 
„Spre a se aplica mai cu rigdre disposiţiunile 

regulamentului din 16 august 1869, pentru lu- 

-crarea şi publicarea dicționarului limbei române, 
Şi spre a se completa lacunele acestui regula- 

“ment,: propun 'cele următâre: 
19, Comisiunea lexicografică va lua m&suri 

pentru ca, în ori ce cas, profectul de Dicţionar, 
împreună cu Glosariul ce se redacteză, să nu 

devină mai volumindse decât 'coprinderea a unei 

sute duoe-deci de cole maximum, în total. Pentru
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aceia, în anul curgător 1872—18783, comisiunea, 
va tipări, în cele 40 câle votate în budgetul de 
cheltuieli al Societiiţii, finea literei C şi literile 
de la D până la L inclusiv. Volumul I care va 
fi circa de 60 câle, se va opri la litera I; Yar al 
Ilea care va av6 aceiaş întindere, se va începe cu 
acea, literă. 

20. Ca să ajungă la scopul de a nu trece 
tOtă, lucrarea peste 120 c6le de tipar, comisiunea 
lexicografică "este invitată a reduce articolii re- 
dactaţi asupra, cuvintelor, la definiţiuni concise, 
fără prolixitate; a înlătura consideraţiunile ipo- 
tetice asupra etimologiei cuvintelor Şi a analo- 
giei de sunete şi înțelesuri ale lor; a nu pro- 
diga frasele date drept exemple şi mai ales a 
căuta, ca acestea, să fie scurte, mai pugin banale, 
fără trivialităţi, şi chiar, precât se va put, 
culese din scriitorii cei buni ai Românilor, vechi 
Şi noui. 

- 80 Tot asemenea, comisiunea lexicografică 
va purta atenţiunea, sa asupra termenilor de 
sciinţă, mai ales în istoria naturală, şi a face ca 
denumirile românescă să corespundă exact cu cele 
latine. Întru acâsţa, ea să «consulte pe bărbaţii 
speciali ce facii parte din Societate. Tot de o dată, 
-se vorii înlătura şi din proiectul de dicţionar și 
“din glosar, expresiunile obscene, înscriindu-se ter- : 
menii technici echivalenți de care se servă sciinţa 
s6ii chiar, dâca cuvinte obscene s'arii strecura în
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proiectul de dicţionar şi în glosar, să se reducă 
articolii privitori la dinsele , astfel încât să dea, 

o forte scurtă arătare de înțelesul cuvântului, cu 
notă, expresă, despre necuviința, întrebuințării lui. 

Se voii înlătura cu totul exemplele date prin 

Jocaţi uni triviale şi obscene. 
| , Comisiunea, lexicografică este invitată a 

nu depune o rig6re pr6 exagerată în alegerea cu- 
vintelor usuale românescă, mai ales cele de ori- 

gină latină, care să ISpădă din proiectul de Dic- 

ționar, şi se treci în Glosar, şi a nu se arăta cu 
aşă multă, prodigalitate în crearea de neologisme 

mai ales de cele care nu sunt necesitate de tech- 
.„. nologia, sciinţificaă. 

50. Observând ortografia priimită de Socie- 
tate, comisiunea lexiografică este invitată a nu 
trece cu rigurositateu etimologiilor peste margi- 
nile impuse de buna pronuncare a limbei române, 

cum spre exemplu, să nu scrie cu î, ci cu ccu- 
vântul 7mancaciosu, care românesce nu se pro- 

nunţă mâncăţios ; să nu întrebuințeze termina- 

țiunea one, care este reprobată de marea majo- 

ritate a membrilor Societăţii, în loc de une, usitată 

în tâtă România. 
„60, Comisiunea lexicografică să se completeze 
prin alegerea unui al treilea membru, conform re- 

gulamentului. 

19, Nici întrun cas, autorul unui articol din 

prolectul de Dicţionar şi din Glosar, carele s'ar
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afla şi membru al comisiunii lexicografice, să nu 

potă fi şi examinator al acelui articol, care să 

se cerceteze numai de cei-l-alți duoi membri, re- 
ducându-se şi remunerațiunea, examinatorilor în 
proporţiune cu lucrările lor, astfel ca cei re- 

muneraţi ca compunători să nu mai priimescă 

remuneraţiune ca examinatori pentru acelaş lu- 
crare, 

8%. Comisiunea lexicografică va, fi invitată a 

lua t6te măsurile necesarii pentru ca, în termen 

de duoi ani, adică până la sesiunea anului 1874, 

să fie atat prolectul de Dicţionar cât şi Glosarul 
tipărite in tâtă întregimea lor“ 1), 

Şedinţa din 14 august, 1872. 

Adunarea procede la revisuirea dicționarului. Dl 

Odobescu cere a se enunţa dâca desbaterea are să fie 
generală s6i deca se va trece numa! decât la punte, 

coui la acestea ar av€ să facă Gre-care observaţiuni, și 

anume : 

În Analele Societăţii tipărite cam  târdii, 

1) La acestă propunere s'a asociat şi dnii Bariț, Hodoș, 

Sion, P. S. Aurelian și dr Făâtu. Ea sa desbitut în ședințele din 

24, 23, 26, 27 şi 28 august 1872. :
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d“ află cu părere de r&i că în raportul co- 
misiunii asupra traducţiunilor din Iuliu Cesar, 
(Comentariele de Bello Gallico) s'a schimbat nu 
numai ortografia cuvintelor, ci că d! secretar 
general şi a luat rolul de profesor de srama- 
tică, corectând cuvinte, expresiuni, ş. c. |, şi 
înlocuindu-le. Mai adauge că, asupra acelui ela- 
borat, d! Odobescu, în calitate de raportor al co- 
Misiunii, a făcut Şi Gre care note, dar cu mirare 
a. observaţ şi aci că ideile, care le vede puse în 
acele note, nu sunt ale comisiunii. Eu, gice 
d! Odobescu, nu sunt amic al dicționarului (comi- 
siunii lexicografice) şii fac neîncetat, oposiţiune; 
prin urmare nu .pot admite ca cuvinte întregi să 
mi se corecteze de membrii acelei comisiuni. Cer 
ca să se pună margini la asemen6 corecţiuni şi 
ca să se lase nealterate stilul fiecărui membru al 
Societăţii ; cer în fine ca observaţiunile mele să 
se trecă în procesul verbal. 

Întrându-se apol în desbaterea prolectulul de dic- 
țicnar, ai vorbit succesiv dnii N. Ionescu și G. Bariț, 

D! Odobescu, respund6nd mai ântâi dh! Ba- 
Tiţ, dice că este acum fără de nici un folos prac- 
tic de a tot face procesul Societăţii Academice 
pentru că, în curs de patru ani, a permis Şi chiar 
a îndreptăţit continuarea, Proiectului de Dicţionâr, 
astfel cum Vaii început şi cum Vaii executat mem- 
brii comisiunii lexicografice, adică dai! Laurian şi
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Maxim. Aşa a “voit majoritatea pe care d Odo- 

bescu are consciința a o fi combătut,. dupe tote 
puterile sale, şi astfel s'a urmat penă acum. Cefa : 
ce s'a făcut, rămâne dar de sine'şi făcut; dar a- 
cesta, negreşit, nu însemneză că ceia, ce s'a făcut 

este bine făcut, nici mai ales că nu se pote de 
acum înainte să se facă, mai bine. De aceia, di 0O- 

dobescu, întrunindu-se întru tâtecu părerile ros- 
tite de d! N. Ionescu, propune ca Societatea, să 

procâdă fără întârdire la revisuirea Proiectului de 
Dicţionar, cu scop de a pregăti ediţiunea care se 

va pute cu drept numi Dicţionarul Academiei Ro- 

mâne. Pentru acâsta, du! socotesce că Societatea 

trebuie mai ânt6i de tâte să statueze basele dupe 

care se va face acea revisuire, şi aceste base 
dlui le găsesce în spusele dlui N. Ionescu, pe care 
le resumă subt următârele opt rubrice : | 

10, Ca pe viitor lucrarea să nu mai fie îm- 

părțită în Dicţionar şi Glosar, ci tâte cuvintele 
limbei române să figureze la locul lor alfabetic, 

fără osebire de origină şi de proveninţă. 

20. Ca din articolii lexicografică în care se 

explică, cuvintele limbei, să lipsâscă pe viitor dis- 

cusiunile şi . polemicele asupra etimologiei, origi- 
nei şi înțelesului. dicerilor. Înţelesul să se dea în 

cuvinte pugine, dar bine cumpânite şi coprindă- 

tore. Etimologia să se arate numai când este ne- 
înduoisă s6i cel puţin forte probabilă. 

3% Neologismii neusitață, adică, cuvintele pe .
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care nici un scriitor până adi (afară de autorii 
Proiectului de Dicţionar), nu le a întrebuințat să 
se scotă din rondul vorbelor limbei române, re- 
mân€nd astfel ca adevăratul Dicţionar Academie 
să coprindă numai materialul limbei nâstre exis- 
tente şi nu elemente ale unei sisteme de limbă, 
închipuită, - 

40. Cuvintele: din Dicţionar să, fie întemeiate, 
nu pe frase banale şi adese ori puţin alese, ci, 
precât se va pute, pe citaţiuni din autorii ro- 
mâni vechi şi moderni, şi pe locuţiuni populare, 
dintre care să se: înlătureze cele _triviale şi ob- 
scene. 

0. Aceepţiunile cuvintelor să fe. bine spe- 
ciâcate, mai lămurit explicate prin definiţiuni pre- 

cise şi, în varietatea lor, să nu se uite unele din 
cele mai. usuale, : dar cele cu totul neusitate să, 
se lepede. 

60. Definiţiunile termenilor de sciinţă să fie 
tâte rectificate dupe starea actuală a cunoscin- 

ţelor omenesc. 

10. Forma cuvintelor să fe acela pe care a 
consacrat'o usul şi natura limbei, astfel încât să, 

nu se producă, între scriere şi graiu, anomalii re- 

raţionate; bună 6ră, de vreme ce Românii toță pro- 
nunță, mine, tine, bine, pugin, rugăctune, să nu se 
scrie mene, tene, bene, pucinu, rogatione.. 

8%. Ortografia va trebui asemen6 redusă la,



248 TOT DICTIONARUL ACADEMIC LA 1872 

regule mai practice, spre a înlesni Şi nu a com- 
plica fără, folos cunoscinţa limbei române. 

„Luându-se de basă aceste. opt punturi, pe 
care d! Ionescu lea semnalat, Societatea prin re- 
visuirea . Proiectului actual, pâte face chiar în pu- 
gin timp prima ediţiune a Dicţionarului definitiv 
al Societăţii academice române. 

Să procâdă dar la revisuire, apucânăd lucra: 
rea chiar de la începutul Proiectului, fără de a 
ţine în semă observaţiunile care s'a făcut la 
1870, asupra câtor-va pagine din litera A. Pe a- 
tunci membri Societăţii nu puteai ave experiența, 
dobândită adi prin citirea şi studiarea, a celei mai 
mari părţi din proiectul die Laurian şi Maxim. 
D! Odobescu adauge terminând că, deşi s'a adop- 
tat idea de a se începe aceste revisiuni în şedin- 
ţele sesiunii actuale, dlui ânsă tot crede că aceste 
şedinţe se vori petrece numai în discusiuni preli- 
minaâre, care negreşit poti să fie folositâre ; dar 
şi mai important este de a se îndeplini a duoa 
parte a conclusului Societăţii, adică de a se numi 
Comisiunea permanentă de revisuire, care va av6 
să lucreze in cursul anului şi să aducă la ses;u- 
nea din 1875, precât se va put€ mai mult ma- 
terial pregătit din ediţiunea definitivă 'a Dicţiona- 
ului Academic. Pentru o asemen6 lucrare comi- 
Siunea va trebui să aibă purur6 în. vedere că: 
opera ei trebuie să fie, nu expunerea Şi desvol-
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tarea unei sisteme particulare de limbistică ro- 

mână, ci o oglindă veridică a limbei românesci 

din trecut şi de astădi, din care apoi numai scrii- 

torii şi nu gramaticii, sunt singuri autorisaţi a'Și 

croi dreptarul pentru inovaţiunile de întrodus în 

limbă )). 

Bucuresci, 1872. Din Analele Societăţii Academice 
Romcine, Tom. V, 1872. 

  

1) Punturile de mat sus aii fost desbătute în ședințele din 

16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 august, 1872.





  

TRADUCEREA 
COMENTARIELOR LUI IULIU CESAR 

PREMIATĂ CO PREMIUL e ALEXANDRU I0AX |: CULA» | 
  

Extract dintr'un raport, presentat în sesiunea anului 133 

  

Societatea Academică Română, în “şedinţa sa, 
din 3 septemvrie anul 1871 a pus la concurs Zra- 

„ducţiunea în limba română a .Comentarielor hi . 
ulii Cesar de Bello Civile, împreună cu anexele 

(lui Hirţiu şi altora) de Bello Alezandrino, Afri 
cano et Hispaniensi, anunțând pentru acest con- 

curs tot aceleași condițiuni ce.-se pusese pentru 

traducţiunea Comentarielor de Bello Gallico, pre- 
„cum şi un premii de unu miie duoă sute lei 
noui, din fondul Alexandru Ion I Cuza, ce are a 
se decerne traducţiunii celei mai bune, | 

Mai nainte de 15 iulie, anul curgăror, termin 
fixat pentru depunerea, manuscriptelor presentate



359 TRADUCEREA DIN 1. CESAR 

    

la concurs, sai priimit -estimp duoe elaborate, 
ce s'au însemnat cu literile A şi B. 

Comisiunea. însărcinată de âvstră cu exami- 
narea acestor manuscripte, şi compusă de dnii 
Laurian, Maxim- şi subsemnatul, a cercetat a- 
ceste lucrări dupe metodul comparativ, întrebu- 
ințat acum duo! ani în examinarea manuscripte- 
lor din traducţiunea Comentarielor de Bello Gal- 
lico, şi ea n'a încercat .greutate spre a se con- 
vinge că manuscriptul cu lit. A este superior ce- 
luk-l-alt, cel: pucin sub raportul înlesnirii Şi: corec- 
ţiunii stilului românesc. o 

In privința, exactităţii cu care înțelesul au- 
torului latin e produs în limba română, comisiu- 
nea n'ar put6 da precădere nici unulu din ambii 
concurenți; dar fie-cărula "i ar put€ în'puta de 
a se depărta, adese ori fără necesitate, de la 
structura fraseologiei latine, spre a, produce frase 
vomânesci mult mai împedecate Şi mai puţin 
elegante decât ar fi fost o traducţiune simplă şi 
fidelă a, textului. latin. Printre erorile de acestă 
natură, s'a observat mal cu s6mă pre desa schim- 
bare a timpurilor în traducerea, verbilor, Şi acesta, 
mai ades6 fără să fie necesitate de diversitatea 
sintaxei âmbelor limbi. 

În manuscriptul lit. B, provincialismii neîn- 
demânatici şi expresiunile de un caracter pugin : 
literar abundă; dar nici manuscriptul lit. A nu 
este ferit de 6re care forme gramaticale incorecte,
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care, deşi sunt usitate în unele părţi al Româ- 
nici, nu poti fi admise în limba scrisă, în limba, 
literară. 

Pre lângă: aceste generalități vom adaoge 
cum că termenii tecnnici, şi mai ales cel de res- 
„bel, ades6 întrebuințaţi în textul latin, sunt! 
traduşi românesce într'un mod forte neregulat, 
“adică amestecând diceri vechi din limba română, 
“dar forte rar adaptabile la obiecte. de strategie 
antică, cu expresiuni latine transportate d'a a drep- 
tul în limba, română. 

Convenim de îndată că, aceştia din urmă sunt 

mai tot d'auna preferabili celor d'ântâă; dar, în 
ori ce cas, ne simţim nevoiţia recomanda o mai 
scrupul6să exuctitate în intrebuinţarea celor- -Valţă. 

Pe. de altă parte, observăm. că, în manus- 
criptul lit. A, al cărui stil este cu neasemănare 
mai lesnicios, mai elegant şi -mai corect decât; 
cel din manuscriptul B, nu se mai simte aşa, 
tare, ca în traducţiunile cele preferite acum auoi 
ani, influenţa galicismilor nejustificabilă, cari sai 

întrodus la noi prin usul cuotidian al traducţiu- 
nilor servile Gin limba franceză.. 

Precum se vede din citaţiuni (aci omise), co- 

“misiunea nu p6te acorda o deplină aprobaţiune, 
nică chiar manuscriptului lit. A., care, fără în- 

duoielă, însuşesce mai multe calități decat cel-l- 

alt. Pre lânga-0 destul de mare exactitate în 
reproducerea înțelesului din textul latin, primul 

II. 25,682. + 23
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manuscript se presentă mai ades6 cu un stil ro- 
mânesc pe care '] pote citi cineva cu 6re-care 
plăcere. Să adaugem âncă cum că notele, deşi 
scurte, sunt tot-d'auna nemerite, şi că întroduc- 
țiunea, la, Comentariul despre Belul civil este un 
bun conspect de situațiunea Statului roman în 
momentul când începii evenimentele narate. 

„ Manuscriptul lit. B, presentă drept introdu- 
cere o prescurtare din viaţa lui Iuliii Cesar; no- 
tele dintrînsul au şi ele val6re critică, şi nu se 
potii trece cu vederea duo bune accesorii ce sati 
pus la sfârşitul operatului, şi adică, o tabelă al- 
fabetică, de numiri şi de obiecte, şi o tabelă cro- 
nologică (cu anii şi dilele) de evenimentele co- 

"- prinse în naraţiunea, lui Cesar. 
„Fără dar de a recomanda manuscriptul lit. A, 
ca o traducţiune ce nu lasă nimica de dorit, CO- 
misiunea, crede ânsă că, acâsta nu este câtuşi de 
pucin mai prejos de lucrările ce sait presentat 
acum duoi ani. Pe acest temelu şi considerână 
marea, necesitate ce se simte de a stimula cât 
se pote mai mult în sînul națiunii n6stre aple- 
carea şi gustul la lucrări literare serise, comisi- 
unea nu crede că este oportun, de acestă dată, a 
refusa nici chiar a amâna decernerea, premiului 

“ propus. e 
Societatea n6stră, domnilor, a lucrat penă , 

acum în mod de a deschide tuturor bărbaţilor 
laborioşi şi cu cunoscințe, o cale lesnici6să spre
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a înavuţi limba cu opere de o mare .valdre lite- 
rară, fără de a le presenta alte dificultăți de în- 

"vins, decât ale unei traduceri din limbile clasice 
în limba n6stră. 

Lucrările de acâstă natură ce s'aii propus de 
către Academie 'ofereaii concurenţilor âncă şi re- 
-tribuţiuni din cele mai cuviinci6se. Să constatăm 
că, în anul trecut, s'ait presentat pentru asemene 
lucrări un număr mult mai considerabil de con- 
curenți, decât în anul de faca. Ore, acestă împu- 
qinare a aspiranţilor nu provine, în mare parte, 
din împrejurarea, că Societatea, Academică n'a 
putut aproba lucrarea, nică unuia din concurenții 
de an? , 

Ne temem ca nu cumva, printr”o exigenţă 
pre rigurâsă, Societatea să nu facă alt decât a 
micşora şi mai tare pucinul îndemn la asemen6 
lucrări lungi :şi anevoi6se, ce se simte printre 
bărbaţii noştri de litere. 

Cugetim asemen cum că rigorea, ce Socie- 
tatea trebuie neapărat să arate, când este cestiu- 
nea de a pune în executare o idee provenită din 
propria sa iniţiativă, când voiesce, bună 6ră, 
să scotă la lumină, cu spese însemnate Şi prin 
acord mutuii, traduceri românesci de pre autorii 
clasici antici, acea rigore, credem, se pote îm- 

"blândi atunci când, precum este în casul de facă, 
Societatea nu are altă, funcţiune decât cea de a 
îndeplini voințele unui generos donator, recom- 

23*
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pensând lucrările, care relativamente se voră 
crede cele maj bune la timpul când este prescris 
a se decerne premiul. | 

Chiar acel premii, pus astădi subt, arbitriul 
dYstră, fiind mal cu s6mă un premii de încura- 
giare, de îndemn şi de stimulaţiune la produce- 
rea de lucrări seri6se în limba română, în atare 
calitate mai virtos, comisiunea se crede în destul 
îndreptăţită a “vă propune şi de astă dată a lui 
decernere. 

Ea dară, întemeiată pe conşideraţiunile de 
mai sus, invită pe Societate. să acorde premiul 
fixat de 1200 lei din fondul principelui Alexandru 
I6n 1, persânei care a presentat manuseriptul 
(A) cui devisa: „Non solum armatis, sed interdum 
petiam otiosis minabantur (Pompeiani,) nec quid 
„quisque' sensisset, sed ubi fuisset cogitandum 
„esse dicebant.“ — Ciceronis pro A[. Marcello.) 

Aşa dar, domnilor, -adi pentru a duoa Gră, 
„ Societatea Academică Română se vede în posi- 

ţiune de a decerne premiul literar instituit de 
“răposatul marele Domnitor al României Alexran- 
dru Ion I, şi adi ne aflăm în dioa de 30 august, 
dioa onomastică. a fostului -Domnitor, în care, 
pentru 'ântâia dată estimp, avem a deplânge 
perderea, sa dintre muritori. | 

“Sunt acum dece ani, domnilor, de când avu- 
sei fericirea, de a fi organul prin care Alexandru 
Ton 1 fundă, în România, ântâiul premii de în-
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curagiare literară, deschidena astfel primul avent 
al activităţii viitâre a Societăţii n6stre, tot din- 
sul carele a pus pâtra fundamentală la cele mai 
multe acte prin care se inalţă patria. 

Am socotit, domnilor, că nu putem trece în 

tăcere acestă, coincidenţă, întemplătore, şi că este 
o datorie solemnă, providenţială a nâstră de u 

ridica, glasul aci, împreună cu ţera întregă, spre 

a rosti adi, cu o pietâsă durere, cuvintele : „Eternă 

„Să fie memoria marelui Domnitor al României 
„Alexandru I6n I Cuza !* 

Bucuresci, 1573. Din Analele Societăţii Aca- 

Ă demice Române, Tom. VI, 1973. 

c TD





  

CONDIȚIUNILE . 
UNEI . 

BUNE TRADUCERI ROMÂNESCI, 

AUTORII ELENI ŞI LATINI 
  

Raport asupra traducerii române din Dione Casiu, presentat în 
sesiunea anului 1354. 

Domnilor, 

Pentru a treia 6ră Societatea, nâstră, mereii 

stăruitore în dorința”i de a da publicului român 
„ traducţiuni bune de pe autorii clasici, a pus la con- 

curs, în sesiunea anului trecut, seria de scriitori 

eleni şi latini, asupra, cărora, de duoă ori repețitele 

n6stre încercări aii rămas fără de resultat mul- 

țumitor. Şi nu s'a, înşelat întru acâsta obstinata 
„răbdare a Societăţii, căci al treilea, rond de probe, 

adică cel de estimp, iată/l că ni se presentă cu 

câte-va lucrări care nu pr6 sunt aşa tare depăr-
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tate de condiţiunile ce se poti impune, în mo- 
mentul de facă, traducătorilor români de pre 
scrise antice. 

Ţinend s6mă de fluctuaţiunile la care limba 
n6stră este âncă expusă în procesul ei de limpe- 
dire, sciirid cât de grei este a se feri cineva a- - 
tât de exageraţiunile adimenitâre ale sistemelor 

„limbistice, cât şi de inicorecţiunile consimţite de 
usul dilnic al vorbirii şi al tiparului românesc, 
ne este dre permis, domnilor,-a cere de la scrii. 
torii români, pre cari datoria Şi dorinţa, nâstră 
ne duci a '% îmbărbăta la, lucrări literare, o per- 
fecţiune de stil clasică, tot d'a-una în raport cu 
acela a autorului pe care ej ai a'l români? Sa 
mai cugetăm apoi că chiar şi literaturele cele 
mai bine cultivate ale Europei moderne posedă 
pugine, fârte pucine traducţiuni perfecte de pre 
autorii antici. . | 

Adevărul e că dificultatea unei traduceri 
„Cresce în proporţiune cu diferența, ce există între 
vocabularele, sintaxele şi construcţiunile bine în- 
temeiate şi bine statornicite a duoă limbe ce se 
încârcă la lupta înfrăţitâre a traducţiunii; aşa 
dar, ca principii general, se pâte dice că cu cât 
0 limbă are cuvinte Şi regule mai temeinic sta- 
bilite, cu cât ea a ajuns a fi maj de sineşi stă- 
tăt6re, cu atât ea este mai pugin priinci6să, may 
pugin înlesnitâre la translaţiuni dintro limbă ri- 
vală; şi din contra, limbele nu âncă de tot for-
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mate, limbele âncă slabe Şi sărace, dar care ânsă 
aspiră la înavuţire, aii şi folos şi îndemânare de 

a se mlădia, prin mijlocul traducerilor, dupe chi- 
pul şi asemănarea limbelor celor mai corecte. 

Acesta este fără îndoi6lă casul limbei nâstre, 

şi pentru aceia mai cu sâmă, — s'o declarăm 
âncă o dată, domnilor, — stăruim noi aşa tare 

ca şă îndemnăm pre scriitorii noştri la dese şi 

înmulţite cercări de transferire a modelelor an- 
tice în limba românsscă. 

Pentru ca să atingem âns& scopul şi să fa- 

cem ca traducţiunile propuse şi premiate de So- 

cietatea Academică să fie cu adevărat folositâre 
la înavuţirea treptată a limbei şi la sporirea bu- 
nei literature române, nu cred că putem de o 
cam dată cere de la concurenţii noştri alt ceva 
„decât: ! 

"Mai ânt6i, ca el să se pătrundă bine de în- 
țelesul autorului ce le stă în facă, fără ca să ne- 
socotâscă nici una din nuanțele, une ori forte 

„ delicate, ale cuvintelor şi ale fraselor. 

Apoi ca ei să se sil6scă a representa pre. 

românesce, in mod clar şi cu fidelitate, atât în- 
țelesul general al fraselor şi al cuvintelor, cât şi 

t6tă, acea, minunată varietate de nuanțe, care este 

pod6ba cea mai admirabilă a: frumoselor şi mă- 
iestritelor limbe. antice, în fine, ca ei să nu psrdă 
şi să nu răsipâscă cu totul, în acea strămutare 
a materiei, a ideilor şi a impresiunilor străine
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pre românie, caracterele care constitue însăşi 
originalitatea, limbei n6stre, semnele distinctive 
care faci dinti'însa, 'o fiinţă limbistică a-parte ; 
în câte-va cuvinte, să nu nesocotâscă, nici calită- 

-țile, nici virtuțile, nici farmecul ei proprii. 
Decă, dupe experimentele făcute întrun Şir 

de mai mulţi ani, vom căuta astădi a consemna 
principalele defecte la care se află mai cu s6emă, 
expuşi traducătorii noştri în raport cu fiecare din 
aceste trel norme pe care, în mod tacit, Societa- 
tea le a fost impus chiar din dioa, când pentru 
ântâia, dată a deschis cariera concurselor de tra- 
duceri, şi pe care ea le a delineat din ce în ce 
mal lămurit în .criticele publicate dupe fie-care 
concurs, dâca vom face astădi inventarul sub- 
stanţial şi explicit al pericolelor de traducţiune, 
credem că astfel ne vom fi îndeplinit cu totul 
datoria n6stră pentru viitor şi că .de acum îna- 
inte, la fie-care nouă probă ce se va presenta, 
rolul Societăţii se va put6 mărgini întru a con- 
stata numai până la ce punt nouii concurenți ai 

„putut şi aii sciut să se ferâscă de primejdiele pe 
care noi le vom fi arătat ca, semănate în ca-: 
lea, lor. 

Acestă schimbare de procedere în criticele 
nostre ne este, pare-mi-se, prescrisă chiar prin 
simţit6rele progrese ce, cu o înviet6re . mulţu- 
mire, am putut constata, estimp intro bună parte 
din probele ce ni sai înfăgişat. . Remâne acum
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învederat că ale nâstre consilii nai fost nică 
greşite, nică sterpe. Ca o s&mență vie, ele nu 

s'aii spulberat în vânt, ci ai picat în țărână ro- 

ditâre. Precât ânsă o asemenea idee ne pâte 
insufla şi mulţumire, şi mângâiere, şi bun augur 

pentru viitor, tot atât trebuie dinsa să ne înte- 

meleze a, recunbsce că concurenţii cari re&spundii 

la chiămările n6stre nu sânt scolari îndăr&tnici, 

cărora trebuie fără preget şi fâră îndurare să le 

repeţim  mereii şi neîncetat învățături. elementare 

de gramatică, de logică şi de estetică, ci în mare 

parte sint bărbaţi instruiți şi literați cari stai, 

— iertaţi-mă, domnilor, a o dice, — ca şi noi, în 
nedomerire asupra multor cestiuni de limbistică, 

română, şi cari ceri numai să li se arate direc- 
ţiunea cea mai bună, pentru ca ei să o urmeze 

cu paşi sigură şi fără şovăire. 

Apoi ore, astfel stând lucrurile, nu este de 
- ajuns, domnilor, ca în câte-va, trăsuri generale 

să schiţăm aci, o data pentru tot periodul actual 

al culturii n6stre filologice şi literare, care sunt 

pericolele ce trebuiescii ocolite de către scriitorii 
"români, în calea pe unde ei urmărescii, traducân. 

du'i, pe autorii eleni şi latini? 

Mai nainte de tâte,—am mai dis'o, —se cade 
ca traducătorul să cunâscă bine limba din care 

se apucă a traduce, aşa de bine încât să nu "i 

scape nici una din acele delicate nuanţe ale în- 

țelesului cuvintelor , nici una din acele construc-
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țiuni sintactice care facii să varieze până la infi- 
nit tendența principală a conceputului unei frase. 
Ar fi, negreşit, a cere pr6 mult, deca am pre- 
tinde ca, în lupta truducerii, el să nu intre cu 
altă armă, decât cu acelea, pe care i le dai cuno- 
scințele sale limbistice de mai nainte dobenâite ; 
dar ânsă nu e mai pugin adevărat că o traducere 
basată numai pe neîncetate cătări în dicţionar, 
pe continue răsfoiri prin gramatică, pe ajutâre 
mereii împrumutate de la traduceri în alte limbe 
moderne, acea traducţiune nu pâte nici odată să 
fie nici o reproducere exactă a autorului tradus, 
nici o operă literară în limba traducătorului. 
Puntul de atac către care privirea traducătorului 
va să fie direct ţintită, este însuși textul auto: 
rului antic şi numai acel text; de aceia, mai 
nainte de a!l ataca, zelosul traducător să "ȘI cerce 
bine puterile, să se încredințeze bine decă se află 
în stare a învinge dificultăţile limbei originalului 
chiar şi fără de ajutre străine; şi numai atunci 
câud va fi sigur că limba şi stilul autorului de 
tradus nu conţine pentru dinsul pr6 numer6se 
arcane, atunci numai să cuteze a se apuca de 
lucru, ajutorându-se, în mod accesorii, cu dicţio- 
narele cele mai complete, cu scholiele şi adnota- 
ţiunile cele mai erudite, cu traducerile cele mai 
perfecte. Asemen6 ajutorinţe sunt chiar şi de 

recomandat, acelora, cari înţelegii bine pe autor şi 

fără sprijinul lor, căci din confruntarea unui ma-
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terial variat se: nasce o critică ce va ave mai 

ades6 resultate folositâre pentru noua traduc- 

ţiune. | 
Celia ce este limpede şi lămurit în mintea - 

“omului, el pâte so şi exprime cu claritate şi 

cu precisiune. Acestă axiomă a logicei literare 

este tot aşa de adevărată în privinţa traducăto- 

rului, cât şi în a scriitorului care de la sineşi 

compune; dâca acestuia se cere ca să 'şi lămu- 

râscă propriele sale cugetări mai nainte de a le 

enuncia, cel-l-alt trebuie să se pătrundă bine de 

gândirile modelului seii, să'şi însuşescă tot com- 

plexul de idei ce se vădii și se străvădi în stilul 

lui, Când va fi căpătat acest dar, cu care stu- 

diul singur î! pote înzestra, sarcina, “i va fi i6rte 

împuginată. E va sci cu cine are a face, cunos- 

“când şi puterile şi subtilităţile modelului său, 

prețuindu'i frumuseţile şi cumpăninâw'i slăbicău- 

nile; unica lui grijă de traducător va rămâns a 

fi, cum mal bine să le strămute, tâte netrun- 

chiate, tâte nevătămate, tâte vii, în limba nouă 

dasupra căria el. voiesce să altoi6scă anticul 

model. - 

Aci  nasce fără înduoiâlă adevărata luptă. 

Lupta se arată negreşit - grea, şi periculGsă celui 

ce n'are la indemână decât o armă slabă, imper- 

fectă, şi stângace. La prima, încercare, la primul 

atac, fie-care se va spăimânta de neputinţele sale; 

dar să nu se amăgâscă cutezătorul luptător, să
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nu "şi pârdă curagiul. În mil de casuri, chiar a- 
cea nestatornicită, flexibilitate a elementului plă- 
pând de care el dispune, îi va veni întru ajutor; 

„ea îi va permite a urmări de aprâpe, pas cu 
pas, pre trufaşu'i antagonist; ea îl va învăța să 
"i sorbă, — de aş pute dice aşa, — virtutea lipin- 
du-se de el, precum văscul de stejar; ea îl va 
face să ?1 învingă, supunendu-se şi asemuindu-se 
lui, precum odini6ră. 

Gracia capta ferum victorem cepit et artes 
Intulit agresti Latio... . 

Întru acâstă, insinuire victori6să a perfecțiu- 
nii clasice în puţin, până acum, cultivata nâstră 
limbă, întru acea bună şi solidă, direcţiune ce 
modelele antice potii da născândei n6stre litera- 
ture, constai principalele f6l6se didactice ce avem 
să tragem din traducerile pe care Societatea Aca: 
demică le propune; aşa dar, să nu fugă aspiran- 
tul la, premiele nâstre de temerea ce preocupă 
mai cu s6mă pe Francesi, că va sta pr6 mult 
servil în traducere; din contra, traducătorii ro- 
mâni să nu perdă nică o ocasiune priinci6să de 
a rămâne fideli construcţiunilor fraseologiei an- 
tice, de câte orl ei vori simţi ânsă că, făcând 
astfel, înțelesul frasei nu se perde pre românesce. 
Când se presentă dar asemen6 casuri, să se fe- 
rescă mai ales şi cu tot dinadinsul a traduce :.
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prin perifrase împrumutate din alte limbe străine. 

E sciut că junele studios, de la învățătorul 

bun mai mult câștigă; şi cine pote fi mai bun 
învăţător pentru limba nostră, aşa spornic şi 

aşa felurit vlăstărită, decât scrierile clasice ale 
antichităţii ? 

Nu e răi, —o repeţim — ca traducătorul ro- - 

mân să consulte. şi pe cei cari, mai nainte de 
dinsul, s'aii cercat a interpreta în limbe moderne 
pe autorii vechi; dar cât de îndemânatică şi cât 
de experimentați "arii fi aceia, nu se cuvine ca 
noul cercător săi Yea orbesce drept călăuze, şi 

urmând poteca lor laturală şi pote chiar mallin 

aşternută, să părăsâscă calea cea largă şi adese 
mai accidentată a textului original. 

Insistăm asupra acestui consilii, cocă ne am 
putut cam des încredința cum-că, în momentele 

de obosâlă ale nevoi6sei lor sarcine, unii din con- 

curenţii noştri cei mai meritoşi îl punii cam lesne 
„la uitare. Le aducem dar aminte că este cu pu: 

tinţă a face într'altfel; şi decă nu e mai uşor, 
în ori-ce cas este mai bine. 

Ceia ce este ânsă şi mai pugin uşor, chiar 

pentru cei cari sciă bine limba din care traducă, 

pentru cei cari se ţinii strînşi legaţi de înțelesul 
autorului şi cari se silescii a traduce cu exactitate, 
tâte ideile, tote nuanțele stilului săi, este de a 

scrie tot de o dată şi frumos românesce. Cu 
tâte ânsă, acesta este a treia şi pote mai de toți
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simțită şi preţuită condiţiune a unei bune tra- 
duceri. Ce folosesce în adevăr publicului cititor 
dâca un erudit, carele netăgăduit cunâsce fârte 
bine limbile antice şi pâte chiar gusta în sineşi 
tote fineţele scrierilor clasice, s'a opintit a tran-. 

svasa, — "mi aş fi permis a dice îndată, a pritoci 
"de n'ar fi fost vorba, de nobilele creaţiuni ale ge- 

niului antic, — a scălămba cel puţin acele crea- 

ţiuni într'o limbă trivială sei extravagantă, gresie 

s6i pretenţiosă ? 

Cărţile se scrii spre a î citite, şi numai 
acele citiri potii fi profitabile cititorului pe care 

el le înțelege şi care, conţinând idei sănătose pre- 

sentate într'un mod logic, sunt scrise într'o limbă 

de toță pricepută, de toţi gustată, într'o limbă 

care nici desgustă mintea, prin formele şi expre- 

siunile ei pocite şi înjosite, nici o ostenesce prin 

a ei fraseologie nomol6să şi încălcită, nică o 
spăimântă prin netrebuinci6se şi nejustificabile 

inovaţiuni. 

Iată dar o nouă şiră de stânci, printre care 

traducătorul cată să'şi prefire vasul, fără de al 

periclita, isbindu'l pr6 tare de vre-una din ele. 

Aceste pericole, care se înfăcişâză nu tot-d'a-una 

aşa ameninţătâre precât ele ades6 se arată pline 

de înlesniri şi de adimeniri, sunt protincialismiă 

sâii formele şi expresiunile necorecte care se în- 
trebuințeză numai în câte-va localităţi, cu dispre- 

ţul bunului 'us mai general; sunt vulgaritățile
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sei creaţiunile hibride ale graiului poporan şi fa- 
miliar, care ades6 sunt şi contrarii spiritului lim- 
bei naţionale; sunt platitudlinile de stil s6i lipsa, 

de vigore, de eleganţă şi de corecţiune în alege- 

rea cuvintelor, şi mai ales in construcţiunea fra- 
selor, care se destramă sâi se împletecescii fără 

spor şi fără gust; sunt archaismii nevoiaşi sâi 

cuvintele sterpe care ai îmbătrânit, şi aii răposat 
fără de a lăsa sămânță în limba cea vile; sunt 
în fine neologismiă prisositori, s6u formele şi vor- 

bele din noii create care, pe lângă dificultatea: 

de înțeles ce presentă cititorului, mai aii şi ne- 
iertatul păcat de a fi făurite fâră de necesitate 

practică, s6ă numai dintr'un simplu capriciii, sâii 
chiar şi ca o consecinţă rigurosă a unei sisteme 

„personale de reformă limbistică. 

Aşa dar, traducătorului i se cere a fi lim- 
pede, corect, elegant, cumpânit şi mai cu s6mă, 

inteligibil în limba sa, ; căutând formele. literare 
el nu trebuie să scape din vedere nici puritatea, 

şi demnitatea, stilului, dar nici folosul ce poti 

trage cititorii din claritatea cărţii lui. Cu cât vorii 

fi ideile mai simplu şi mai lămurit expuse, cu 

atât ele vori îi mai apreţuite şi mai spornic se- 

menate în inima, lectorului; cu cât cuvintele vorii 
fi mai alese, cu atât ele îi vori. susține mintea, 

în sfere mai nobile şi mai înalte ; cu cât mai 

mult vori lipsi din limbă diceri hibride, gârbovite 

şi scăpătate, cu cât mai pugin vorii răsări într'- 

It. 23.682. " 24
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însa superfetaţiuni :neologiste, cu atât scriitorul 
va :fi mai gustat 'de. public, şi tot de o dată mai 

folositor şi limbei şi literaturei naţionale. 
__ In” periodele cele: mari ale culturii omenesci, 

scriitorii cei buni ai fost luminătorii epocei lor; 

ei au scris pentru Gmenii -din timpul lor; ai 

scris ca să fie pricepuţi de dinşii, şi numa! astfel 
aii reuşit :chiar'a. face ca radele răspândite de ei 
în timpul vieţuirii să, se resfrângă şi asupra de- 

părtatei posterităţi. A scrie limba trecutului este 

un joc retrospectiv, o petrecere de anticar care, 

chiar când e perfect executată, rămâne a mulțămi 

numai un forte .mic număr de amatori. A voi 

din contra să scrie. cineva limba viitorului , este 

o utopie fără de nici 'un.temelu, este a cerca 

dupe calcule ilusorie viitorul limbelor, precum ne- 

cromanţii şi vrăjitorii câreă în zodii şi cu - bobii 
viitorul sufletelor, . 

Dar este timp acum, domnilor, să resumăm 

t6te cele ce am luat voie a desvolta dinaintea, 

dvâstre, sub prâspăta, impresiune a, traducerilor de 

pre autorii latini şi eleni, cari ne ai venit estimp 
la concurs. | 

În câteva; cuvinte, vom dice dar, adresându- 

ne către aceia, din studioşii români cari vori voi 

să traducă, pe limba lor scriitori clasici, că el tre- 

buie mai ântâi să cunscă bine âmbele limbe pe 

cari vorii.a le pune în luptă, şi apoi să nu uite 

că, ţinendu-se pecât se pâte mai alăture cu
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"textul original, ei ai datoria de a serie o limbă 
românescă alesă, dar tot de o dată şi înțelesă. 

Cu aceste premise. şi ţinând sâmă de tâte 
justele şi finele observaţiuni pe care le a con- 

semnat colegul - nostru di Nicolae Ionescu în in- 

geniosul şi măiestritul s&ii raport asupra traduc: 
țiunilor de pe autorii latini, venite în sesiunea 

acesta la Societate, vom deschide acum dinaintea 

dvâstre pe rond cele patru manuscripte de traduc- 

ţiuni din. limba elenă cari, s'au dat în, cercetarea 

comisiunii nostre. Onorabilit mel colegi, deil Sion, 
Maxim şi Caragiani, "mi aii delegat favârea, de a 
stringe în -snop pentru adunarea, Societăţii cela 

ce noi în comisiune am spicuit prin manuscrip- 

tele de probă. : 
Ca, şi în anii trecuţi, autorii eleni. propuşi 

la concurs nu aii fost aleşi cu privire la perfec- 

ţiunea lor de stil, ci mai mult; la materiele ce ei 

ai tractat. Patru istorici ai analelor romane, toță 

din epoce mai mult s6i mai pugin scădute ale 

clasicităţii, întocmescii lista, concursului. "Deca 1) 

asemen6 alegere ne obligă la 6re-care condenscen- 
denţă în privinţa corecţiunii de stil a traduceri- 

lor, ea pe de altă parte ne atrage atenţiunea, asu- 

pra înlesnirii mai mai ce; oferă . translaţiunea 
unor scrieri lipsite de un riguros, caracter. de per- 

fecţiune clasică. Aceste consideraţiuni se resfrângii 

neapărat, în proporţiuni inegale asupra, autorilor 
puşi la concurs, cari ai fost: _ 

o»
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Polibiii, cu 16 capitole din cartea 1 a Istorii- 
lor sale; 

Dionisiti, din Halicarnas, cu 12 capete de la 

începutul Antichităţilor Yomane; 

Dione Casii, cu o parte din domnirea lui 

Tiberiii (cap. 58, 3 1—12 din Zstoria romană); şi 

în fine: 

Plutare, cu câte-va paragrafe din viaţa lui 
Tiberiii Grachu, | 

Nici un concurent, estimp ma mai cutezat 

se înfrunte fraseologia prolixă şi complicată a, bio- 
grafului din Cheronea, cel mai popular, deca nu 

şi cel mai 'corect din scriitorii „Propuşi spre în- 
cercare, 

Polibiii, preguitul istorie al politicei romane, 

ni s'a presentat întrun specimen românesc de 8 

„cole, primit de delegaţiunea nâstră la 24 iulie 
1874, cu epigraful: 

Vos exemplavia greeca 
Nocturna tersate manu, versate diurna. 

„Se vede că traducătorul a urmat cu sfințe- 

nie povaţa lui Oraţiii, pe care o tea drept-semn 

distinctiv al lucrării sale. Se simte că el cunâsce - 
limbă, “elenă, şi că s'a pătruns bine de înţelesul 
autorului săi, pe care 7] urmăresce forte fidel, 

pote pre fârte mult fidel, în fraseologia lui. Deca 
acest traducător ari sci să scrie aşa corect şi 
aşa elegant românesce precât pricepe de bine :
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elinesce, comisiunea ar fi fost fericită că a gă- 

sit de îndată într'insul pe traducătorul lui Poli- 

biii. Dar citirea unui capitol, în care am subli- 
niat numai unii provincialismi şi unele expresiuni 

r&ii alese, va da îndestulă dovadă de neîndemă- 

narea, stilului : 

„Pre acestu tempu 1), Romanii încercara cea de an- 

taiu trecere cu potere armata în Illyri'a 3), si în aceste 

parti ale Europei, unu evenimentu acesta, preste care 

nu potu trece usioru, ci trebue se pcrsevereze pre lenga 

acela cu attentiune, acelia, carii voiescu intru adeveru, 

a si-procură idea intentionata ein partea nostra, despre 

încrementulu si consolidarea domniei romane. Ei se de- 

terminara a trece in Illyria, cam dein urmatoriele cause: 

„Agron, regele Iliyriloru, fă fiulu lui Pleuratu si 

„dispuned, preste cea mai mare polere pedestra si navale 

deintre regii Illyriei, carii domnisera in ainte de elu. Ace: 

st'a fiindu induplecatu cu bani dein partea lui Demetriu, 

tatalu lui Philippu, promise ajutoriu Medioneniloru 2), ca- 

rii erau impresurati dein partea Etoliloru. Etolii adeca, 

dupace nu putura nici decatu persuadd pre Medioneni, că 

se participe la confederatiunea loru: intreprinsera gre 

aceia, a si-i subjugă cu. forti'a. Deci scotiendu-si afora, 

tota poterea armata impresurasera cetatea acelor'a, si 

continuara a o impresurd, folosinduse de ori ce midilocu 
a! poterci si al artei. Veniendu inse tempulu alegerei 

1) adeca: 231 a Ch: (523 urb. cond.). 

2) Îllyri'a era tier'a de lenga marea Adriatica în Albani'a 

si Dalmati'a de astadi. 

3) în Acarmani'a lenga confiniele Etoliei.
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magistratiloru si fiindu de a se alege unu nou strategu, 
chiar pre candu assediatii se aflau intro pusetiune atatu 
de precarie, catu pre tota dio'a se asceptă supunerea 
loru : Strategulu de pono aici, fece propunere Etolilor, di- 
cundule : că de orece elu a suferitu greutatile -si peri- 
culii assediului, este de cuvenintia cd deca voru occupă 
cetatea, se-i-se adjudece lui si impartirea. predii, cum si 
inscrierea numelui pre arme. Dar unii si mai alesu a- 
celi'a, carii competira pentru locuri de onore, se oppusera 
acestei pretensiuni, si admoniara pre poporu, câ se nu 
preocupe, ci se lase nedecisu acea, ca eui va imparti for- 
tun'a acesta distinctiune. Deci Etolii decisera;, că Stra- 
tegulu care se va denumi, daca ar'ocupă cetatea, se aiba. 
impreuna cu Strategulu de mai nainte, dreptulu de a 
imparti predă „ Cum. si onorea de a si-inserie numele 
pe arme.“ - 

Comisiunea vă încredinţeză, domnilor, că tra- 
ducerea de pe Polibiii este minunat de exactă; 
cât despre stilul românesc, aţi putut înşivă ju- 
dica. Cred dar că ne veţi aproba , când referin- 
du-ne la frumssele versuri ale epigrafului acestei 
probe, vomii dice: „Imparță'și orele de dioă, îm- 
parță'şi şi pe cele de n6pte între ră&sfoirea exem- 
plarelor grece, şi deprinderea la scrierea corectă, 
şi elegantă a limbei românesci, şi cercătorul de 

„“agi al lui Polibii va deveni mâne demnul săi 
traducător 1 

Mai pugin norocos âncd decât părintele isto- 
viei pragmatice ni s'a arătat retorul din Halicar- 
nas, în cele 6 c6le de probă românâscă, venite 
la 5 iunie 1874, sub Scutul răi aparătr, dar de
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mal nainte mângâtos al următorei strofe din O- 

Taţii. : 
Pirtus repulsce mescia sordide 

Intaminatis fulget honoribus, 

Nec sumsit aut ponit secures 

Arbitrio popularis aurce. 

Luarăm şi aci un capitol, pre cel Vântâi, 

spre a 7] transcrie pentru dniile vestre; dar el de la, 

început ne ese înainte cu o frasă răi înţelesă, de 

jraducător şi âncă şi mai grea de înțeles pentru 
cititorul traducţiunii. De aci înainte, urmarea, 

lasă tot aşa mult de dorit şi sub raportul stilu- 

lu românesc, şi sub acelaal fidelității traducerii. 

S'ar pute dice că concurentul n'a sciut a se feri 

de nici una din acele trei serii de pericole pe 

care noi le am semnalat mai sus ca semenate 

în calea traducătorilor. Ar. fi de dorit, în inte- 

resul s&i propriii, ca să caute întărirea sa prin 

studii şi să nu pr6 pună temeiu pre semâţa şi 

amăgitorea mângâiere că meritului nu “i pasă de 

rușinea, unei respingeri : Virtus repulsce nescici 

sordide. 

Am însemnat unele defecte mai aparente 

subliniând cuvintele în acel. pri im capitol : 

„Contra voientiei mele, me vedu necesitati Ja limba 

indatinata pentru precuventarile istorice de a vorbi mai 

antaiu despre mene insumi; totusi nu voiu excedd nece în . 

lauda propria, carea, cum sciu, pre auditori?) i-obosesce, 

  

1) «Scriitoriulu si-refresenteza mai antaiu unu cercu de.
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mece mam de cugelu, de a defaimă pre alti scriitori, — 
cum fecera Anaxilau si Theopompu!) in precuventarile la 
istoriile loru, — ci voiescu numai a arată motivele, care 
me indemnara la compunerea acestui opu, si ami dă 
seam'a despre isvorele, dein care mi-am luatu cunoscien: 
tia pentru descrierea, istoriei insesi. Sum adeca convinsu, 
“cumca fiacare, carele se delermineza a lasă posteritatei 

monumente a le spiritului, pre care tempulu nu le pote 

nemici de odata cu corpulu, mai alesu istoriculu, la care 

noi presupunemu adeverulu, acestu fundamentu aPtotei 
intieleptiunei si prudentie, trebue inainte de tote, se si- 
alega materii demne, distincte si aducatorie de folose” 
abundente pentru cetitoriu, si dupa acea pentru prelu- 
crarea, aceloră, se si adune cu multa grigia si incordare 
mediloce corespondietorie. Coci carii seau dein poft'a de 
a se face cunoscuti, si a-si paslra oresicare nume, seau 
spre a si-arată talentele loru eminente de seriitori, scriu 
tractate istorice despre obiecte neinsemnate seau rele, 
seau despre atari obiecte, cara nu merifeza nece una a- 
tentiune, aceli dein partea posteritatei nece voru fi in- 
vidiati pentru cunoscienti'a loru, nece voru fi glorificati 
pentru talentulu loru. Si acesta pentru acea, coci eli lasa 
prin acea cetitoriloru sei, un'a presupunere, cumca insusi 
au dusu o vietia conforma scrieriloru, ce le-au edatu, 
fiendu ca cuventele scriitoriului mai în generalu, se con- 
sidera,că icon'a spiritului seu“. 

; 

  

auditori si ,nu de cetitori, carui'a elu si a perlesu opulu seu, 
dupe datin'a romana de pre atunci.» 

1) câÂnaxilau, unu istoricu necunoscutu, Theopompu, unu 

istoricu forte: bunu, s'a nascutu in Olimpiadu, 100 (377 a. Chr.). 

Desi opulu seu cistoria Greciloru> nu s'a pastratu pana la noi, 
totusi acelâ a sierbitu ca isvoru principale pentru istoricii mai 
tardii,> .
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Ne mai rămâne acum Dione Casiu, spre a 

pune capăt la răpedea ochire ce arunc dinaintea 
dlor vâstre asupra manuscriptelor, pe care ânsă co- 

misiunea, în şedinţele sale, le a examinat şi le 
a studiat cu o atenţiune mult mai specială şi 
mult mai minuţi6să decât cum este resuma: 
tul opiniunilor -ei pe care am ondre a vi "1 

transmite. 
Dintre toţi autorii eleni, Dione fu în rândul 

acesta cel mai favorit de -s6rtă. Pentru -dînsul 
duoi concurenţă intrară în luptă, venind unul la 

20 iunie cu un manuscript de 5 câle, însemnat 
cu un vers archaic al vechiului poet Nevii. : 

Provenibant oratores nori 

Stulti adolescentuli... 

“altul, şi cel din urmă sosit, la 30 iulie, cu epi- 
graful : 

Fortes creantur fortibus et bonis, 

coprindând 22 pagine, în mare parte ocupate de 

bune note critice şi istorice. 
Nu putem şi nu voim a defăima pre cea 

d'ântti din aceste probe; qar mulţimea de iceri 

răi întrebuințate şi o mare stângăcie în enunci- 

area ideilor, ne ai făcut a ?i rândui cam între 

traducţiunea, de pe Dionisiii din Halicarnas Şi a- 

cela de pe Polibiii, prin urmare cu mult mai jos 
de trepta pe care se cuvine a sta traducătorii
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premiaţă de Societate. Transcrierea primului ca- 

pitol, însemnată dupe cum aii fost şi cele-l-alte, 

ne va sta, dovadă de cele ce diserăm; dar tot de 
o dată ea va arăta că, dâca cumva concurentul, 

în extrema” modestie, a gândit să, 'şi aplice sie- 

'şi epitetele versului Ncevian din fruntea încer- 
cării sale, apoi adolescentul ânct novicii şi ne- 
deprins cu arta de a dice şi de a scrie bine 
pote prin studii să ajungă a fi un bun orator, 

un scriitor de merit !): 

„Tiberiu2) fu, dein generatiune vechia nobila, si q- 

vuse crescere buna, fu inse de unu naturelu forte parti- 

culariu. Elu nu permiled a se obsertă ca ce doresce, si 

cuventele sale nu corespondeau intentiunei sale,.ma inca 

vorbele sale adese ori steteau in contradicere directa cu 

acâstd. Tote acele, la care nisuia, le nega, si se pareă a 

dori aceea, ce elu chiaru urea; se simula irritatu asupră 

lucruriloru, ce chiaru le avea în cugetu, si se arâtă bunu, 

candu erâ mai reu; se pareâ misicatu de compatimire ; 

1) Ne-am silit a transcrie tâte manuscriptele citate în a- 

cest raport cu ortografia fie-cărufa din ele. Societatea Acade: 

mică nu pâte âncă lua asupră'şi de a impune o sistemă 6re- 

care de ortografie; ea admite dar de o cam dată firă de a le 

judica orl-ce fel de scriere; ânsă nu ne putem opri de a sem- 

nala, subliniându-le acele erori de ortografie care sunt chiar erorY 

gramaticale şi care mal cu semă se găsescii în presentul speci- 

men de traducțiune de pre Dione Casiu. : 

2) «Tiberiu fiulu adoptivu a imperatoriului Augustu nas- 

cutu în 712 a. urbis condite (42 inainte de Christosu) a dom- 

nitu dela 767—790 a. U. C. 14—37 d. Chr»
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candu pedepse mai tare, si se mania, candu ertă cuivă; 

pre celu mai urgisitu inaintea-lui, lu priviă cu faciă cea 

mai amicabila, si tractă cu cea mai mare recela, pre a- 

- micii sei cei mai incrediuti. Principiul lui eră, că unu 

domnitoriu nu trebue se si vedesca semtimentele sale. 

Prein aceea deveni nenorocitu in multe si mari lucruri, 

precandu pre cale contraria cu multu mai multe si mai 

mari lucruri ar'fi potutu conduce la scopu. Deca tienut'a 

lui ar'fi fostu totu deună un'a si aceeasi, atunci a- 

cela carele a avut de a face cu densulu, lesne s'ar'fi 
potutu padi de densulu, Ar'fi trebuitu se presupuna 

totudeun'a numai contrariulu; ori ce manifestare de 
antipatia, câ dorentia, si ori ce dorentia câ antipatia. 

Daru elu se maniă, candu cinevă apparea ai fi nemeritu 

adeverat'a intentiune, si multor'a nemicu alt'a le a ser- 

vitu spre stricare, decatu nefericita impregiurare, ca ei 

lu pricepura. Asiadara eră de o potriva reu anulu pri- 

cepe, coci multi cadiura prin aceea, că eli sia datu con- 

sentimentulu loru dupa vorbele lui er nu „dupa cugetulu 

Imi celu ascunsu; dar 'mai periculosu erâ' ai nemeri cu- 

getulu lui celu adeveratu. ..... 

In privinţa manuscriptului al duoilea de pre 

Dione Casiii, — cel care a căutat a se întări fă- 
cându-se fiii şi discipol la cei tari şi la cel buni, 
fortibus et bonis, — noi, domnilor, în comisiune 

ne am simţit îndată dispuşi al declara ca demn 

de a, fi adoptat drept fii român al scriitorului 
antic. Nu d6ră că este cu totul lipsit de abateri 
nejustificabile de la textul original, în care aba- 

teri se simte pâte cam des cum că traducătorul 

a fost răpit de adimenirile ce “i presenta admi- 

rabila, traducţiune francesă a, lui Gros şi Boiss6e;
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nu 6ră că nu se împedecă une ori într'o fraseo- 

logie întortochiată, şi alte ori alunecă, în peri- 

frase fără folos; nu G6ră în fine că nu "i scapă 

pe ici şi pe col6 câte un neologism de acelea pe 

care necesitatea nu *] reclamă şi pentru care 

cititorul român se va afla cu nedrept cu- 

vânt nevoit a recurge la dicţionare latine sâi 

francese. 

Dar de am voi chiar să alegem cu obstina- 

țiune şi fără cruţare tâte aceste pete 6cheșe de 

pre faca manuscriptului, nu remâne maj puşin 

adevărat. că el presentă o lectură lesnici6să şi 

plăcută, că înţelesul textului original este în ge- 

nere reprodus cu exactitate şi precisiune, că 

limba este al6să şi curgătâre, întrun cuvânt, că 

Dione Casii, subt acâstă formă, pare -a nu se 

simţi strimtorat şi desfigurat în traducţiune, şi 

că cititorul român va prequi întrinsa la drepta 

sa val6re pe scriitorul elen. Tradusă într'astfel, - 

sâii pâte şi ceva mai binişor, Istoria romană a, 

lui Dione Casii va fi o operă literară recoman- 

dabilă a limbei române. 
Daţi'mi voie de a vă demonstra acâsta prin 

citirea aceluiaşi prim capitol, în care ne am în- 

cercat a însemna cu rigre tote greşelile şi tâte 

siăbicăunile : | 

„Tiberiu se trageă d'in parenti nobili si priimisse 

una educatione potrivita cu nascerea lui, dero eră de una 

fire cu totulu singularia. Nu declară nimicu din celle ce
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doriă si nu voii mai nimicu din câte diceă că voii; ci 

vorbindu contra intentionii selle, desapprobă totu ce i 

placed si propunea totu ceuria; se infuriă candu eră pre 

putinu superatu, si se aretă blandu candu erâ forte in- 

teritatu ; deplangeă pre cei-ce "i punia cu asprime si se 

irrită contr'a acellor'a pre cari i iertâ; câte una data, 

priimiă pre cellu mai mare inimicu allu seu câ pre unu 

amicu intimu, si cotra cellu mai bunu amicu se portă că 

cotra cellu mai strainu *). In scurtu, credeă ca unu do- 

1) Cauta se distingemu in conduita lui “Tiberiu, că in a 

celloru mai multi din imperatorii cei rei, trei elemente: înflu- 

enti'a tempului, si a situationei si a caracteriului, lucruri pre 

cari le au neglessu toti istoricii anticitatii. Se nu uitamu, pre de 

alta parte, citindu pre Dione Cassiu, ce ne spune Tacitu (de 

oratoribus, 35) despre educationea oratoria a juniloru romani. 

Caracteriul litteraturei imperiului este unu tonu de declamatione 

si fortiatu, care essageredia tote, ingentia verba. Petroniu (Sa/y- 

ricon, [) "si bate jocu de acesti atleti ai scoleloru cari, candu 

se presenta pentru prima ora la tribunale, vorbescu parcă ar fi 

cadiutu din alta lume; atâtu suntu de straini de viueti'a reale. 

Chiaru sub Augustu, Strabone se plangeâ de acea inflatura ori- 

" entale ce incursă Româ. D. Duruy, meritosulu es-ministru alu 

instructionii publice din Franci'a, publică la 1853 una these in 

latinesce (de Ziberio imperatore) unde cauta nu a scusă crudimile 

lui Tiberiu, ci a restabili caracteriulu acestui imperatoriu, asiâ 

de desnaturatu de scriitorii anticitatii mai -cu sema. Opinionea 

ce eminentele istoricu sustine in acea tese tende a predomni 

in Angli'a, in Germani'a si in Olland'a.—Cf. Merivale (ZZistory 

of the Romans under the Empire, 1865); Stark (Ziderius, 1863); 

Sievers (Zilerius und Tacitus, 1870): Karsten (de Taciti fide), 

ete.—Freytag (Ziberius und Tacitus, 1870) si Hoeck (Roemische 

Geschichte) mergu si mai departe; celu din urma a dissu: 

«Ver die Reiche der Imperatoren durch Jahrhundert verfolgt
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mnitoriu nu se cuvine se “si dee pre facia cugetarile; 

căci, dicea ellu, din acest'a se nascu numerose si mari 

neajunsuri, pre. candu sistem'a contraria. offere mai multe 

si mai mare folose. Si de ar fi avutu numai acesta, ar 

fi. fostu usioru cui-va se se feresca de ellu 1), deco i afflă 

una data firea; (căci, luandu togmai contrariul covente- 

loru lui, conchidea din aceea ca nu voesce unu lucru, că 

- lu doresce forte tare, si din accea că cere cutare lucru, 

că.nu le recommenda de locu); dero se maniă indata ce 

sentiă că este intellesu, si pre multi i ucisse, fora se 

aiba a le impută altu-ceva decâtu că lau intellesu, Peri- 

culosu eră si de nu lu intellegeai (multi in adeveru se 

compromitteau susiinendu ce dicea, ero nu ce voia ellu), 

dero si mai.periculosu de lu inteligeai; .... . 

Pagina, care o audirăță şi care împreună cu 

cele ce urmâză, ne aii inspirat consideraţiunile ce- 

am avut on6re a le expune mai sus, ne a în- 

demnat, domnilor, a lepăda în favârea acestui 
ultim manuscript reserva ce ne a fost impusă 

de imperfecţiunile mai vădite ale celor.trei an- 

teridre. 
Să le lăsăm dar: pe acelea, în misterul ano- 

nimului, invitând pe autorii lor a se sili să pă- 
şescă gradat pe treptele mai mult s€ui mai pugin 

Hat, und îwem FHass. und Gunst fern liegen. aer miss Tiberius 

Principat den ehrenverthesten zuzehlen». (T. II, p. 190). 

1) Citimu cigilezos, ero nu dqunaros, câ in editionea ' 

Tauchnitiana ; pentru că, dice Reimar, nu esistu essemple in cari 

gulauros se aiba intellesulu cerutu de mersulu ideeloru si pen- 

tru-că dgulauros at fi ambiguu si fora claritate,
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numer6se, ce “i despartit de culmea, unei bune tra- 
ducţiuni românescă; far celui din urmă, să 
tindem o mână bine-voitâre ca, să '] săltim pent 
pe pragul dorit şi, rumpând aci între noi sigiliul 
care ascunde numele meritosului concurent, să 
rescumpărăm acâstă legitimă, indiscreţiune, dând 
premiatului nostru însărcinarea, de a traduce, în 
cursul anului ce vine, porţiunea reglementară din 
Istoria romană a lui Dione Casiii, în condiţiunile. 
de îndemnisare ce sunt prescrise prin decisiunile 
Societăţii Academice. 

Cred, domnilor, că abi6 va maj fi trebuință 
de a se mai adaoge recomandaţiuni speciale în 
privinţa, negligențelor semnalate. Studiosul serii- 
tor, care va av de la noi sarcina să traducă 
pentru publicul român pre istoricul carele ne a 
păstrat cele mai numerse și mai pregi6se datine 
despre augustul întemeietor al coloniilor romane 
în Dacia, acela va simţi fără înduoială în sineși 
nobila emulaţiune de a, lucra opera cu mult mai 

bine âncd decum a lucrat proba. Demn şi pietos 
strănepot al coloniilor divului Traian, el va 

-căta neapărat să nu desminţă devisa ce însuşi 
'Şi a ales: 

Fortes creantur fortibus et bonis! 

Bucuresci, 1874. Din Analele Societatii Acade- 
i mice, T. VII, 1874, și reprodus in 

Columna lui Traian din 1574,





  

  

  

  

REVISIUNEA . 

DICŢIONARULUI ACADEMIEI 

_ Raport presentat în numele Comisiunii de revisiune, în sesiunea 

anului 1$77 1). 

Sunt acum trei ani, de când ne aţi făcut o- 

n6rea a ne alege, spre a forma, împreună o co- 
misiune cu scop de a procede la revisiunea Pro- 

lectului de Dicţionar şi de Glosar, ce se executa 

de către comisiunea lexicografică, , 
Decât ori-ce mai lesne ne ar fi fost să de- 

clarăm de îndată, cum că ne am încumătat a: 

tunci a lua asupră-ne o sarcină mai presus de 
puterile n6stre , dar fiind toţi convinşi că omul, 

1) Acea comisiune era compusă din dnii G. Bariț, V. A. 

Urechie, N. Ionescu, D. A, Sturdza și A. 1. Odobescu. 

II. 23,682. 25
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când simte şi scie ceia ce este bine, trebule: să 
'Și depună tâte putinţele ca să ajungă a 1 rea- 

lisa, noi înfruntând chiar imputarea de a nu fi 

îndestul de modeşti, cutezăm a vă spune că, spre 

a face până acum cela ce se aşteptă de.la noi, 

nu atât puterile cât putinţele ne ai lipsit. 
Ca, să fim şi mai lămuriţi într'acestă legi- 

timă, scuză, permiteţi-ne a vă arăta mai nainte 

de tâte, de ce natură aii fost acele lipsuri, acele 

neputințe. Unele le putem califica de sociale Şi 

fisice, pe cele-l-alte de literare, bibliografice şi 
chiar lexicografice. 

Noi membri ai comisiunii de revisiune, si 

prin îndatoriri impuse de afacerile publice ale ţ&- 

rei, sâii prin greutăți provenite din interese par- 

ticulare şi din sănătate, nu am putut afla penă 

acum o înlesnire continuă de timp şi o linişte 

suficientă de minte, care să ne permită a lucra 
cu “spor la însăşi opera ce ne era încredinţată. 

Dar în acest răstimp nici unul din noi n'a 

nesocotit importanţa sarcinei ce “i impunea în- 

crederea, dYesire; fie-care, forte adese în parte, şi 
une-orl toţi împreună, am cugetat şi am discutat, . 

asupra naturei de lucrare ce aveam a, face, asu- 

pra modului cum ea sar “pute executa mai bine, 

asupra, ceia, ce ne lipsesce şi asupra, ceia ce ne 

prisosesce în starea actuală a elementelor lexi- 
cografice, de care dispunem. 

„Nu putea fi fără de importanţă, domnilor ,
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pentru a ne da mai mult avent şi mai mult te- 
meiu în lucrare, terminarea abi6 acum completă, . 
a Proiectului de Dicţionar şi Glosar, executat de 
prima dYsstre comisiune. Pe când până est-timp 
am fi fost în drept a aştepta s6i mai mult, sei 
mai pugin de la acel op laborios, acum şi numai 
acum, îl putem cunâsce şi apregui în deplina lui 
întregime. 

Ca să ajungă la finele săi a trebuit să trecă 
dece ani, Şi acâsta, — cată să o recun6scem , 
domnilor, — nu este mult. . Alte popâre, cu să 
“ŞI adune chiar Şi atât material lexicografic, cât; 
se află în Proiectul ce ne stă de facă, ai între- 
buinţat cu mult mai multe decimi de ani. Noi 
am accelerat în mod extraordinar lucrarea, comi- 
siunii lexicografice, şi cercându-ne une-ori a o con- 
trola, a o preface, a, o abate din calea ce «ea Îşi 
alesese, trebuie să constatăm că dînsa, a stat neîn- 
cetat fidelă sistemei sale proprii, şi—ca să repeţim 
aci cuvintele, prin care onoratul d! Laurian a 
caracterisat acâstă lucrare, — vom Tecunsce, că 
cela ce-a făcut comisiunea, lexicografică e adevă- 
rai o sistemă şi o sistemă cât se pâte mai con- 
secintă; 'dar că planul s'a modificat, fără ânsă a 
eşi din marginile sistemei, mai vîrtos dupe res- 
tricţiunile Societăţii, şi că multe s'aii modificat 
dupe experiența câştigată de comisiunea lexico- 
grafică 1), | ! 

T) Veşi Analele Societăţii Academice, tom. VII, P. 8. 
o
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Penă a nu se începe elaborarea acestui prim 

Proiect, prin o anume comisiune lexicografică,— 

care prin forţa lucrurilor, a fost redusă neîncetat: 

numai la Ambii părtaşi ai aceliaş sisteme” lim- 

pistice, — Societatea Academică "şi a făcut ilu- 

siune cum că dinsa va pute în fie-care sesiune 

anuală să rev6dă şi să corecteze lucrarea de peste . 

an a comisiunii emanate din sinuj. Acesta a 

fost, tendența preseripţiunilor din art. 17 al Re- 

gulamentului pentru elaborarea Proiectului de 

Dicţionar. e | 
Intradevăr s'au şi făcut la diferite epoce,— 

şi anume în sesiunile anilor 1870, 1871 şi 1874, — 

cercări de a se aplica ad literam, prescripţiunile 

acelui articol: N'aii trebuit ânsă multe 6re de 

discusiune ca, să se convingă toţi, că nu în iuţi- 

vile unor desbateri publice se lucrezi s6ii chiar 

"se îndreptză cu succes şi cu matură, chibzuire 

un dicţionar, ci că unor asemen6 operaţiuni le 

sunt neapărate, şi liniştea, meditaţiunilor, şi ne- 

întrerupta, urmărire a unui metod logic şi con: 

secinte. | | 

De aceia, — plăcutu-ne-a, sâi nu ne a plă- 

cut, — noi toţi am lăsat şi am grăbit pe a n6 

stră comisiune lexicografică să "şi aducă până la 

capiit lucrarea. 
Din acele câteva vii desbateri, Societatea 

n6stră a învăţat cel pugin un lucru : că adică, 

revisiunea, proiectului nu se pâte face prin dis- .
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cuţiuni în timpul sesiunilor, ci că dreptul de a 

revede, de a completa sii chiar şi de a modifica, 

cu totul proiectul, trebuia conferit unei comi- 

siuni speciale, care să se ocupe 'cu  acâsta în 
r&stimpul vacanţielor n6stre. Atunci dar, în şe- 
dinţa din 27 august 1874, aţi instituit comisiu- 

nea care vi se presentă astădi cu reflexiunile ei 
asupra, lipsurilor ce ai oprit'o de a executa lu- 

crarea, dorită şi tot de o dată neînlăturată a 

Societăţii n6stre. 

Când ne aţi făcut on6rea, domnilor, de a ne 

denumi în acestă comisiune, abi6 dci putem 

spune că ne ați indicat calea pe care aveam a 
“păşi. Tot atunci ânsă, Societatea a votat, ca a- 

plicabile proiectul ce era âncă în lucrare, o serie 

de câte-va prescripţiuni, pe care noi nu ne pu: 
tem opri de a le considera ca dreptarul, precum 

sa dis atunci, al lucrării de revisiune, ca nisce 
indicaţiuni pregi6se pentru . viitOrea , ediţiune a 

Dicţionarului Academic. 

Credem necesar, domnilor, a reaminti îndată 

acele voturi ale d'âstre, care ai fost într'astfel 
exprimate 

0, „Ca pre viitor, lucrarea să nu mai fie 
imparti în Dicţionar şi Glosar, ei tâte cuvin- 

tele limbei române să figureze la locul lor alfa- 
betic, având în "vedere originea şi provenința ro- 

mană a cuvintelor şi având tot de o dată în 

vedere şi cuvintele străine, acceptate în forme
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propri! limbei române, şi consacrate prin us, in- 

Man la, acestea şi autorul s6ii epoca. 

0, „Ca din articolii lexicografici, în cari să, 

explică cuvintele limbei, să lipsescă pre viitor 
discuţiunile şi polemicile asupra, etimologiei, ori- 

ginei şi înţelesului dicerilor. Inţelesul să: se dea 
în cuvinte pugine dar bine cumpănite şi cuprin- 

dătore. Etimologia să se arate numai când e ne- 
duoi6să s6ii cel pugin fârte probabilă. 

30, „Cuvintele noue, care se justifică prin ne- 
cesitatea de a exprima un obiect sâii o idee 

nouă, s6i o nuanță nouă de înțeles, şi care sunt 

formate dupe firea limbei, fe din limba latină, 

fie din limbile surori, sâii şi din limba, vechie ro-. 

mânâscă, acelea numai să 'se trecă în Dicţionar, 

indicându-se, precât se pâte, epoca, întrebuinţării 

lor. Să se trecă asemen6 şi terminii de arte şi 
sciinţe, adoptaţă în limbile clasice şi în cele mo- 
derne 

9 „Cuvintele din dicţionar să, fie, -precât se 

ve: pată, basate pe autoritatea, scriitorilor români 

vechi şi moderni, precum şi pe accepţiuni şi 1o- 
cuţiuni populare. 

59. „Accepţiunile cuvintelor vorit fi bine spe- 

cificate şi separate prin semne diacritice. Aceste 

semne vorii ajuta înşirarea, cu lămurire şi în 
„mod metodic, a ințelesurilor diverse ale vorbei. 

Definiţiunea vorbei, când nu se va put6 face 

prin - sinonime, va fi dată prin perifrasele cele.
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mai scurte şi mai precise şi în termeni cuno- 
scuţi, în conformitate cu art. 18 din regulamen- 
tul pentru lucrarea dicționarului. 

60, „Definiţiunile vorbelor technice de arte, 
sciinţe şi meserii să fie cu cea mai mare îngri- 
jire rectificate şi completate, încât să corespundă 
deplin cu starea progreselor actuale a le cuno- 
scințelor omenesci“. | 

| Au maj fost şi alți duoi articoli, în mijlocul 
discuţiunii cărora, Societatea sa vădut nevoită a 

"se intrerupe, spre a delega sarcina sa unei co- 
misiuni de revisuire, deși cei mai mulţi din mem- 
bri se pronunqase în :favârea lor ; aceşti articoli 
sunau aşa: 

79. „Forma, cuvintelor să fie aceia, pre care 
a consfinţit'o usul (consuetudinea) şi natura, (lo- 
gica firâscă) limbei, aşa, încât să nu se producă 
între scriere şi graiu dificultăţi practice fără nică 
o necesitate sciinţifică. 

8%. „Ortografia să se ma! simplifice, amelio- 
rându-se modul provisor de scriere, aşa încât 
să se înlesnâscă, cunoscința, practică a scrierii 
limbei, fără a se uita principiul etimologic. — 
Alătur6 cu fie-care cuvânt din dicționar să se 
pună şi pronuncarea, figurată. dupe sistema, seri- 
eril cu semne (1.7 vu « şi cedilele)“ 1). 

1)-Vegi Anal, Sociez, Acadim. tom. VII p. 58.
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Membrii comisiunii de revisiune ai credut 

de a lor datorie, ca să cugete la mijlâcele de a 
realisa tâte aceste desiderate în ediţiunea revă- 

dută a proiectului. 
Tot de o dată ânsă ea trebuia să, examine 

în sine Proiectul de Dicţionar şi cel de Glosar, ca 

se vadă până la ce punt ele, în tot coprinsul lor, 

sunt conforme sâii abătute de la ideile . majori- 

tăţii, exprimate prin voturile de mai sus. 
Acâstă operaţiune făcută asupra complexu- 

lui, numai acum întregit al lucrării comisiunii 

lexicografice, ne a adus. pe fie-care în parte la 

aceleași idei asupra modificărilor ce reclamă, pro- 

„Xectele, spre a deveni operate însuşind pe deplin 

aprobaţiunea Societăţii n6stre. 
In sistema, care a predomnit la redactarea 

» Proiectului, am putut toţi constata că sunt, pe 

de o parte adause, consistând din neologismi cu- 

rat sistematică, — „pagine întregi numai de neolo- 
gismi nejustificaţi“ '), iar pe de alta, eliminări 

intenţionate de cuvinte şi de forme existente în 

limba română. 
„Dintr'aceia resultă pentru noi că lucrarea 

de revisiune trebuia să aibă o înduoită tendenţă: 

pe de o parte, a alunga ori-ce inovaţiune, 

nu îndestul de bine legitimată, 

1) Vedi Anal, Socieţ. Acad. tom. VII. Şedinţa « de la 2$ 
august (9 septenvrie) 1874. |
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pe de alta, de a înzestra viitorul dicţionar 
cu tot legitimul avut al limbei nâstre, pe care 
cu nedrept ”] a despreguit proiectul actual. 

Mărturisim că prima îndatorire ni s'a părut 
a fi cu neasemuire mai uş6ră decât a, doua; Şi 
într'adevăr, mai lesne este în tot-d'a-una a răsipi, 
— dea cum-va aci răsipă ar fi, — decât dea 

agonisi. 
Am fi putut dar să ne mărginim întru a 

combate şi a exclude tot ce ni s'ar fi părut, în 
proiectul comisiunii. lexicografice, pre tare exage- 

rat ca sistemă de prefacere radicală a limbei ro- 

mânesci şi astfel. n'am fi făcut.alta decât a, 

continua numai cercările de discuţiune ce sai 
petrecut în sînul Societăţii în anii 1870, 1871 

şi 1874. 
Dar de am fi făcut într astfel, mal din na-. 

inte noi am simţit bine că nu îndeplineam de- 

cât o minimă parte din ceia ce. eraţă în drept a 
cere de la noi. 

Noi făceam atunci. numai ceia, ce,—cu bine, 
„cu răi, — Sar fi putut face şi de toţă, chiar în 
întrunirile n6stre anuale. 

Ar fi lipsit din lucrarea, de revisiune acea 
porţiune esenţială a unui bun dicţionar, pentru 

a căril reîntregire în contextura proiectului ac- 

tual, Societatea, academică socotise de cuviinţă a, 

încredința, provisor comisiunii n6stre speciale tâte 
drepturile sale de revisiune.
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Şi într'adevăr, considerând în complexul lor, 

tote ideile ce se învedereză în prescripţiunile 

Societăţii, mai sus enunciate, noi am recunoscut 
în ele faptul: că majoritatea nâstră înțelege, ca 

şi noi, că un dicţionar al limbei române, trebuie 

să întrun6scă tote însuşirile, pre care marele le- 
xicograf frances, d! Littr6, le resumă în urmă- 

târele cuvinte ce ne permitem a le traduce: 
„Ori ce limbă vieţuitâre.... presentă trei ter- 

meni: un us contimporan, carele este propriii fie- 

cărui period succesiv; un archaism, carele a fost şi 
el odinidră un us contimporan şi care conţine (mai 

ades6) explicaţiunea şi cheia lucrurilor subsecu- 

ente; şi în fine un neologism, care, răi îndrep- 

tat, strică, iar bine îndreptat, desvâltă limba, şi 
carele şi dinsul va deveni într'o di archaism, 

«consultat ca, istorie şi ca fase ale limbagiului“. 

Dintwacestea să constată, pare.ni-se, că pun- 

tul prim şi de căpetenie al unui dieţionar este 
usul contimporan. 

Nu corespunde, mai ântâi de tâte, cu cerin- 

„ţele celui cel consultă, dicţionarul acela, care nu 

conţine cuvintele, pe cari omul este expus a 

le audi din gura tuturor în ori ce moment al 
vieţei sale, 

„Dar ori ce limbă îşi are şi trecutul săi, a 

cărei cunoscinţă conduce de sine mintea spre 

viitorul ei. Unele persâne,—adauge tot d! Littre,—. 
Sunt predispuse a crede că un dicţionar, întru
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care istoria, intervine, este o operă, destinată mat 
cu semă erudiţiunii. Nu e de loc întrastfe].... 
Un dicţionar istoric este făclia usului şi nu trece 
prin erudiţiune- decât, spre a, veni în ajutorul lim- 

„bei actuale“. 
Astfel a treia porţiune constitutivă a unui 

dicţionar bine întocmit, aceia de care a abusat 
aşa de tare comisiunea n6stră, lexicografică, adică 
neologismii, trebule să fie, — de am puts dice 
aşa, — ca un fel de deducţiune a părţii sale 

„istorice, 
| 

„â impune unei limbe regule trase dupe ra: 
țiunea generală şi abstractă, — astfel precum fie- 
care epocă concepe acea, rațiune, —acâstă, sistemă 
conduce fârte lesne la arbitrariă. Un dicţionar 
istoric sterpesce de îndată, acea, predisposiţiune 
abusivă“. Aci în folosul nostru am citat iarăși 
din Littre. 

Privind din acest întreit punt de vedere (us 
contimporan, archaism şi neologism) elaboratul 
comisiunii - n6stre lexicografice, ai venit de sine 
în aprequirea nâstră tote lipsurile ce el conţine. 

“Ele băteai pr6 tare la ochi ca să nu. le fi putut 
îndată, constata. | 
„Dar acestă, constatare nea dat tot de o dată 

Şi măsura neputințelor literarii, bibliografice şi 
chiar lexicografice, despre care am atins la înce- 
putul acestui raport, 

Şi lată, domnilor, ce am aflat atunci, că ne |
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- lipsesce, spre a completa cu tot ce'i este neapă- 

rat trebuincios proiectului de dicţionar : 

10. Desvoltarea istorică a cuvintelor, care 

vorii să fie examinate în diferitele şi principalele 

lor fase succesive ; | 

20, Întemeierea cuvintelor de us contimpo- 

“ran, pe citaţiuni alese de cei mai buni scriitori 

din timpurile n6stre ; 

30, Completarea materialului lexicografic cu 

multe elemente uitate ale limbagiului poporan şi 

ale idiotismilor locală ; , 

40, Inavuţirea, lui cu materialul „aşa de in- 

teresant şi ades6 instructiv —al termenilor technici, 

întrebuințaţi în măiestriile tradiţionale ale pPOpo- 

rului român din ori ce provincie; | 

50. Şi în fine o nomenclatură mai completă 

şi mal exactă a, termenilor de sciinţă, care, dupe 

cum observă forte judicios d. Littr6, „diferă - în 

mod esenţial de acela ai măiestriilor. În adevăr, 

pe cânâ limba măiestriilor e tot-d'a-una populară, 

ades€ archaică şi eşită de băierile idiomei, limba, 

sciinţifică, din contra, e mai tot-d'a-una elenă, 

„artificială, şi sistematică ; într'însa, etimologia se ” 

înfăcişeză de sine. Ceia ce este grei. este de a 

da pe scurt explicaţiuni lămurite despre obiecte 

ades6 fârte complicate“. 

Acestor consideraţiuni generale ne socotim 

„datori să adaogem âncd una, de o natură cu to- 

tul locală.
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Diferenţă pentru diferenţă, ori cât de geloşă 
am fi.de reîntregirea limbei nâstre cu termeni 
pentru ori ce idee, derivați numai. in origină 
latină, precât ânsă biserica n6stră ortodoxă va 
mai păstra, archaismii săi străini, care negreşit, 
se vorii scurge şi ei treptat cu acea solemnă 
prudenţă, ce caracteriza mişcările bisericei, — 
până când cuvintele învechite se vorii rosti din 
naintea altarului nostru, nu ne este permis nici 
de a le exclude din dicţionarul limbei române, 
nici de a le inţina, cu nereverenţi6sele epitete de 
termeni ridicol şi barbarismi oribili. Ar fi din . 
parte-ne a condamna pe ori ce român -cult ca 
se ridă şi se fugă cu orâre de biserica nâstră 
naţională. | : NE 

Dupe ce “şi a dat bine s6mă comisiunăa, de 
revisuire de tâte aceste lipsuri de fond ale pro- 
fectului existent, ea s'a, oprit şi asupra unor de- 
fecte de formă, si, ca să dicem mai bine, de 
expunere. Era, dinsa în drept a, face acâsta, căci 
avea în vedere voturile Societăţii, care îl desem- 
nai acele imperfecţiuni. Dar spre a le îndrepta, 
pucin îi remânea de cugetat şi de inventat de 
la, sine. | 

Planul magistral adoptat de d! Littr6 în gi- 
gantica şi perfecta, sa lucrare lexicografică asu- 
pra limbei francese,— plan, carele în mare parte 
a fost adoptat şi urmat de iluştri fraţi Grimm 
în măreţul lor dicţionar al limbei germane, —
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acel plan abi6 mai are trebuință, de mici. modifi- 
cări apropriate limbei românesc, spre a da, celor 
ce *] vori aplica, o perfectă, şi logică expunere a 
întregului material lexicografic al graiului nostru. 

„Astfel, spre a enumera. pe deplin Şi în or- 
dinea cea mai. sistematică, diferitele elemente 
constitutive ale fie-cărui aroticol din dicţionarul 
limbei, noi ne vom mărgini a 'le consemna aci 
d'a rândul: 

Cuvântul în sine (fie de us contimporan, ar- 
chaic s6ii neologism) ; 

Pronunciaţiunea lui, cu modificările pro- 
vinciale; 

Formele lui gramaticale, cu neregularităţile, 
când există ; 

Accepţiuinile sâi înjelesurile lui diferite, clasi- 
ficate dupe un mod logic şi însoţite cu : 

-Citaţiună din principalii autori contimporani 
şi din cele mai recomandabile Şi mai caracteris- 
tice locuţiuni populare şi proverbe ; 

Sinonimele lui, cu nuanțele distinctive; 
Istoricul său, adică, presentarea lui sub dife- 

ritele sale fase succesive, basate pre citațiuni din 
autorii vechi; 

- în fine: Ftimologia lui, când ea, nu este su- 
pusă la pre mari înduoieli. 

Prin semne diacritice, şi chiar prin scurte 
explicaţiuni, se 'va arăta Valdrea ori Caracterul 
cuvântului, sub raportul usului s&ii actual.



REVISIUNEA DICŢIONARULUIL 399 
  

Ca să pâtă ânsă cine-va se îndeplinescă cu 
consciinţă şi cu rigdre tot cuprinsul acestor nu- 
mer6se Tubrice ale planului, la care noi înşine 
ne am oprit, Sar cuveni să aibă la îndemână un 
material, care a lipsit negreşit comisiunii lexico- 
grafice, — fără ca insa, consecintă sistemei sale 
exclusive, să simtă vre o pedică din acestă lipsă, — 
dar din naintea absenței căruia noi, spre a vă 
satisface pe dYâstră şi a, ne satisface -pre noi în- 
şine, precum şi spre a corespunde la adevăratele 
trebuințe ale naţiunii, am stat locului, căutână 
mijloce practice 'de a, realisa cela ce trebufa 
făcut, 

De sigur. puteam, dupe cum şi proiectasem 
la început, să cercăm sub formă de specimen, 
a v& presenta câteva foi de dicţionar, lucrate 
dupe planul mai sus schiţat. Dar fară noi ne am 
încredințat, că în lipsa materialului, ce ne era 
indispensabil, n'am fi putut ajunge decat la o 
încercare informă cu mult mai pre jos de legiti- 
mele dY9ste aşteptări şi pote âncă şi. mai pre 
jos de dorințele nâstre. 

Dintr'acestea veţi înțelege, domnilor, de ce 
ne am sfiit a vă pune în facă acele schiţe în- 
complete, cu care mai mulță din noi s'aii ocupat. 

In loc de acestea venim din contră cu mânile 
g6le, dar cu un plan bine statorit în minţile 
nostre, ca să vă declarăm că stăruim âncă în 
decisiunea, de a cerca, de a pune basele, de a în- |
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cepe măcar, un Dicţionar mai complet al limbei 
române, 0 ediţiune revădută,, expurgată şi com- 

pletată a Proiectului actual. 
Dar,—spre a *1 pune în concurenţă cu o lu- 

crare aşa de completă, — am socotit de. cuviinţă 

să venim tot. acum a.vE cere şi autorisarea, şi 

timpul 'de a aduna, în modurile ce ni se parii 

cele mai practice, materialurile felurite de care 

âncă simţim mare nevoie. 

Vom expune succesiv, şi natura, acelor. ma- 

terialuri, şi procederile ce le credemSmai nimerite 

şi tuturor mai folositore, spre a ajunge la, scopul 

dorit. 
Intru acâstă enunciare, n'avem decât a urma 

rândul diferitelor lipsuri s6i neputinţe literarii, 
bibliografice şi lexicografice, pe care le semnala- 

răm mai adin6ori, şi iată-le : 

1. Intru ceia ce privesce materialul istoric 

al limbei, n'avem decât a vă aminti, domnilor, 

cât este de grei a 'şi "i procura cineva în rari- 

tatea, defectuositatea şi confusiunea, materială, a 

ediţiunilor princeps de cărți tipărite românesce 

maj nainte de al XVIII!S secol. Abi6 unul dintre. 

corifeii sciinţei românescă, veneratul părinte Ţi- 

moteiu Gipariu, a reuşit prin stăruințele unei 

. întregi viețe de pacienţă şi de labore, să pătrundă 

în arcanele străvechi literaturi naţionale. 
- Sciţă din citirea, Analectelor sale literari, cu 

câte neînchipuite anevoințe 'şi a putut procura
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eruditul filolog, în mai multe decimi de ani, ele- 
mentele studielor sale de limbistică română. Fie- 
care din noi nu este un Timoteiu Cipariu şi 
fie-căruia nu i este dat a străbate prin aşa, mari. 
dificultăţi, ca să pătrundă până la, miequl ce tre- 
buie extras din acele cărți, spre a nutri Dicţio- 
narul românesc cu sucul istoric al limbei. Dar 
totuşi, fie-care din noi, şi pote chiar şi alţii a- 
fară din cercul restrînsei nâstre comisiuni, simte 

„în sine şi voinţa şi putinţa de a studia cu de a 
mă&runtul câte una, sâii mai multe din acele an- 
tice ale filologiei naţionale și de a înlesni 6meni- 
lor de sciință accederea la misterele limbei din 
secolii trecuţi, prin republicarea, de aşa pregi6se 
texturi. : 

Socotim dar, domnilor, că a retipări în edi- 
țiuni critice şi înzestrate cu glosare speciale şi 
cu indice şi note loxicografice, principalele opere 
literari ale secolilor trecuţi, — şi anume, unele 
din cărţile românesci ale diaconului Coressi, din 
tipăriturile în limba naţională, făcute în Ardsl 
sub George Racotzi, în ţâra, Românâscă sub Ma- 
teiu Basarab şi în Moldova sub Vasile Lupu, 
din scrierile mitropoliţilor Parlaam, Dosoftei şi 
Antim , din operile Urechilor, Costinilor, Gre- 
cenilor şi Cantemirilor, precum p6te chiar Şi u- 
nele documente din aceleaşi epoce, âncă inedite, 
— este a aşterne, pentru folosul tuturor litera- 

IL. 25,682. | "96
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ților români, stratul cel mai temeinic al edificiu- 

lui istoriei n6stre limbistice. 

Tată dar, domnilor, una din principalele lu- 
crări Dregătitore, pe care comisiunea, d'6stră de 

revisiune o reclamă pe s6ma-i s6i ma! bine subt 

a ei direcţiune, de la a dvsstră bună chibzuire. 
20 şi 3%. Pentru citaţiunile din scriitorii con- 

timporani şi Gin limbagiul popular, pentru care 
dvâstră ați exprimat dorința să le vedeţi figurând 

ca exemple preferite ale limbei actuaie, comisiu-, 

nea de revisiune are negreşit a se folosi de nu- 
merosele locuţiuni ce sunt răspândite în Proiec- 

tul comisiunii lexicografice şi va îngriji singură 

a completa prin citaţiuni de scriitori moderni, a 

căror lipsă totală aţă. constatat'o cu părere de 
r&i acolo. 

40. Iar când e vorba de terminii technici în- 

trebuințaţă în măiestriile poporului român, noi 

credem că este oportun a reveni la decisiunile 

ce s'au luat în acest sens, în primii ani ai exis- 

tenţei Societăţii n6stre şi, spre a le da un caruc- 

ter maj practic şi a le face mai realisabile, cerem 

de la, dvsstră ca să fim autorisaţi a însărcina cu 
misiuni retribuite pe unii literați români din păr- 

„ţile locului, cari în diferitele provincii ale româ- 

nităţii, sari ocupa cu adunarea tuturor cuvinte- 

lor ating&târe de cultura pământului şi de ori-ce 
industrii naţionale, casnice s6ă publice. 

50. In fine nomenclatura sciinţifică ne o vori
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put comunica în condițiunile dorite, atât cărţile 
speciale publicate în alte țări asupra materiei, 
cât şi mai cu s6mă concursul bine-voitor al cole- 
gilor nostri din secţiunea, Seiinţelor naturale, 

De altmintrel6 suntem convinşi că vom afla, 
întru tote ale n6stre neajunsuri, sprijin puter- 
nic din partea celor-l-alte două ale nâstre Sec- 

| țiuni şi mai cu osebire din partea celei filologice- 
literarii. 

Cu aceste ajutore ce, precum vedeţi, sunt 
âncă de dobândit, cu abundantul material din Pro-" 
iectul de Dicţionar şi de Glosar, întărită cu ceia 
ce acum are şi cu ce mai aștepta, comisiunea, 
de revisiune va putâ pâşi mai temeinic la înde- 
plinirea sarcinei sale, care, limurindu-se atunci 
mai curat, va fi de a grupa, printr'o asiduă lu- 
crare, tote acele varii elemente, conform planu- - 
lui pe câre ea 'şi "1 a adoptat. 

Ea vine să vă r6ge, domnilor, ca să “1 acor- 
daţi atâta încredere încât să pâtă lucra în con- 
curență, şi la pregătirea materialului şi la elabo- 
rarea operatului în sine, 

„Deceniul care trecu pâte fi considerat; ca pe- 
riodul proiectului. De adi înainte cată să se de- 
schidă acela al revisiunil; al completării, al în- 
dreptării. 

Să sperăm că în timp scurt va fi adunat 
materialul ce constatarăm că este de lipsă, ŞI vă 
putem încredința că îndată ce tte elementele 

26*
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necesarii spre a face un complet dicţionar al lim: 

bei române vori fi întrunite, lucrarea concepută 

şi urmărită dupe un plan larg dar bine deter- 
minat, va. merge iute,. cu atât mai jute că ea 

se va folosi de proiectul actual, în multele lui 

părţi solide, îl va înavuţi cu tot ce "i lipsesce şi 

"1 va frundări acolo unde el presentă un desiş 
pr6 tare umbros de neexplicite inovaţiuni. 

Comisiunea de revisiune, presentându-se din 

nainte d'6stră cu cereri provocate de. necesități 

“adânc simţite, este inimată de dorința de a pro- 

cede cât mai curend la o lucrare efectivă. 

Ea speră că nu o veţi ţine de rău pentru 

lungul timp, ce pare al fi răsipit în neputinţele 

felurite pe: care le semnalarăm până aci. Acest 

timp n'a fost cu totul perdut. Bine-voiţă a 7] 
considera, ca un stadii reflectiv, prin care dînsa, 

a, trebuit să trecă spre a ajunge la constatarea 

deplină a tot ceia, ce are şi a tot ceia ce "i mai 

trebuie âncă, 
Ce "i mai trebuie? Ea vi "la spus s şi 1 re- 

peţesce : 

Să, dăm studioşilor români, —şi nouă înşine, 
socotiți printre ei, — mijlcele practice de a, stu- 
dia, formațiunea Și desvoltările succesive ale lim: 

bei naţionale, prin sc6terea la lumină a adevera.- 

telor acte civile ale adolescenței sale ; 

Să găsim putinţa de a ne înfige adânc în 

măduva, . graiului poporan de prin t6tă români:



REVISIUNEA DICTIONARULUI 405 
  

mea, şi s'o sorbim de acolo spre a “i distila vîr- 
tutea, în reservoriul comun al limbei naţionale; 

Să adaogem la aceste două comori ascunse 
în rărunchii trajului nostru strămoşesc, tot ce 
ne potii da, mai bun scriitorii noştri moderni şi 

"sciinţa universală, ; 

_ „Si din tâte acestea, să întocmim un inven- 
tar complet şi raţional al întregei nâstre avuţii 
limbistice, să înființăm adevăratul Dicţionar al 
Academiei Române, carele, precum s'a mai dis 
ades6 printre noi, „cată să fie oglinda limbei din 
trecut pEnă în present“ *). 

fată, domnilor, în ce consistă şi unde tindii 
propunerile comisiunii de revisiune. 

Decă i le veţi aproba, ea este tare încre- 
dinţată că prin stăruința ce va depune pe viitor 
în răpedea şi scrupulâsa îndeplinire a sarcini- 
lor sale din not specificate, va, înlesni fârte So- 

" etăţii Academice mijlâcele de a, înălța, cultura 
limbii românesci cu-o trâptă âncă mai sus de 
cum dinsa a făcut în primul deceniii al existen: 
ței sale. i 

Bucuresci, 1577. Din Analele Societăţii Academice, 
Tom. X, 1877. 

1) Vegi Anal, Societ. Academ. tom. VII, p, 51.
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Relaţiunile despre localitățile semnalate subt acest raport, presen- 

tată in sesiunea anului 1877. 

  

Unii din d'sstră p'aii perdut pste cu totul 
din memorie comunicaţiunea ce am avut ondre 
a face secţiunii istorice în şedinţa, de la 28 au- 

gust 1871, despre Cestionarul popular de archeo- 

logie, pe care îl redactasem în anul precedent Şi 

carele, trămis fiind de către Ministerul Instruc- 
țiunii publice către învățătorii sătesci, âncă de 
pre atunci 'mi a înlesnit.mijl6cele de a face un 
raport archeologic asupra principalelor monumente 
antice din judeţul Dorohoiu 3)... 

1 

1) Vedi ma! sus, la pag. 175 şi urm.
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S'a emis atunci opiniunea că n'ar fi răi să 

ceră Societatea de la Minister t6te dosarele ce 
se vori întocmi din r&spunsurile venite, spre a 

le păstru în archivele sale şi mai cu semă spre 
a le utilisa. 

Astădi, domnilor, acele dosare, încredințate 

t6te mie, aii ajuns a, fi forte voluminâse, de 6re 

ce ele conţinii cu bun cu răi, peste 1600 de r&s- 

punsuri la disul Cestionar, venite de prin tâte 

judeţele ţării. 
Nu daii negreșşit aceste răspunsuri, —din care 

o mare parte, trebuie să mărturisesc, sunt cu 

totul “negative, adică spună că în comuna respec- 

tivă nu se află nimica din cele însemnate în Ce- 

stionar, — nu le dai ca docnmente archeologice: 

de o înaltă, valdre, dar iară un număr considera: 

bil din ele ne procură netăgăduite dovedi despre 

existenţa multor rămăşiţe ale vechimii, de care 

n'aveam până acuma, nică o cunoscință. 

Subt acest punt de vedere, dosarele în cesti- 

une potii servi pentru informaţiuni ulteridre mai 

aprofundate ; ele. potii deveni, mai ales comple- 

tându-se şi mai mult, nisce preguite călăuze pen: 

tru seri6se explorațiuni archeologice; ele chiar 

de acum, pent:u acela care le examină în com- 

paraţiune cu bruma de archeologie erudită seii 

semi-erudită ce se pote culege din scrierile asu- 
pra României, faci. 6re-cum să se destăinui6scă
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aspectul archeologic al pământului românesc, cu 
diferitele sale straturi sâi zone succesive. 

Acest folos al lor îmi propun, domnilor, a vi 
'] învedera, astădi schițând, în forte răpedi tră- 

suri, caracterul anticar al unuia din judeţele cele 

maj interesante ale ţării subt acest punt de ve- 
dere, al Romanaţilor de peste Olt. 

Adevărul este că, tocmai acolo s'aii făcut în 

secolul nostru, şi cele mai multe investigațiuni ar- 

cheologice din partea bărbaţilor culță, cărora, cam 

în trec&t, le a plăcut a da re care atenţiune ar- 
cheologiei românesci. 

Aşa dar, nu numai din răspunsurile învă. 
torilor sătesc, cari pentru județul Romanați, ne 

ai sosit până acum în număr de 58 bucăţi?), 

dar âncă şi din notele şi cărţile scrise şi tipărite 
de unii literați ai noştri, vom culege elementele 

următorului nostru conspect. 

Voiu ave ocasiune a spune, la locul seii, tot 

contingentul ce *mi 7] vorii fi procurat însemnă- 

rile, mai mult s6ii mai pugin erudite, ale cerce- 

tătorilor din stratul superior al culturei n6stre. De 
aceia, mai nainte de a vă descrie cum mi s'ait 

înfâcişat şesurile Romanaţilor de pre naivele 
revelațiuni ale învăţătorilor sătesci, daţi'mi voie 

a face o mică nomenclatură despre cercetările şi 

1) Notele staii puse în urma acestui text. Vedi acolo 

nota 2 și următârele.
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„ tipăriturile executate cu anume intenţiune ar- 

cheologică de către unii diletanți sei. literați ro- 

mâni, în ultimele decenii care aii semnalat rena- 
scerea, culturei la noi. 

Duoi bărbați cu o mare influenţă politică, Şi 
administrativă, în ţâra Românescă, ait manifestat 

âncd de acum vre o patru-deci de ani, gustul lor 

pentru adunarea de antichităţi, şi fie-care din ei a, 

reuşit mai mult s6i mai pugin a ŞI satisface 

acest nobil gust, formând colecţiuni private de 

obiecte antice, adunate în mare parte din România. 
Aceşti duoi bărbaţi aii fost, generalul Nicolae 
Mavros, căruia Muzăul noştru naţional din Bu- 

curesci îi datoreză pregise monumente antice, 

mai cu.s6mă în ramura epigraficei romane de 

pe malurile Dunării, cel-balt, marele ban Miha- 

lache Ghica, frate mai mare al Domnitorului Ale- 

xandru Ghica, şi vornic s6i ministru de interne 
până pe la 1842. 

Ministrul a făcut ce a putut pentru ca, în- 

trecându-se cu directorul general al carantinelor 

Nicolae Mavros, să 'şi adune din interiorul ţărei 
tot atâtea antichităță, pe câte rivalul săi îşi ago- 

nisea de pre âmbele maluri ale Dunării de jos. 

Acestă luptă avu din nenorocire tâte nea- 

junsurile unui r&sboiu pe căpătate, în care se 

prăda, se resturna şi se fărâma ţinutul cucerit. 

Marelui vornic îi plăceaii anticele şi pe unde 

audea, sei bănuia că se afiă antice, de grabă el
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trămitea ispravnică, zapciă şi pomojnici ca să ri- | 

dice satele, să sape şi si scormone sălaşele de 
vechi cetăţi, spre a "i aduce la curtea sa din Bu- 

curesci, actualul palat al administraţiunii de Il- 
fov, petrâie, antice şi binuţi. 

Vai! bietul judeţ Romanați număra multe 

locuri de acelea, unde, printre dirămături de zi- 
duri şi printre movile, plugarii şi salaorii desgro- 
pai pe dibuite obiecte de pe placul vornicului. 

Aşa s'a făcut pre atunci săpături la, Recica 
lângă Caracal, la, Celei, la Slăveni şi prin alte 

locuri ale judeţului Romanați, sfărâmând. şi ră- 

sipind urme preciose ale vechilor aşedăminte ro- 
mane din acel colţ al țării, însemnat pentru eter: 

nitate cu stampila colonilor romani din Dacia. 

Cumnatul lui Mihalache Ghica, junele colonel 

Vladimir de Blaremberg, fii al unui distins ar- 
cheolog, carele a contribuit în mare parte la de- 

scoperirile şi elucidarea antichităţilor scitico-ele: 

nice din Rusia meridională, luă, sarcina, de a con: 

semna în câţi-va articoli de archeologie, tipăriţă 

într'o revistă din Bucuresci, numită Muzeul Na- 

Hional din anii 1836 şi 1887, principalele resultate 
ale acelor informe şi deprădătâre exploraţiuni 8). 

Cam atâta scim: despre ceia ce s'a lucrat în 

acest sens pe timpul de atunci, căci abi6 avem 

sciință despre direcţiunea ce pare a fi dat unor 

asemens cercetări profesorul G. G. Papadopolo din 
Atena, care pe atunci era institutorul copiilor
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"marelui ban, și apoi, întors în Grecia, a scris 

un discurs despre urmele „Elenismului în Ro- 

mânia £), 
Însă tot pre acele timpuri, trăia aci la noi 

un inginer hotarnic, Alexandru Popovici, din du- 

catul Bucovinei, dâcă nu mă înşel, carele având 

ocasiune de a cutreera în t6te sensurile cu lan- 
„Gul şi cu țăruşele, moşiele mănăstiresci şi boie- 

rescă, a însemnat în condicuţele sale ori ce mo- 
numente antice, ceţăţi, movile şi şanţuri, câte a 

putut el vede cu ochii să, descriindu-le cu de 
amăruntul. 

| Norocul m'a, făcut să dau peste condicuțele 
răposatului Popovici, pe care "mi voii face o plă- 

cere a le depune în tesaurul de manuscripte ale 

Societăţii n6stre. Cuprinsul archeologic. al unia 
din ele s'a şi tipărit, sunt câţi-va ani, în foiţa 

diarului Zrompeta Carpaţilor. Într'aceia, ca, şi în 
alta, găsim indicaţiuni curi6se despre antichităţile 
Romanaţilor, precum şi ale tuturor județelor ţărei5). 

Noţiunile n6stre asupra acestuiaşi subiect 
devină âns& mai lămurite şi dobândesci un carac- 

ter mai sciinţific, când consultăm în Magazinul 

istoric pentru Dacia, paginele ce venerabilul no- 

stru coleg, d! A, Treb. Laurian, consacră în eru- 
ditul săii articol Istriana, visitei şi săpăturilor 

ce dsa a făcut, la, 1845, în localităţile de preste 
Olt, cuprinse în judeţul Romanați $). | 

De la anul acela în câce avem a consemna -



ANTICHITĂȚE DIN ROMANAȚI 418 
  

cercetări ades6 repeţite, dar din nenorocire nici 
odată, bine lămurite, a doui mari amatori de o- 
biecte antice, ale căror nume figureză, ades6 
fără scirea lui Dumnedeii şi a adevăratei sciințe, 
în rOndul archeologilor români. 

Zelul şi patrioticele lor aspiraţiuni, când ei 
exploră şi explică antichităţile țărei, ne autoriză, 
ânsă a! numi şi chiar a le reserva partea de laudă, 
ce li se cuvine, ca adunători de obiecte antice. - 
Aceştia sunt,—"i aţi şi ghicit, — maiorul Dimitrie 
Papazoglu?) şi poetul, diaristul şi omul politic 
Cesar Bolliac, pe care nici ţera, nici literatura, 
nică archeologia României nu poti a *1 nesocoti. 

D! Bolliac nu s'a mărginit cu cercetările sale, 
în genere pucin fructudse, făcute înainte de exi- 
lul din 1848. Reîntors în ţeră, sa, decâte ori a, 
găsit înlesnire, a purces în exploraţiuni archeolo- 
gice, 'și adese-ori județul Romanați a fost, tărâ- 
mul s&i de investigaţiuni. In numeroşi articolă 
din foile sale Buctumul şi Zrompeta Carpaţilor, a, 
consemnat; ades6 noţiuni preți6se despre desco- 
peririle de numismatică, de ceramică şi chiar de 
unelte de pâtră şi os din timpii preistorică, ce 
S'aii făcut, prin sine şi prin alţii, în acest judeţs). 
Ele, trebuie să mărturisesc, îmi vorii fi de mare 
ajutor pentru cele ce am a, vă spune. Dar ca să 
închiăiu, domnilor, lista cercetătorilor şi explora. 
torilor români ai porțiunii de ţâră de care mă 
ocup, volu numi în fine pe mult stimatul nostru
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coleg d! Dimitrie Sturdza, care acum câţi-va ani 
a întreprins, drept simplă petrecere, cercetări în 

vre o ducă niovile de pe malul drept al Oltului, 
la Rusănesci şi încredințându'mi est-timp notele 
ce dsa, cu scrupul6sa îngrijire pe care “i o cun6s- 
cem, le a cules la faca locului, 'mi a dat chiar 

idea şi îndemnul de a contopi în presenta schiţă 
elementele “archeologice ce ne procură scrisele 

cărturarilor, cu rusticile răspunsuri ale învăţăto- 

rilor sătesci de prin comunele Romănăţene!0). 

Decă acum, lăsând în laturi şi împărţirea 

administrativă şi disposiţiunea topografică a ţi- 

nutului în care am să mă mărginesc de o cam 

dată, voiu întreprinde a grupa cele 44 de rapor- 

turi cu mied venite din partea, locului, trebuie 
să constat că, în faca ochilor mi se presentă o 

adevărată chartă archeologică cu totul specială a 

judeţului Romanați. La mi6dădi, d'a lungul ma- 
lului Dunării, acolo unde stai semănate pe ţăr- 

murile septentrionale ale riului şi ale întinsei 
bălți, numită Balta Bistreţului sei a Orlei, satele 

Dabulenii, Celarii, Ianca!) Grojâibodul!2), Gura 

Padinei!3), Orlea, Celei, Gârcovul:4), Corabia şi în 

fine t€rgulețul Islazul în colţul vărsăturei Oltului, 

pe acestă, sprincenă de d6luri, văd mari măguri 
înşirațe în grupe, când de trei, când de cinci, 

când de şese-spre-dece şi mal multe. În trei pun- 

turi diferite, la Grojdibod!5) la Celei şi la, Islaz 16)
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sunt şi urme de cetăţi, unde se găsescii bani şi 
petre scrise din timpul Uri6şilor. 

Uri6şii, domnilor, vorbeaii latinesce, căci la- 
tinesce sunt scriși acolo şi banii şi petrdiele. La 
Celei 17) mai cu deosebire resarii din apă pe malul 
Dunării şi picăârele de pâtră ale unui poa peste 
acest, mare. rii. | - 

Dar de aci în sus merge spre Recica o cale 
împetrită, pe care o constată în comuna sa, ŞI 
învățătorul de Ia, Brăstavăţ:5), carele atestă des- 
pre existenţa unei cetăţi cu. vechi oseminte pe 
șesul dintre Caracal şi Celei, pe unde se vtdi şi 
movile, anume la Devesel:9). 

O altă cale şi mai bine însemnată pe ţăr- 
mul stâng al Oltului, apucă de la Islaz în sus 
spre Carpaţi şi trece prin Tila mare, prin Potlo- 
geni, prin Rusănescă, prin Scărişora, prin Gosta: 
vă, prin Slăveni, prin Stoenesci, prin Farcaşe, 
prin Dobroslăveni, prin Fălcoiu, prin Vlăduleni, 
prin Şopârliţa, prin Brâncoveni, prin Pâtra, Şi 
lenuşesci, prin Slătidre şi Dranovăţ apoi pasă 
în sus din Romanați în Vâlcea. 

D'a lungul acestei căi, domnilor, sunt răs- 
pândite şi măguri şi vechi cetăţă. La, Tita mare20) 
Oltul e cuprins între ruinele a două vechi aşe- 
dăminte; la Potlogeni2t) este o măgură mare, 
tot aşa de mare ca ceia pe care a deschis'o în 
Rusănesci2) colegul nostru d! Sturdza, la, 1872. 
Tot din Rusănesci este şi frumosa stelă cu doi



418 ANTICHITĂŢI DIN ROMANATI 
  

lei culcaţi pe frontonul ei, pe care soţia şi liber- 

tul Fortunat aii ridicat'o lui Zlius Valens, unul 

din cele mai mari monumente lapidarie ale Mu- 

seului nostru şi unul din cele din urmă venite 

întrînsul, până la anul acesta, 187725). 

La, Scărişdra?*) sunt alte trei movile mai 

mici, jar-la Gostav&ţ?5) drumul cel mare al Ro- 

maânilor, calea lui Traian despintecată, arată o- 

chilor călătorului latele sale cărămidi cu semne 
originale, pe care d! Sturdza a avut ingrijire ale - 

desemna. 
Mai spre nord la Slăveni*6), alături cu calea 

lui Traian, este o cetate pătrată cu şanţ întreit 

şi cu un turn lângă dinsa, aşedate drept pe ma- 

lul înălțat al Oltului. În rîpa de sub cetate şi sub 
curtea, di Murgăşânu, sa deschis la 1837 o boltă 

subterană, din care s'aii scos mal multe tăblițe 

de pâtră sculptate cu iconele deului Mitra şi 

cu inscripțiunile : SOLIS. INVICTO. NITHRAE., şi un 

altar purtând cuvintele : ARA. SOLIS. Vladimir 
de Blaramberg, în articolii citați şi apoi acade- 

micul frances Felix Lajard, în memoriele Institu- 

tului din Paris, ai publicat şi ai comentat aceste 

monumente din care posedăm adi în Museul Na- 

ţional abi6 câteva fragmente. 
Acestă descoperirea ne întăresce numai în 

convingerea că zona de antichităţi, pe care o 

percurgem, este cu adevărat compusă din r&mă- 

şițe ale soldaţilor lui Traian, cari din Asia adu
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seră negreşit : în Oltenia cultul persic al (eului 
Mitra. 

La Stoenesci, permiteţ;: mi, domnilor, a 
vă împărtăşi d'a dreptul chiar cuvintele din ra- 
portul învățătorului : 

„În acestă, comună, Stoenescii trece un drum 
aşternut cu pâtră măruntă, ce vine de la Celek 
spre 'ROmnicul-Vâlcei,: adică în lungul Oltului. 
Numirea .o pârtă de: drumul li Traian. Acest 
drum trece prin centrul comunei, în care nu se 
pâte cunâsce decât, prin săpăturile şanţurilor şi 
ale caselor ce “şi facii locuitorii pre el. Are o 
lăţime ca de 5 stânjeni, o grosime ca de o palmă 
şi jumătate. In partea: de “sud a'comunei este 
mâncat de apa Oltului ca de 150 stânjeni; trecend 
acestă mâncătură, se cundsce atât prin mal cât; 
şi prin viile ce aii locuitorii pe marginea, Oltului, ' 
mergând spre comuna Slăvenii, printre două rân- 
duri de măgure, până se sfergesce Iarăşi prin 
mâncătura Oltului, lângă cătunul Fontanelile, 
la o distanţă ca de 800 stânjeni. - 

„In partea, despre nord de comună se cu- 
n6sce fârte 'bine şi circulă pre el lăcuitorii până 
în comuna: Fărcaşele,. 0 distanță ca, de 400 stân- 
jeni. De acest drum se povestesce” de lăcuitori 
că â umblat pre el Domnul de Roudi, carele a a- 
vut amantă la munţi şi, plecând de acolo spre 
Celei, la, reşedinţa, sa, nâptea, — fiind-că, numai n6p- 
tea putea umbla, ca, unul ce era format din rouă, 

"IL. 25,682. ' 27



418 ANTICHITĂŢI Drx ROMANAŢĂE 
  

Va apucat dioa şi, r&sărind sorele, Pa topit şi pe 

locul unde s'a topit, s'a format sat şi "i ai dat 

numirea, de Potapin, care este şi până în dioa 

de astădi?5).* | 

„_. Despre Craiul de Rouă şi despre drumul săi 

de pâtră măsurat în metri (8 în lăţime şi 1 înăl- 

ţime) şi atribuit lui „Traian imperatorele Roma- 

nilor, ce se preumbla, numai n6ptea pre dinsul 

din munţii Carpaţă şi până la Celei,“ ne vorbescii 

şi învățătorii din Fălcoiu 22), Gin Dobroslăveni%%) 

şi apoi şi cei din Osica-de-sus*!) şi din Şop6r- 

liţat2). Dar aci şi anume în cătunul Vlădulenii, 

nu . departe de satul Grecii, calea romană a lui 

Traian caică dasupra unui alt val de pământ, ce 

1 bate în câstă d'acurmedişul. Acel noii val 

este Brazda luă Novac, despre care vom vorbi 

îndată. Acum ânsă, ca, să mânăm calea romană 

până la hotarul judeţului Vâlcea, să, o mai con- 

statăm âncd străbătend comuna Brâncovenii**); 

apoi destăinuindu-se săpătorilor căiei ferate, care 

acum duoi ani surpaii malul stâng al Oltului în 

„comunele Pâtra3) şi Ienuşesciis5); apoi în fine o 

vedem trecând pre lângă măgura mare de la 

Slăti6re*), pe la Dranovăţ!) Şi continuânduw'şi a- 

şternutul săi de pâtră măruntă şi de late cără- 

Mi. prin * pământurile moştenesci ale boierilor - 

Buzescă, la hotarele Vâlcei şi Romanaţilor. . 

„. Până a nu perde din vedere aşedămintele - 

romane din acest ţinut ar trebui să ne oprim în-
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de-lung, în cetatea, care astădi âncă pârtă numele 
împăratului Antonin Caracala şi în împrejmui- 
rile ei, aşa bogate în ruine antice; dar asemenea 
cercetări, ce s'ar căd6 să le întemeiem pe tâte 
notele archeologice şi epigrafice culese de colone. : 
lul Blaremberg, de: inginerul Popovici, de d! Lau- 
rian, de. maiorul Papazoglu şi de di Bolliac), 
"mi ar lua pr6 mult din timpul de care pot să 
dispun acum dinaintea dvâstră, cerându-vi'l mai 
cu s6mă spre a caracterisa, răspunsurile, ce "mi 
ai venit la Cestiorarul meii archeologic. 

Fie dar atâta numai constatăt că înşişi în- 
vățătorii sătescă, răsipiță prin comunele din Ro- 
manaţi, ne faci să urmărim cetăţile antice şi movi- 
lele funerară de pre malul Dunării Şi apoi Calea 
de petră a luă Traian, Craiul de Rouă din po-. 
veste, urcând de-a-lungul Oltului în sus, cu Şi- - 
ruri de movile şi de cetăți — probabile antice sta- 
iuni s6i mansiones, — presărate în juru”; şi apoi 
âncd o altă cale, care de la Celei, străbătând şe- 
sul central al judeţului, mână la cetatea capitală, 
la acea, vechie Antonina s6ii Aniina, ruinele Re- 
cicăi de .astidi, forte învecinate cu oraşul Ca- 
'racalul, - - 

„Abătendu-ne acum din sfera antichităţilor 
netăgăduit romane, vom reveni de îndată la acel 
val, numit Brazda hu Novac, şi printre raportu- 

rile venite din Osica de sus, din Şopârlița, din 
Brâncoveni,. din Dobrun), din Viişora40) şi din 

27*
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Popenzălescit!) care tâte menţioneză despre ac€- 

- stă brazdă ce taie în două şesul dintre Carpaţi 

şi Dunăre; mă voiu mărgini a cita descripţiunea 
lui, făcută de învățătorul de la Brâncoveni: 

„Spre sud de acâstă comună, prin proprietă- 

țile Pârşcovenii, Şopârliţa, şi Grecii, este un şanţ 
cu o lărgime de un stânjen şi jumătate. Inălţi- 
mea, pământului scos din el. se pâte socoti de 

un stânjen. Pământul este aruncat spre sud. 

In mai multe locuri este stricat de arături. 

El vine de la Vest mergând spre Ost. Tradiţia 
poporană se exprimă într'astfel despre acest; gant 

numit Brazda lui Novac: Brazda lui Novac vine 

tocmai de unde apune sdrele şi să sfârgesce la, răsă- 
ritul sorelui. Novac a tras cu plugul acestă brazdă, | 
având înjugaţi doui bivolă albi, cari aiă tras brazda 
chiar prin Olt, mal adăugind că Oltul face şi a- 

cum valuri, pe unde a trecut acestă, brazdă.“ 
Se “înşală dar r&ii acei din învățătorii sătesci, 

cari dicii Troian acestei: mitice brazde, dând'o pe 

s6ma “împăratului Tralan; şi despre acesta ne în- 

credinţăm şi mai bine din faptul, constatat mai 
-mai dinainte de. către ingenierul Popovici, că 

drumul roman de pe malul Oltului încalecă lângă 

“satul ' Grecii, valul de sigur anterior, ce pârtă. 

adi numele de Brazda lui Novac. 

De cine a fost făcută acestă brazdă, și pen- 

tru ce ea portă numele enigmatic a lui Novac, 

carele, în România mică, s'a păstrat ca o denu-
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mire geografică în plaul Novacilor din : nordul 
judeţului Gorjiu, iar aiur6 între românime pare 

a fi sinonim cu epitetul de Uricş..:? Acestea. sunt; 

cestiuni pe care abis dâcă constatări archeolo- 
gice purtate prin tâte ţările de la Dunărea, de 

jos, le vorii put6 vre o dinidră elucida. Ne mulţu- 

mim acum a stabili faptul cum că valul trans- 
versal este mai vechiu decât căile romane, cele 
cu dată-mai mult sâii mai precisă, 

Mai vechie decât dinsele, mai vechie decât 

Dacii, decât Geţii şi decât ori-ce pop6re cu nume 

istoric, este — de vom crede nu numai entusias- 
tele descripţiuni, dar şi vasele de lutărie groso- 
lană şi aşchiile de cremene ale di Bolliac, aduse 
de d'2 dintr'o curi6să localitate ce ocupă centrul 

vastei câmpii dintre Caracal şi Celei — este, di- 
cem, cetatea, pe care ne o înfăcişeză învățătorul. 

local ca existentă, în comuna Vodastra 42). 
D! Bolliac a săpat în.două, trei rânduri în - 

acea localita, şi d! ne afirmă cum că la Vădas- 

tra a fost, în mijlocul unei bălți, o staţiune pre- 

istorică, ai cărei lOcuitori se serveaii cu arme de 

pâtră, nelustruită şi de os, cu vase de lut lu- 
crate cu mâna, fără râtă, cu tot primitivul apa- 
rat al epocei paleolitice din timpii pieistorici. 

Ei, ca seminţiile lacustre ale Elveţiei îşi iogropaii 
morţii pe cosța învecinată, mâncau scoici, melci - 

şi roduri pădureţe ale pămânţului, nu cunosceaii 

nici un metal şi abi6 decă într'o regiune mai lă-
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turaşă a, vechii silişti preistorice, di a găsit; un 
obiect de aramă nativă 5). Noi suntem obligaţi 
a, crede pe d! Bolliac în atribuirea aşedămintelor 

„din Vădastra, unei epoce mai vechie decât tot 
ce s'a găsit până acum la noi în țeră, mai ales 
când vedem minunata colecţiune de grosolane 
vase de pământ, pe care ds2 le a publicat sub nu- 
mirea, de Ceramica dacică din Vădastra preisto- 
Trică, colecţiune în care s'a strecurat, — spre a 

_necam pune la bănuială despre deplina ei auten- 
ticitate, — vr'o ş6se, ş6pte lulele de formele cele 
mai realiste. 

Dreptul lui Dumnedeii, învățătorul din V&- 
dastra nu ne face nici o menţiune despre aceste 
curi6se specimene preistorice. o 

O cestiune interesantă care se 16gă, de acâstă 
localitate este negreşit şi numele ei. Impreună 
cu d! Bolliac, nu putem crede că dînsa ar pro- 

„veni de la, un astronom latin, care de acolo vedea 
astrele pe. cer. Să fie o numire de origină sla- 
vonă, derivată de la noaa (voda), apă Şi ocrpiu, 
răpede, iar nu ne vine a crede, de Grece nici apă 
aşa de tot -răpede nu este.pe acolo Şi nici com- 
punerea ordinară -a cuvintelor slavone nu per: 
mite o asemenea combinaţiune cu postpunerea cua- 
lificativului. Rămâne a, se întreba, dâca nu cum. : 
va numirea, Vădastra n'ar ave vre o înrudire forte 
de apr6pe în sînul vocabularului limbelor traco-ge- 
tice, cu numele vechiei cetăți macedonice Chu-
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lastra, cu acela al anticei mutaţiuni postale Bal- 

lanstra din Sirmit; apoi şi cu denumirile locale 

ale marilor rîuri din orientul Europei: Danubiul, 

numit aci Ister şi Nistrul s6i Tyras, căruia i sa 

dis odinioră şi Dunaster ; în fine chiar cu 'terme- 

“menul Tutastra, prin care, dupe spusa medicului 

grec Dioscoride, Dacii însemnaii dovlecii 44). Pâte 

“că o radicală comună a acelei limbe perdute din 

t6tă peninsula, Emului, identică în adevăr la su- 

net cu sufixa latină care ne a înzestrat limba 

nâstră de adi cu diceri ca: fiiastră, colastră, fe- 

râstră... a lăsat ultimele sale urme pe şeţul ro- 

mănățen, dâca nu şi câte-va, rare cuvinte ale po- 

porului nostru. | Mi 

Gragie dlui Bolliac, am afiat pe câmpia din 

centrul acestui judeţ un fel de oasis preistorică, 

“înfundată în mlaştina de la Vădastra, şi d'asupra 

căria ai venit a se superpune construcţiuni” din 

epoce posteri6re, romane, ba chiar pote şi me- 

dievale. | 

Gragie învăţătorilor din satele apusene ale 

aceluiaşi ținut, situate cam pe răzorul judeţului 

Doljlu şi anume a celor din Zăndga 5), din co- 

munele forte alăturate Cacaleţii46) şi Radomi- 

rul 47); jar mergând tot mai în jos, din Diosci 4%), 

din  Marotin49), din ambii Amirăscii5) şi din 

Ghizdivesci51) şi în fine Apele-vii%), aflăm împrej- 

muirile r&slăţate ale acestei ultime localităţi cu 

nume aşa de caracteristic, o grupă de posiţiuni
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însemnate prin taberile lor de măgure, prin ur- 
mele lor de'cetăţi, pe unde plugarul găsesce pe 
tot. minutul vase de lut, cărămidi, olane de apă, 
arme de metal şi chiar monete din diferite epoce. 

Ce este acest şir. de ruine antice, grămă- 
dite în jurul comunei Apele Vii? Ce însemneză, 
numirile, slavone de pre tâtă aparinţa, ca Za 
n6ga, Diosci, Zvorsea şi altele? Avem aci r&mă- 
şițe din antice stabilimente romane, precum ne ar 
face să credem existența de ruine, clădite odini- 
„Gră cu de acele late şi masive cărămidi, cărora 
dialectul local al Romănăţenilor le a însuşit de- 
numirea topică a Antinăi, dicându-le cărămidă de 
Antina? Avem urme de la popdrele slavone ale 
evului medii? s6i chiar, numai, din epoce mai ' 
apropiate, când glânțele de puşcă se puteaii ră- 
tăci prin arina din bătătură? 

Jată puntele „asupra . cărora nu se pâte da 
nică o lumină hotăritâre din raporturile, scurte 
şi lipsite de experienţa, archeologică, ale învăţă- 

", torilor sătesci. P6te, corelaţiuni cu antichităţile 
din învecinatul judeţ al Doljiului, deră şi mai 

„sigur exploraţiuni făcute de un expert la faca, 
„locului, ne vorii înmâna chiăia acestor enigme, 
care, în ori ce cas, pari a nu fi lipsite de un 
interes istoric. . | . | 

V'aş lua un timp pr îndelung şi v'aş 
osteni pote preste m&sură, domnilor, presentân- 
du-vă cu aceleaşi am&runte ca până aci, alte
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două cercuri de rămăşiţe archeologice, ce se în- 
vederâză, în dosarul anticariii al Romanaţilor. 

Aceste două puntură sunt: de o parte, pu: 

cin la nord de Caracal, vechia vatră a, familiei: 
Brâncovenilor, ruinele locuinţei lui Mateiu-Aga 
devenit: apoi Mateiu-Vodă Basarab, şi însuşi cu- 

prinsul mbnăstirii Brâncovenii; lar la extremita- 

tea nordică a judeţului, jumătate din cuibul ilu- 
strei familii de eroi Buzescii, carele, prin mănă- 

“stirile lor Stănescii şi Dobruşa , se întindea, şi 

în districtul Valcea. În Romanați avem mănă- 
stirea. Căluiului, cu portretele. celor trei frați de 
arme a ui, Micbatu -Vitezul, cu portretul domni: 

acelea ale sogiilor şi fiilor acestor, domnitori Şi 

al credincioşilor lor vasali. 
"MI este de ajuns, dlor, a rememora acum 

în trâcăt că aci sunt palatele şi monăstirea lui 

Mateiu Basarab, mai apoi prenoite de Constantin 

Vodă Brâncovânu 55). 

„. M& opresc: asemeni de a desvolta mai “pre 
larg cele ce. învățătorii sătesci din Şoperliţa 5%) 

„şi. din Dobrun 55) spunii despre casele. şi despre 

biserica acum ruinate, ale vistierului Ghinea 
_Olarul, a cărui aprigă lăcomie la bani atrase a- 
supră”i şi asupra stăpânului săi Mateiu Vodă, 
ura şi mânia poporului. 

| Tradiţiunea acelor tragice evenimente, pă- 
strate în cronicele . n6stre 56), este âncă vile în



496 ANIICHITĂTĂ DIN ROMANATE 
  

memoria, locuitorilor din Şoperliţa, cari împăr- 

țind legenda de: hrăpiri a vistierului între un 

mit fabulos şi între un fapt posibil, arată la un 

6re care loc din comuna lor, o gr6pă mare în 

care odinidră ar fi locuit un şârpe uri6ş, ce 
devasta vecinătatea, iar de altă parte spuni că 

în bolțile vechilor case ale lui Ghinea sar fi 
găsit acum câţiva. ani comori nepreguite, 

Fără de a mai rătăci prin schiturile de o 
însemnătate secundarie, cum sunt. Hotăranii 57) 

şi Popânzălescii %) fără de a ne mal perde tim- 
pul spicuind kituri de clădiri şi nume de ctitori 
prin vechile bisericuțe de sat, 5%) vom grăbi acum 

iarăşi către pragul nordic al judeţului, la vatra 

Buzescilor, | 
Acolo, între comunele cu denumirile carac- 

teristice de Morunglavu şi de Oboga, se află şi 
cea mai antică reşedinţă a familiei, în satul Ciu- 

turdia s6i Cepturdia, astădi Ştirbei *) de pre pro- 

prietarul s&i actual, şi cea de pre urmă locuinţă 
a ultimului dintre Buzescă, r&posat în secolul 

nostru şi îngropat în biserica din Străjescă $). 

În aceste diverse localităţi, în mănăstirea 

Căluiului 6) în schitul ruinat din Stănesci 63), tră- 

iescii âncă vii amintirile Buzescilor, păstrate pe 

pisanii s6ii dedicaţiuni murale, pe lespedi mor. . 

mântale, pe chipuri zugrăvite cu penel aspru 

dar caracteristic d'alungul păreţilor. Între locui- 

tori ânsă, în poporul, cu viaţă, se păstreză chiar
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“sufletul timpilor eroică, în care ai trăit Buzescii 
şi fraţii lor de arme, 

„Spre a vă da o dovadă, domnilor, permite. 
ți'mi a, termina acestă pr6 răpede schiţă cu frag- 

mente dintr'un cântic bătrânesc din acele epoce 
de glorie, pe care eii însu'mi lam cules din gura . 

unui unchisş de la Străjesci 64). 

„Asupra Caralelor, 

șesul Măgurelelor, 

în drumul Bucurescilor 

multe corturi sunt întinse; .. 

. multe sunt, m&runte sunt; 

multe sunt de ipingele  . 

dar mal multe de burci negre, 
de burci negre tătăresci; 

dai cu glonţul, nu .isbesci! 

10. La, mijloc de cortuleţe 
este-un cort mare rotat 

cu creştetul ner&mzat 

cu malugul de argint, — 

ce n'am v5dut de când sunt! — 
-15. cu strejl albe de mătasă 

împletite'n câte şâse; 

Jar sub cort cine mii. ş6de? — 
Ş6de domnul Michalu-Vodă, 
cu Buzescil amânduoi . 

20. şi Căplesci câte'şi tre! 
şi Nica căpitanul 

care-a stăpânit divanul, 

popa Stoica din Fârcaşi, 
„care sare ş6pte paşi, 

25. moşul Fărcaşenilor; 

" scie. s6ma oștilor, 

cred şi pe a răsboielor, 

c
a
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30. 

car' s'a lăsat de popie 

şi s'a-apucat de vitejie 

şi de mare mișelie 

şi a urit biserica 
şi a'ndrăgit săbidra, 

şi a urit clocanele 

“șI a încins pistâlele; 
35, 

40, 

lasă tâca netocată 
plecă la răsboiu sâ-se bată. 5; 
„Michatu-Vodă co'mi făcea? — 

Prumâsă masă *ntindea 

şi bea şi se veselea; 

când căta cam de o parte 

şi se ulta drept în vale 

- cam despre sre râsare, 

60, 

tare'mi vine și'ml sososce 
cred Radu Calofirescu. — 

. Michalu-Vodă co'mi făcea? — 

De la masă se scula 

şi la vale se uita; 

mare pulbere vedea; 

„Boteri! — din gură dicea — 

„do fi pulbere do drum, 
sus mai sus că s'o 'nălţa, 

cu nori albi s'o-amesteca; 

„Jar d'o fi câţă din cer 

jos mai jos că s'o lăsa, 

„ pe vălcele o'negura.“ — 
Nici cuvântu nu-oberşea, 

jacă Radu că sosea, 

cred Radu Calofirescu, 

măre, din Calofiresel 

p'un cal roib cam -pintenog; 

pintenog *m! este din piedi, 

măre, și cu ochii verdi;
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65, 

10, 

80, 

90. 

dar nu vine cum se vine, 

şi el, măre că mi'şi vine 

cu sulița *ncrucişată 

sabia'n baleri lăsată, 

sin cap făr'de comanac; 

din greu r&sbolu 'mi e scăpat. — 
Domnul Michatu de'l vedea, 

din guriţă aşa'! gicea: 

„Descalică, măi Radule, 
măi" Calofirescule !“ 
Radu din gură grăla: 

„Hei! Dâmne, Măria ta, 

. n'am venit eu ca să beat, 

ca să beau şi să mănânc; 

ci eu, Dâmne, am venit 

să'mi dai oşti într'ajutor, 

să scot robi de la Tătari; 

că scii, Dâmne, orl nu scii 

cau întrat 'TătariPn ţeră 

şi au robit marginea stă, 

Bucuresci! jumătate, 

şi aii ajuns în sat la noi, 
„la noi la Calofiresci 

şi mie că 'ml ai robit 
arsă'şi mălculiţa mea, 

dalbă coconița mea 

şi dalbii de coconaşi, . 
împrejur de megiași 

şi negrii de cqigănaşi,“ — 
D'aci Michaiu ce făcea? — 
Unde aşa căl audea, 
lui milă i se făcea, 

„ 6ste 'ntr'ajutor căi da, 

şi ce oste că mil da?— 
Pe Buzescii amânduoi
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şi Căplescil câte trei 

şi Yar pe Nica căpitanul 
100, care a cârmuit divanul, 

popa Stoica din Fărcaşi, 

„care sare şâpte paşi, 

„ moşul Fărcăsenilor; 

scie sâma oștilor 

105. cred şi p'a răsboielor; 

car' s'a lăsat de popie 

şi s'a-apucat de vitojie * 
şi de mare mişelie ; | 

şi a urit biserica 
110. şi a 'ndrăgit săbidra 

şi a urit clocanele 
şi a încins pistâlele, 
lasă tâca netocată 
plecă la răsbolu să-se bată! — 

115. Din dâr&t că mii lua 

şi la răsbolu căi ducea; 

de răsboiu se apuca 

şi aşa din gură gicea: 

— „Hoţilor Buzescilor, 
120. cânilor Căplescilor, 

să'mi păziţi marginile, 

co să talu mijlâcele, 
că le ţiii sorâcele. 
Ce "mi-o scăpa de lu mine, 

125. de la voi să nu mal scape; - 
că vol mie nu'mi! scăpaţi 
nici în cer nici în pământ 

nici în gură de şârpa.“. 
D'aici Radu ce'mi făcea? — 

130. El bine că s6 gătea 

şin răsbolu că mii întra, 
numai el singur întra,
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140. 

160. 

cu Nedea sluguliţa, 

slugă bună şințel6ptă. 

„ D'aci pe răsbotu că se chitea, 
tre! dilo că mii tăia, | 

„Şi! tăla de” zădărea; 
toţi robii că min scotea, 
iar cocâna n'0 găsea, — 

Dâcă el aşa vedea 
aşa din gură dicea: 

— „Nu scii ochi! "mi a *mpăiejenit, 

ori murgul “ni a nebunit, 

aii paloşul în sânge s'a spurcat; 

pote că pe ea 'miam tătat!“ 
Maică-sa că'l audea 

din guriţă aşa”! dicea: | 
— „Radule, voinicul maichi, 
taci, maică, nu to 'ntrista, 

„ nu'ţi face inimă rea, 
că pe ea nu “ţi al tătat?o, 

ci pe ea, măic', a luat'o 

cel Marzac bătrân, 

bătrân, maică, şi cam spân, 

„ cu trei fire, maică, 'n barbă 

şi cu trei, maică, 'n mustăţă.“— 
Radu dâcă'mi audea, 
lul mai bine că'i părea 

şi pe cal încăleca, 
mâna'n buzunar băga 
şi ochianul că'l scotea, 
pe ochian că se uita 

şi pe Marzac îşi zărea, 

frate măre, cam departe, 
„unde Dunărea cotesce 

şi tufele se răresce. — 

EI dec'aşa că vedea
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lui mat bine că! părea, 

ochianul mi'l pitula, 

170. gârbaclul că'mi trăgea, 

gorbaciul de bumbăcel, 
cu sfercul de aurel 

şi pe murgu "1 atingea; 
nainte murgul trecea 

175. saval cale d'o prândare. — 

Stătea'n drum d'acurmedişul ' 

po Mârzac îl adăsta 
până Mârzacul venea; 

decă pe el ajungea . 

180. Radu din gura”! grăia: 

EI cu mândra lui vorbea | 
şi din gură-aşa'! gicea : 

— „Arsă'şi mândruliţa mea! 
185. ce ţie că “ţi a venit 

de pe mine mal urit 

și Marzacu-al. îndrăgit?“ — 
Dar ea din gură-aşa”i dicoa;: 
—„Radule, soţia mea, - 

190. nu'mi vorbi mie aşa; 
ci tu, măre, te păzesce 

că'mi e procletul stângaciu; 

el cu stânga că'va da 
şi pe tine te-o strica.“ — 

195. Când Radul că 'mi'o audea 
el mai râi se necăjea, 

cu Mârzac s'alătura, 

“Dbuzduganul că! trăgea 
şi în pept că'l asvârlea, 

200. de pe cal îl povernea; 

apoi pal: şul trăgea, 
şi cu mândra lui vorbea:
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210, 

"220. 

230, 

233, 

— „Arsă'şi mândruliţa mea, 
ia plâcă”ţi, fată, capul 

c'o să'mi talu ei Mârzacul.“— 

„Dar ea din gură co'mi qicea: 

—»Nu pot capul ca să'l plec, 

că cosiţa *'ml-a 'nodat 

şi de gât m'a atârnat.%— 
Când Radu aşa augea, 

“cosiţa ântel “1 curma, 

capul la Mârzac tăia, 
nici de chilşug mi” căta; 
numai mândra -'şi o lua, 
mâna pe ea c'o punea 

„ Și al douilea că se răpedea 
şi la spate o arunca 

şi toţi robii îl scotea, * 

la Mihaiu-Vodă % ducea. — 
Mihaiu-Vodă de'l vedea, 

tot mal bine că” părea; 

frumâsă masă ?ntindea 

şi bea şi se veselea; 

lar când fu despre beţie 

despre mândra, veselie, 

. Radu Calofirescu 

incepu a cocăia, — 
Mihaiu-Vodă că&'mi gicea.: 

— „Hoţilor Buzescilor, 

cânilor Căplescilor, 

şi tu Nico căpitanul 

care-al cormuit divanul, 
popă Stoico din Fărcaşi, 

care săi şi ş6pte paşi 

moşul Fărcăşenilor, 
ce scii sâma oștilor 

cred şi pe-a răsbolelor 

II. 25,682, 28
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care-al urit biserica, 
şi al încins săbidra 

şi al urit ciocanele 

şi ai îndrăgit pistâlele ; 

lasă tâca netocată, 
plâcă la răsboiu să se bată! 

cum staţi vol şi vă uitaţi 

şi pe Radu nu! luaţi 
la odihnă să'l duceţi; 
că 'mi e Radu ostenit 
şi din grei răsbolu venit, 

M8 opresc, domnilor, ca să nu v8 obosesc 

preste măsură, cu tâte că obosâlă nu pâte fi, 

când pătrundem în sînul amintirilor din timpu- 

rile de glorie ale poporului nostru şi asemenea, 
amintiri ne sunt cânticele lui b&trânesci 65). . 

Fie ca, aceste aspre r&sunete ale epocelor: 

de vitejie străbună, adunate de prin locurile 

unde sub lespedi şi sub movile se odihnescii 

6sele atâtor eroi de odinidră, să inimeze astădi 

pe Români cu î6tă virtutea ce a, răsărit dalun- 

gul secolilor în românsescul judeţ al Romanaţilor!
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NOTE 
LA 

ANTICHITĂŢILE JUDEŢULUI ROMANAŢI. 

-2) Dintre acestea însă, 14 nu ne procură alt con- 

tingent decât alegaţiunea, nu tot-d'auna decisivă, că nu , 

există nici o rămăşiţă de antichităţi în respectiva loca- 

" litate. Acestea sunt satelo: Leul, Giuvărescii, Orlea, Ci- 
lieni, Moldoveni, Celanii, Dobrotesci, Găvănesci, Vodasirila, 
Cioroiul, Străjescii, Băbiciul, Studina, Osica de jos. Loca- 

lităţile de unde ai venit r&spunsuri vorii fi citate in 

cursul expunerii. 

3) Seria de articoli at lui YV. de Blaramberg în Muzeul 

Naţional, gazetă literară şi industrială din Bucuresci, este 
compusă din: 10 Suveniruri istorice şi archeologice asupra 

României, Art, |, în No. 1, din 3 fevr. 1836. — 20. Idem 
Art. II, în No. 4, din 26 fovr. 1836, tratând despre Câm- 

pul Severinului, — 30, Idem Art. III, în No. 7, din 18 mar- 
“tie 1836, tratând despre Ruinele Caracalului, — 40. Idem 

Art. IV, în No. 9, din 8 aprilie 1836, tratând despre Ce. 

leiu şi Turnu. — 50, Bormânt vechiu găsit în Tomânia cea 
mică, în No. 24, din 5 august 1836; acestă descoperire se - 
16gă şi cu articolul Sciri din lă-untru, cuprins în diarul
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Curierul Românesc, gazetă politică şi comercială, No. 48, 
din 31 iulie 1836. — 60, Antichităţă pământescă, Art. 1 şi II, 
(asupra tomplului supteran al deulul Nitra de la Slăveni) 
in No. 8 (anul I[16) din noemvrie 1837. In Anexa A, la 
finele notițe! din Anal. Soc. Acad., am reprodus articolii de 
sub No. 3, 4 (în parte) 5 şi 6; căci publicaţiunoa citată a 
dovonit fârto rară. Observăm, că o mare parto din acești 
arliculi este reprodusă în limba, franceză în Annuaire de 
la Principaută de Valaclie, Boukarest, 1842, pag. 133—149, 

4) Discursul lul G. Papadopolo, pronuncat la 1859, 
apoi şi tipărit în limba grâcă, esto tradus şi românesco: 
„Discurs pentru elenismul intre Valachi, rostit de G. GQ. 
Papadopulo, tradus din elinesee de A. Tambacopulo, Bu: 
curesci (Iosif Romanov) 1859.* 

5) Dl Kogălnicânu, în Archiva Romântscă (vedi în 
„ediţia 23, Iaşi, 1860, tom, [, pag. 275) tipărca Ja anul 1810 
cele următâre : „DI "Alexandru Popovici, moldovân do 
loc, acum inginerul noului oraş Severin în Valahia, cel 
mai învăţat dintre toţi românii în sciinţa, istoriei naţio- 
nale şi carele în anii trecuţi voise într'un adins jurnal, 
Dacia vechie şi nouă, să arate publicului isprăvile cercă- 
rilor şi aflărilor sale, într'o scrisre din octomvrie 1840, 
plină do sentimente patriotice şi de orudiţiune, bine-vo- 
iesce a no făgădui pentru Archiva, tâto acele documente 
şi descoperiri, co le a făcut într'un curs aprâpe de pa- 
tru-geci de an! şi care până acum n'aii putut av6 o pu: 

_blicitate meritată , din pricină că acel jurnal, nefiind în- 
brăgişat, nu s'a putut pune în lucrare. Articolele dlui Po. 
povici, în unele vorii preface mai multe. punturi de că- 
petenie şi într'altele voră lumina mal multe fapte. a 
istoriei nostre. Pe lungă scris6rea dsale caro singură 
aş6dă multe adovăruri istorice, noi vom publica * 

- între altele do alo dsalo şi: 10 Şirul Domn?
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mânescă, din chrisâve scos, care se abate cu totul de şi- 
rul pus de Engel şi prin urmare şi de d! FI. Aaron. — 
2%. Descrierea cetăților celor mai vechă din Iloldova şi Va- 
laia. — 3% Datură istorice asupra mănăstirilor din Buco- 
vina. — 40. Sobârele ţinutale şi episcopale, care aii stat mai 
nainte de împtratul Constantin şi dupe dinsul s. a. 

Intreruperea pre mai.mulţi ant a publicaţiunil îs- 

torice a dlui Kogălnicânu-se vede că Va oprit a da curs 
acestor promisiuni. Popovici a murit, fără ca, dupe scirea 
mea, lucrările sale istorice să se fi publicat vre unde-va, 
Abi6 în No. 869 al diarului Trompeta Carpaţilor a dlui C, 
Bolliac (':/,, noemvrie 1870) s'a, reprodus, dintr'o condică 

manuscrisă, 0 serie de note, sub titlurile: „Numire de 

oraşe, ce a găsit împăratul Traian în Dacia“ şi „Ardtare 

şi de locurile altor multe oraşe în pământul ţărei Românesci, 

de care nici un istoric mu scia că stai aici şi a căror nu- 
me de aci înainte aii a se cerceta.“ Acea condică, coprin- 

dând : Istoria Dachică alcătuită şi povestită de inginerul 

Alexandru Popovici, la anul 1836. — 100 pagine mânu- 

scrise, în care se cuprinde istoria Daciei penă sub im- 

p&răţia lui Titu (79—83), — precum şi altă condicuţă de 
vre o 180 pagine cu note diverse, sunt cele ce ofer S0- 

cietăţii. In Anexa B la presenta notiţă, stă extras din 

ele tot co este atingâtor de antichităţile judeţului Ro- 
manaţi. 

6) Vegl Magazinul istoric pentru Dacia, Tomul II, 
(Bucuresci, 1846) pag. 65—128. Am reprodus în A: 
nexa C, cele relative la, corcelărilo şi descoperirile făcute 

în Romanați. 

: 7) Este o lucrare cu mult mai presus de putinţe- 
le'mi bibliografice, aceia de a se consemna tâte elucu- 
braţiunile privitâre la archeologia naţională, pe care 

neobositul bătrân maior D. Papazoglu le a dat la lumina
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publicităţii în cel vr'o două-deci şi doui ultimi ani, aci 
în făşidre şi articoli de diare, aci în tabele şi charte li- 
tografice. Idea mai lămurită despre procederile archeo- 
logice întrebuințate de dsa, atât în exploraţiuni şi clasi: 
ficarea de antichităţi, cât şi în explicaţiunile critice şi 
în polemica sa gisă sciințifică, pâte da mal cu sâmă ca: 
talogul colecţiunei sale, publicat la 1864 (Bucuresci, tip. 
C. A. Rosetti) sub titlul, Jfuzeul Papazoglu, din care am 
extras în Anexa D, o parte din relațiunea unei excur- 
siuni, făcută la 1864, în judeţul Romanați. Apoi tară nu 
de tot fără interes sunt şi chartele Dunării şi ale Alun- 
ților din România litografiate la 1869 ; cu indicaţiuni de 
numerdse localităţi coprindătâre de rămăşiţe antice. 

8) In privinţa publicaţiunilor dlui Cesar Bolliac a- 
tingâtâre do archeologie, volu cerca aci de a face o no- 
menclatură a principalilor săr articoli, mai cu sâmă din 
anii din urmă; âncă de pe la 1845, dsa a publicat un Iti- 
nerariii archeologic în Curierul Românesc; apoi a atins 
despre antichităţile ţ&rei în opera sa franceză: Aemoires , 
pour servir a Vhistoire de la Roumanie; re partie: Topo- 
graphie. Paris 1855. Intors în patrie, dupe exilul de la 1848, 
a început tipărirea, rămasă întreruptă la pag. 80, chiar 
în mijlocul descrierii antichităţilor de la Islaz, a unei 
Călătorii archeologice în România de la 20 martie pene la 
22 aprilie 1S58; pugin dupe aceia a publicat o tabelă li- 
tografiată cu antichităţi ale României, sub titlul Daco- 
Romane ; tar seria articolilor sl archeologici din diarul 
Trompela Carpaţilor, cu pugine greşuri este acâsta: 10 | 
No. 699 a! foii din 1869, Archeologia şi Numismatica, 
unde vorbesc despre 9 descoperiri succesive de monete 
antice, făcute în România. — 22 No. 737 din 1869. O des- 
coperire nouă (zidurile de la Slon în Prahova).— 3% No. 739 
din 1869. Cetatea Tinosul (Qin Prahova). — 40 In Nle 923, 
223 şi 224 ale Jonitorului oficial din 1869, se află un lung
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raport către Ministrul instrucţiuni! publice, presentat în 

urma unei excursiuni făcută la Cetatea Calomfirescilor po 

Vede, la Cetatea frumosă in Teleorman, la Zimnicea, la 
Voivoda, la Turnu-Măgurele, la Băntsa, la Celei, la Cara- 

cal, la Recica,. la Bucortţ, la Valea-Rea, la Răcari, la 

Turnu-Severin, la Cetatea Latinilor, la Zidina Dachilor şi la 
Porcesci. — 50 In No. 846 al Trompetei Carpaţilor din au: 
gust 1869. Archeologia : Pescera de la oberşia Ialomiţei, Pes- 

cerea cu dlele, Comora din Cumpăna Ciocârliului, Valea Ca- 

selor şi mormintele de pe Vulcana mare. — 60 No. 860 din 
octomvrie 1870. Piscul Crasani. — 70 No. 928 din iulio 

1871, Comorarii şi Archeologia (atingător de zidurile de 

la Slon). — 8% No. 939 din septemvrie 1871. Archeologia 

(relativ la semnele găsite pe petrile de la Slon, cu o 

stampă litografiată, representănd acelo semne şi monete 

Dacice), — 9% No. 942 din septomvrie 1871. Numismatica 

"(aflări: din Galaţi).—102 No. 966 din fevruarie 1872. Cera- 

mica (de la Vidastra). — 110 No. 1010 din august 1872. 

Raport către membrii comitetului archeologic din Bucu- 

resci, tratând despre arme şi unelte de pâtră precum şi 

despre cercetări făcute la Zimnicea, la Celei şi la Vă- 

dastra, cu o stampă litografiată de arme preistorice de 

pstră. — 120 No. 1054 din martie 1873. Râspuns dlui Q- 
dobescu în privinţa lulelelor preistorice. — 130 No. 1059 

din aprilie 1873. Archeologia, relatând o nouă excursiune 

la Zimmicea, Islaz, Celei şi Vădasira. — 140 No. 1137 din 

iunie 1874. Ceramica Daciei, Câmpul morţilor de la Zimni- 
cea cu o stampă litografiată representând olăria localită- 

ţii descrise. — 150 No. 1255 din iunie 1876. Ceramica pre- 
istorică a Daciei. Vădastra cu o stampă litografiată de o- 

lărie variată. — Din principali! articoli relativi la locali- 

tătă situate în judeţul Romanați şi anume la Islaz, Celei, 

Caracal, Recieca şi Vădastra, am făcut excerpte în Anexe, 
spre a elucida punturile po care le am atins mai departe.
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10) Am reprodus în Anexa E din Anal. Soc. Acad. 
notolo dlui Sturdza, împreună cu micelo desomnuri ce 
le insocescii, 

11) Invăţătorul din comuna, Ianca (plasa Bălții) arată 
că: acestă comună se află situată pe o câstă aprope de 
lacul Padinei; în acestă comună nu se află nic! un lucru 
vechiu; ânsă spre mi6gă-nâpte de acâstă comună se află 
nişte gropi în păment, unde dicii că ai fost silişte pe tim- 
pul 'Tătarilor şi s'ati spart de acolo şi aii venit undo so 
află astă-gI. In moşia acestei comune spre micdă-nspte, 
so află nisce măguri care sunt în şir şi trecă pesto tâte mo- 
şiilo color-l-alte comune de pe aprâpe; tot în şirul acos- 
tor măguri în dreptul acestei comune este o măgură, 
care ici că este scâsă de Jidovi din pământ şi care se 
chiamă şi Jlăgura Jidova, căci locul cu grâpa de undo 
ai scos'o se cunâsce şi astă-di, care esto spre rtsărit do 
dinsa; acea grâpă de unde este scâsă măgnra este fârto 
mare şi se cunâsce şi locul pârghielor, unde ai pus do 
au scos'o. Acâstă măgură esto în forma unul con trun- 
chiat. Diametru la basă arc 7 stânjeni și înălțimeu ei 
esto do 4 stânjeni (subse. 1. Predescu). 

12) De la comuna Groidibodul (plasa Bălţii) ni so 
spune că este: 10 0 măgură care portă numirea de 
Rusăntsca şi care se află spre rtsărit do acestă comună 
ca de 650 stânjeni, şi este aşedată po loc ses, find pămân- 
tul e! negru, coprindând 9 stânjeni înălțimea şi 42 stânj. 
ocolul, iar vârful ascuţit; — 20 una, idem ce pârtă nu- 
mirea, do AMăgura mare, care coprinde 9 stânjeni înălți- 
mea şi 42 ocolul; vârful rotund fiind aşedată po loc ses. 
Acestă măgură se află în capul comunei despre răsărit ; 
— 50 una. idem fără nici o numire, spre apus de capul 
comunei şi care coprinde 14/, stânj, înălțime şi 12 oco- 
lul, vârful rotund, fiind aședată pe loc şes, Acâstă mă:
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gură sa săpat de maiorul Papazoglu în anul expirat 
1867, dar ce fel do obiecte s'a găsit întrinsa nu am 
putut constata; — 42 una idem pe moşia Bistriţa, care 
pârtă numirea de Percinu din timpurile vechi, iar acum 
se numesce Măgura Cazacilor, care coprinde 5 stânjeni 
nălţimea şi 45 ocolul, vârful rotund, fiina aşedată pe 
un d6]. Acestă măgură se află ca 150 stânjeni spre apus 
de comuna Hotarului, care esto învecinată cu comuna 
Grojdibodul;—50 una idem pe moşia Bistriţa, care pârtă 
numirea de Tâmpa şi se află între comunele Grojdibodul 
şi Hotarul şi coprinde 5 stânj, nâlţime şi 29 ocolul, vâr- 
ful rotund, fiind aşedată pe loc şes;—6% una idem po mo- 
şia Bistriţa, care portă numirea de Ascuţita şi se află 
spro mi6gdă-nâpte de comuna Hotarul, ca 350 stânj., şi 
coprinde 9 stânj. nălţimea şi 45 stânj. ocolul, vârful as- 
cuţit, fiind aşedată pe loc şes, (subser. N. Popescu). 

13) La Gura Padinei (plasa BAlţil) se află vre o 16 
năgură şi anume: spre răsărit Măgurele Ulsei, Gslelor, Cu- 
zacilor, Drăgoiu, Slanului, Nicolică;, spre mi6dă-nâpte Mă- 
gurele Voini, Îlanea, Boldu-mare, Boldu-mic, Aeicăi, Flori- 
lor, Strecia, Istrate; spre apus sunt trel, ale căror nume 
nu sunt cunoscute. (subsc. Ion Vlădescu). 

14) Din comuna Gârcorul (plasa Oltului-de-jos) avem 
sciință că: spre migă-nâpte de vatra comunei care este 
aşedată poe malul stâng al Dunărel, în depărtare ca de 
400 stânjeni, sunt 4 movile şi anume: 10 Măgura Titiri ; 
— 20 Măgura Verde; — 30 dăgura Ciolacului; şi 40 Mă. 
gura Ţigăi, aşedato cam în linie dreptă, avend direcţiu- 
nea de la răsărit spre apus și în depărtare ca de 400 
stânjeni una de alta, lar oa cincea măgură, numită 

" dlăgura Qiganului, este aşedată pe malul Dunării spre 
apus de comună şi în depărtare ca de 500 stânj., care 
şi acestea nu se scie de când şi de cino sunt făcute, 
(subser. N. Dumitrescu), |
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15) La Grojdibod s'au aflat la 1838 cele avu tabele 
de bronz, al căror istoric îl vedem în raportul dlul maior 
Papazoglu, citat la Anexa n6stră D. Aceste tabele S'aii 
publicat mai ântei de Joseph Arnetl în „2Wolf râmischo 
Milităr-diplome“. WVien 1843 No. VII, cu reproducţiuni 
litografice; apoi în Neugebauer: „Dacien aus den Ucber- 
resten des classischen Alterthums*. Kronstaâi; 1851 pag, 
117. — Ackner und Dliller. „Die romische Inschriften Da- 
cien“. Wien 1865 p. 173. — Afommsen „Corpus Inscriptio- 
num latinarum“. Berolini 1873 (. III, p. 2. p. 876;— Tim. 
Ciparii, în „Archivul pentru Alologie şi istorie“. No. XVII 
din 10 august 1868. — Negreşit că acest monument se: 
află reprodus şi în noua operă a dul Zion Regnier din 
Paris, asupra tabelelor de liberare din serviciul mi- 
litar „honesta missio“. A reprodus elucidarea monu- 
mentului dupe venerabilul nostru coleg Tim. Cipariu, în 
Anexa F., | 

16) Invăţătorul de la Islaz (plasa Oltului de jos) 
referă cum-că: în arondismentul acestei comune, precum : 

“şi în vecinătatea e! S'ati găsit duoi cetățui de pământ în- 
prejmuite cu şanţ; una în miahalaoa Racoviţa şi alta în 
Verdea. Cea din mahalaoa Racoviţa este despre r&sărit 
şi mi6dă-n6pte, la loc şes, pe malul unei gârle numită 
Racoviţa, unde astă-di se află biserica cea vechie. fară 
cea de a duoa se află între Vordea şi Islaz, pe malul 
Dunăril despre mi6qă-nâpto, fiind făcută pe dâl despre 
mi6gă-gi, şi pe valea despre mi6gă-nâpte. Ele ai trei şan- 
țuri paralele care mergi cu capetele spre răsărit şi apus, 
din care cele două despre mi6dă-di ai o distanță în de- 
părtare unul de altul 'ca 2 stânjeni; iară cel de al 3lea 
ca de un pogon; lungimea lor este de 72 stânjeni, tară 
adâncimea, acestor şanţuri oste astă-di ca de 2 palme. 
Bătrânii locului aă audit de la moşii lor, despre fiinţa 
vechile a acestor cetăţi de pământ, Tot în acâstă comună
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s'a găsit în anul 1872 pe piaţa Şcolel și a Primăriei, o 

tinichea ca de o jumâtato de oca cu bânuţi mici din ve- 
chime, de către un copil ca de 7 anl, anume Ion al )8- 

cuitorului din acestă comună Călin Floriţă, (subser. F. 

Popescu). In Anexa G am relatat cele spuse de d! Bol- 

liac despre antichităţile de la Islaz. 

17) Din Celei (plasa Oltului de jos), avem următâ- 

rele comunicaţiuni: În coprinsul acestef comune se află 

o cetate, un drum de pittră și picidrele unui pod ruinat, ce 

se află în Dunăre. Cetatea esto de piatră şi cărămidă de 

Autina şi pârtă numirea de cetatea Sicibida(?) 

Drumul este de pictră şi pârtă numirea de Șostua 

lui Traian şi picidrele podului ce so află în apa Dunării 

sunt de aramă (?) şi seo numesce podul lui Traian (9), Co- 

tatea este spre micqă-gi do comună şi este aşedată po 

d6i şi numirea locului unde se află cetatea nu este cu- 

noscut; şos6ua merge prin mijlocul comunei spre N,, 

far picidrelo podului cadii spre miedă-di de comună. Ce- 

tatea e rotundă în formă de circonferenţă şi spaţiul ocu- 

pat e'ca la 4 pogâne; zidul cetăţii este format de les- 

pedi de pictră cioplită şi cărămidă de Antina în formă 

pătrată, având lungime de 3 palme şi grosime de 4 de 

gete. Intrebând pe bătrâni, pe preoţi şi pe alţii, ai spus 

și dinşii că cetatea, drumul şi picidrele podului ruinat 
în Dunăre, le ai pomenit şi dinşii din bătrâni. In co- 

prinsul acestei comune sai găsit urcidre şi bănuţi de ar-. 

gint şi o pictră mare in formă pătrată cu litere slavo- 
ne (?) de pe timpul împărăție! lui Comod, şi un stâlp de 

pictră limpede în formă cilindrică, care s'a descoperit de 

curând. (subse. JM Pusqualescu). Relaţiunile dlui Bolliac, 
pe care le am dat în Anexa H, lămurescă mal bine cote 
relatate aci. 

18) Din comuna Brăstavăţul (plasa Bălții) ni se co-
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munică cum că: despre rtsărit de comună şi în depărtare 

ca la 1500 stânjeni, se află drumul lui Traian şi pe acel 

drum se află pietriş. Despre mi6dă-nâpte de comună și 

în depărtare de dinsa ca la 1700 stânjeni, în laturi de 
drumul Caracalului, cu 150 stânjeni spre răsărit şi în a- 
lăturare cu balta comunei Cruşovul şi în delimitarea co- 

munci Brăstavăţul, sar. fi afiând o cetate şi se dice că 

sar fi găsit, cărămidi, pietrâte şi alte unelte. Despre mi€- 

dă-di de comună în depărtare s'ar fi aflând o biserică 
sârb6scă şi în depărtare de 150 stânjeni de comună s'ar 

fi găsit 6se de 6meni. (subse. C. V. Popescu). . 

19) Din comuna Deveselul Comanca (plasa Ocolului) 

priimim sciinţele următâre: acâstă comună .se află si- 

tuată pe loc şes, învecinându-se la apus cu comuna Re- 

dea, şi la nord cu Caracalul, iar despre ml6dă-di cu co- 

muna Rădila. Dupe cercetările făcute prin bătrânii co- 

munci despre vechile aşegăminte, ce se crede a fi ri- 

mase de la strămoşii noştri Romani, nu am putut afla 

alta decât că la mi6dă-di de acestă comună să află două 

movile, ca de îi stânjeni! lărgime şi o altă movilă la mi6dă. 

n6pte deo acâsta comună în înălţime, lărgime şi depăr- 

„tare tot ca cele-l-alte movile arătate mal sus. (subse. 

I. Diaconescu). 

20) De la Tiia-mare (plasa Oltului de jos) suntem în- 
formaţi că: la mi6gă-di de acestă comună, care se înve- 

cinesce la apus cu Vişina, la nord cu Potlogenii, la r&- 

sărit cu Uda şi despre mâgă-di cu Donea-mare, se află 

peste Olt, duoă cetâţi ca de ş6pte-deci stânj. lărgimo şi 

în depărtare de acâstă comună ca de 400 stânj. (subse, - 

Th. Păsculescu). 

21) De la Potlogenă (plasa Oltului do jos) ni se spune - 

că se află: o măgură forte mare, situată spre apus de



446 ANTICHITĂȚI DIN ROMANAŢE 
  

- acâstă comună în depărtare ca de 700 stânj. în câmpie, 
ânsă fără să se scie de cine este făcută seu pentru ce. 

(subse. IL. Dădulescu). : 

22) Rusănescii (plasa Oltului de jos) este locul ex- 
plorat de di Sturdza. De acolo învățătorul ne amintesce 
că: se află duot măguri, dintre care una este situată 
în partea despre apus a comunei Rusănescil de jos, pe 
loc şes, în distanţă de 1700 stânj., al cărui conturn m&- 

s6ră 48 stânj.; are formă conică; este pe moşia Rusăne- 

scii, proprietatea dlui Alexandru G. Golescu şi se nume- 
sce jlăgura Teni. Acâstă măgură s'a tăiat în patru la 
1872 şi s'a găsit de desubtul ei un schelet Ge om com- 
plet, care, dupe cum se spune, a fost la mărime ca şi 
Gmenil din vremile de acum. A duoa măgură se află si- 
tuată în partea despre apus a comunel Jienit, vecină cu 

Rusănesci, po loc şes, în distanţă de 1500 stânjeni, al că- 
rul conturn măs6ră 40 stânjeni; nălţimea măsră 8 stânj;; 
are formă conică; este pe moşia Jiieni a dlui Ştefan 
Jianu şi se numesce Jfăgura lui Ion Ciobanu. Ac6stă mă- 
gură s'a tăiat în patru la 1865 şi s'a găsit dedesubtul ci 
o cruce de pâtră, a căril mărime, dupe cum se dice, era 
de 12 palme lungime, 4 lăţime şi 8 grosime, pe care se 
aflai desemnaţi duoi le! sălbateci, unul pe facă şi altul 
pe dosul el. Se spune că avea şi inseripţie necunoscută, 
care s'a și luat de autorităţile administrative. (subse. 
Const. Vasilescu). Crucea, de care e vorba aci este inve- 

derat stela, pe care am descris?o mai cu de-ambruntul 
în Anexa 1. 

23) A se vedea la anexa I in Anal. Soc. Acad. des- 

crierea acestui interesant monument. 

24) Din Scărişăru (plasa Ocolului) ni se arată că în 
cuprinsul comunei se află: măguri de pământ, care se
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vădi a fi făcute din vremile vechi, Iară nu de inginerir de astăgi şi anume: Aăgura cu cruce, pe moşia Plăvi- c6nca; Măgura lui Gârdu, pe moşia comunei Scărişâra ; Măgura lui Stoian, pe moşia Brâncovânu. Cea: d'ântel e spre sud-vest de comună; a duoa spre vest şi a treia spre nord-vest. Ele sunt nalte ca de 7 stânj. şi în ocol ca de 20 stânj. Spre ami6qi de măgura lui Gârdu spună bătrâni! că mai de de mult sar fi găsit lespedi de cără- midă mare, care se vede că eraii făcute din vremile vechi, (subsc. 7. Dodea), a 

25) Din Gostavăţ (plasa Ocolului) ni se relateză că : se mal v&di şi acum numa! remăşiţele unei zechy şosele, ce se dice că ar fi fost fâcută de impăratul Traian, având direcţiune do '1a Dunăre spre munţi, fără a mai fi aci în comună alte locuri însemnate de felul acesta, ară în comuna Slăvenii, ce se învecinâză spre micdâ-nâpte cu comuna n6stră Gostavăţul, deosebit de urmele şoselei, despre care se vorbi mat sus, se mai vâdu 'şi urmele unei vechă cetăţi romane, ce se află în centrul acelei comune şi caro nu se scie de când este zidită. Bănuţi cu înscrip- țiună forte vechi s'a găsit adess do lotuitori pe acest loc. (subs. D. Vişzinescu). . 

26) lată acum informaţiunile ce ne veniră de la 
Slăveni (plasa Ocolului): în acestă comună Slăvenii se 
afiă în centrul săi, ruinele unei. vechi cetățui, care, dupo cercetările făcute prin bătrânii comunei, nu se scie de “când şi de cine este zidită, ale cării şanţuri se văd a fi fost numai de pământ, iară nu de pâtră s6ii de cărămidă, Bănuţi cu înscripţiuni forte vechi stati găsit ades6 de 1o- cuitori pe ruinele acestei cetăţi. So mai află âncă prin 
acâstă comună, ruinat, un drum asternut cu pi6tră m&- runtă, având âirecţiune de la mi6dă-nâpte spre mi6gă-di
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prin comună, care se dice a fi fost făcut de împâratul 

Traian. (subsc. P. Ionescu). 

27) Notiţa lui Felix Lajard pârtă titlul: Additions 

au mămoire sur deuz bas-reliefs mithriaques qui ont île trou- 

ves en Trausylvanie, s6ă La dicouverte du Mithreum de Sla- 

veni en Valachie. Ea este publicată în „Mâmoires de VA- 

codâmie des Inscriptions et Belles-Lettres de France“ 
t. XIV (1830) p. 179—175, precum şi în: „Nouvelles An- 
nales publi6es par la Section frangaise de PInstitut Ar- 
châologique de Rome“ t, IL, 1838, p. 7-85. Am repro- 
dus, tradus pe românesce, acest memorii în Anexa J, 

împreună cu stampele ce "1 însogescii. Baso-relievurile 

aflate în Mitreul de la Slăveni s'au răsipit din colec- 
țiunea lui Mihalache Ghica, unde erati adunate; abi€ 

dâcă regăsim unele din cele în colecţiunile actuale 

din ţeră. 

28) Acestă relaţiune a învățătorului din Stoenesci 

(plasa, Ocolului) este subscrisă [. Stănescu. Să adaugem 

aci o notiţă despre drumul lui Traian, din raportul învă- 

țătorului de la Farcaşi (plasa Ocolului): „Drumul lui 
- Traian să găsesce prin acestă comună trecut; care a avut 

comunicaţia, do la Dunăre spre munţii Carpaţi“. (subsc. 

I. Eliescu). 

29) De la Fălcoiu (plasa Ocolul): „Pe tot teritoriul 
acostei comune, cum şi cele învecinate, nu so află nici 

un lucru însemnat din vechime, decât numai un drum. 

de pttră, care !ea numirea de Traian; el cade în partea, 

comune! despre apus şi este aşedat pe un d6l, co sonu- 

mesce Delul Viilor. Acest drum se află în depărtare de 

comună ca la 4 kilometri; are o lăţime ca de 8 metri 
și înălţimea ca un motru. Se dice. de câtre bătrâni, că 

ar fi fost făcut do Traian împăratul Romanilor, ce se 

!
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preumbla numa! n6ptea pe dinsul, din munţi! Carpaţi şi 
penă la Celei, fiind-că acolo se spune că a fost cetate.! 
(subsc.. St. Triculescu). - 

30) De la „Dobroslăreni (plasa Ocolul): Este numat 
0 şosea teclie, numită drumul de petră şi drumul luă Tra- 
ian, care drum venind de către Recica. întră în hotarul. 
cătunului Potopin, la partea despre mi€gă-gi şi merge 
spre mi€dă-nâpte către comuna Fălcolu, âns8 este părăsit; 
și numai pe alocurâ se pote veds în stare bună. (subsc. 
A. Deconeseu). 

| 31) Raportul provenit din Osica de sus (plasa Oltul 
de sus) ne procură elemente de topografie archeologică 
mai variate, pe care le vom reproduce aci îndată: „Se 
face cunoscut, că împrejurul acestei comune sunt trei 
dâluri, dintre care unul este spre răsărit de comună şi 
se întinde spre apus într'o lungime nedeterminată (?), 
spre nord; iar unul se întinde spre apus într'o lungime 
nedeterminată (?), carele se desparte tot din celă-l-alt, ce. 
se întinde spre nord; tar cel de al treilea este la miegă. 
di de comună şi se întinde într'o lungime nedetermi. 
nată (2). — Se mai face cunoscut că riul Olteţul trece pe 
lângă temelia acestei comune şi se vârsă în Olt, dincolo 
de comuna Fălcoiul, peste care se află şi pod stătător 
de lemn făcut acum din noi. — Se face cunoscut că în 
delul, care se întinde spre nord, se găsescti tronuri cu 6se 
într'însele şi fâră ca să se pâtă constata de pe ce iim- 
puri sunt acele tronuri cu oseminte, care se găsescă în 
acel del. — Se mal face cunoscut că drumul marelui Im- 
perator Traian trece pe despre răsărit de comună, prin 
cătunul Vlăduleni!, ce aparţine tot comunei Osica, şi că 
el se transportă şi prin “alte comune ale României, din 
apa Dunării în sus şi trece în Transilvania preste munţii . 
Carpaţi, precum şi noul drum ce se face acum şi carele 

IL. 25,652. 29
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este. pus la mai multe Jocuri tot pe al Imperatorului 

"'Traian.—Se may găsescui oseminte precum şi tronuri spre 

răsărit de comună, în marginea drumului din vechime 

al Imperatorului Traian, la adâncime ca de 7? palme, 

fără ca să se pâtă constata de cine-va, ca de pre ce 

timp să fie acele oseminte şi tronuri, decât din vremu- 
-rile vechi. — Se mai desluşesce că spre nord de comună 
este un troian, ce pârtă numele de Brazda lui Novac, şi este 

străbătut prin mai multe comune ale României şi care 

este cu un capăt la răsărit, far cel-lalt la apus şi are o 

lărgime ca de un stânjen şi jumătate, şi nălţime ca de 
doui şi jumătate stânjeni, şi este trunchiat la vârf, fiind 

pământul tras spre mi6gă-gi şi care se dice din moşi 
din strămoşi, că este făcut sâi tras din vremile vechi, 

de pe timpul marelui Imperator 'Traian. — Tâte ce se 

arată prin acest r&spuns sunt forte bine constatate că 

sunt de prin vremile vechi şi nu de acum, pentru că nu 

so' găsesce măcar un singur om care să scie, sâui cel 

pușin să fi audit pe moşii noştri vorbind despre acele 

oseminte şi tronuri aflate în acel del, precum şi cele din 

marginea arătatului drum din vechime şi care sunt tot 

în 'aceiaşi direcţiune unele cu altele, ca la o distanţă de 

100 stânjeni unele de altele (subse. D. Popescu). . 

32) Din raportul venit de la învățătorul din Şopâr- 

lița (plasa Oltului de sus) extragem aci numa! punctu- 

rile 3, 5 şi 6, ating&tre de materia ce ne ocupă deo 

cam dată şi reservăm restul, care este de cel mal viă 

interes, pentru a'l reproduce mal la vale: 3 Tot în co- 
prinsul aceste! .comune, pe d6lul dintre Olt şi Olteț, pe 

"o câmpie forte frumâsă, spre mi6dă-nâpte de comună, 

sunt 7mai multe măguri mari de pământ; una este chiar 

în comună; la lărgimea circonferințel este ca 11-12 
„ stânjeni; înălţimea ca 3 stânjeni; vârful ascuţit. Aceste 

măguri se dice că ar fi. făcute de Daci, când ai avut



ANTICHITĂŢI DIN ROMANAŢI 451 
  

xesbel cu Traian. — 5" 'Tot în coprinsul acestei comune 
spre mi6gă-nâpte, este brazda sâă valul lui Traian ; este 
ca de 4 stânj. lărgime şi 3 stânj. adâncime; pământul 
este scos spre mi6dă-gi; este trasă de la .risărit spre 
apus; lungimea nu 1 o poti cunâsce bătrânii, coci trece 
şi prin apa Oltului, (Negreşit, că este aci vorba de 
Brazda lui. Novac). — 60 Tot în vecinătatea acestei co- 
mune este şi drumul lui Traian, asternut cu pâtră, care 

„trece de la mi6dă-di spre mi6dă-n6pte, pe unde astădi se 
face şos6ua judeţână. Pâtra de pe dinsul este în mărime 
ca şi a nostră de astădi; lărgimea "1 este ca de 4 stân: 
jeni! (subse. Preotul I. Ionescu). 

33) Asemeni din raportul învățătorului din Brânco- 
+eni (plasa Oltului de sus) consemnăm de o cam dată 
numai notițele despre calea romană şi despre Brazda 

- lui Novac : Cele mai vechi aşedăminte aflate.in acestă 
comună sunt : 10 Şostua de pitră, spre apus de satul 
Brâncovenil; iea de la nord indreptându-se spre sud la 
Dunăre.. Acestă şosea se cunâsce fârte bine în unele lo: 

_curi, lar în altele-este acoperită de pământ, Presţe a- 
cestă şosea se construiesce acum în unele părţi şos6ua 
judeţenă numită, drumul Sării, fiina că pe aci se trans- 
pârtă sarea de la salinele din districtul Vâlcea. 'Trâdiţia 
verbală o numesce şosâua sii drumul lui Traian şi altă 

” tradiţie, de pre alţii, o numesce şos6ua Domnului de 
Rouă. — 2 Spre sud de acâstă comună, prin proprietă: 
ţile Pârşcovenii, Şoperliţa şi Grecii este un şanţ cu o 
lărginie de 1!/, stânjeni. Inălţimea pământului scos din 
el se pâte socoti de un stânjen. Pământul scos din el 
este aruncat spre sud. In ma! multe locuri este stricat 
de arături; el vine de la vest, mergând spre est, -'Tra- 
diţia poporană se exprimă într'astfel despre acest şanţ 

„numit Brazda lui Novac: Brazda lui Novac vine tocmai 
de unde apune sdrele şi să sfârgesce la răsăritul s6relul, 

29*
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Novac a tras cu plugul acestă brazdă , avend înjugaţi 

doui bivoli albi, cari ai tras brazda chiar prin Olt, mai 

adăogind că Oltul face şi acum valuri, pe unde a trecut 

acestă brazaă (subsc. 7, Jarinescu). 

34) Din Petra (plasa Oltului de sus): In acestă co- 

mună sâii în comunele vecine nu se află alte aşedă- 

niinte sâi locuri însemnate din vechime, decât numai în 

comuna vecină lenuşescii, pe unde trece linia ferată, să- 

pându-se un cap de d6l, aduncime de un stânjen, sati 

găsit mai multe ziduri de petră mică şi cărămidă forte 

mare, Sai găsit tot în acel loc şi cioburi de dle forte 
mari şi grâse ca de două degete. De aci se înţelege că 

acel loc a fost vre-un aședăment strămoşesc sâii de pre 

vremile când cu Uriâşiă ori cu Jidorii; ânsă nu portă 

nici o numire din vechime, fiind penă acum necunoscut 

de Gmenii existenţi, Acel loc cade spre r&sărit, la mar- 

ginea unei mahalale a comunei lenuşescil. Este aşedat 

pe muchia unui d6l, unde a fost o mică pădure, care s'a, 

"tăiat de linia ferată şi se numesce astădi delul Tenuşes- 

cilor. Acele ziduri sunt făcute de pstră mică şi cărămidă, 

mare; pâtra este aşternută' cu materii aşa. de tari încât 
fie-care se pâte sparge, Yar de deslipit nu se pote deslipi 
una de alta. Parte din acele ziduri s'a. tăiat de lucră- 
tori în bucăţi enorme, pe unde a ajuns linia ferată şi 
retezându-se cu clocanele s'a prestegulit singure în vale, 
unde stai tocmai ca nisce lespegi de pâtră întregi. Mă- 

rimea, acelor ziduri este : înălțimea de un stânjen şi gro- 

simea de o jumătate de stânjen. — Mărimea cărămidel, 
ce s'a găsit în unele ziduri este : lungimea de 2 palme 
şi O degete, lăţimea de 1 palmă şi 5 degete, şi grosimea 

de 5 degete. Acele ziduri închipuiescii a fi fost locuinţă, 
de 6meni; ânsă riu se cundsce bine, căci se întindii către . 
comuna. Petra spre sud, şi cele-l-alte capete ale lor nu 
Sai vădut ca să se scie cât sunt de lungi; pentru acel
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loc nu s'a păstrat spuse s6ii poveşti din vechime b&-.: 
trânesci, fiind-că nimenea nu scia ce ar fi fost acel toc, 
căci a fost la toti invidibil până, astădi (Nesubscris). 

35) Aceleaşi sunt confirmate în relaţiunea de la 
Jenuşesci (plasa, Oltului de sus) : Se află, pe unde trece 
drumul de fer, pe câsta, ce este situată între comunele 
(lenuşescii şi Pâtra) un zid gros ca de tre! palme aproxi- 
mativ, iar în lă-untru ca de 10 metri! în tâte părţile, şi 
pămentul crescut d'asupra ca de un metru, Acest zid 
este chiar în centrul comunei, situat pe o muchie de del; 
el este patrunghiular şi cuprinderea lut în lă-untru este ca de 100 metrii pătraţi, (subse. Gr. Georgescu). De pre! a- 
cestă descripţiune sar crede că în centrul comune! Ie- nuşescii, pe un d6l, s'ar afla o clădire antică pătrată, 
cela ce este forte posibil; ceia ce ânst am putut con- stata, însu'mi din vedere, trecend răpede cu convolul pe 
calea ferată, este că în d6lul ce mărginesce spre răsărit 
lunca Oltului, se presentă învederată ochilor o secţiune 
forte distinctă a căi! romane, construită cu straturi de 
petriş şi cu întărituri şi pardosslă de cărămidi late. 

36) De la Slătidre (plasa Oltului de sus) aflăm că: 
-în partea despre răsărit de acâstă comună, nu aşa de- 
parte de riul Oltului se află o Aăgură de pământ, avena 
cercuitul s&i împrejur aproximativ de 80 stânjeni, iar , A BAIA înălţimea sa de la suprafaca pămentului cam de 1%/3'stân- 
jeni. Întrebând pe l&cuitori! mai bătrâni ce scii despre 
acestă măgură, 'mi ai declarat că nu scrii de este făcută 
de mână s6i de este provenită de vr'un artificiă natural, 
decât, de pre spusele bătrânilor, fiind pre vechie, se dice 
că acestă comună a fost încorporată cu Slatina, de la 
care pâte 'şi trage şi numele (Nesubscris). 

37) De la Dranoăţ (plasa Oltului de sus) : Din ve:
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| chime este drumul lui Traian, făcut în plan de şosea, 
care trece prin mijlocul acestei comune şi merge de la 

mi6dă-n6pte spre miâdă-di, iar alt ceva nu se află nimica 

(subsc. Preotul Ioan Demetrescu). 

38) In Anexele A, B, C şi D, se cuprindă note des- 

pre diferite exploraţiuni făcute şi informaţiuni culese la 

Recica şi Caracal. lar în Anexa K, am cuprins cele ce a 

scris mai important dl Q. Bolliac despre aceste localităţi. 

39) Noţiunile despre brazda lui Novac, venite de la, 

Osica-de-sus, Şopârliţa şi Brâncoveni, se află în notele 

precedente sub No. 31; 82 şi 33. ară din Dobrun (plasa, 
Oltului de sus) ne au venit cele următâre: În moşila 

bolerilor Brătăşeni, subt un pisc de dl, în marginea Ol- 

teţului, în vecinătate cu comuna Dobrunul, se află în faca 

pământului r&mase ziduri de case... Se află brazda ce 

se numesce Brazda lui Novac... ea vine pe o muchie de 

de â6l de-asupra comunei Dobrunul, coborind până în 

mijlocul comunei şi merge spre răsărit la comuna. Şo- 

pârlița (subsc. Preot. Dimit. Iordăchescu). 

40) De la Viişdra (plasa Ocolului) avem scire că: 

în cuprinsul comunei Viişora, proprietate a Statului, s'a 

găsit o măgură vechie, aşedată în centrul comunei, pe loc 

potrivit ; are forma unui oval; m&surându-se pâla mă- 
purel jos, a fost de 480 stânjeni; la capul de la apus are 

“ nălţime 48 stânj., la mijloc 44 şi la capul de la răsărit 

34 stânj. Şi s'a mai gâsit şi Brazda lui Novac, co vine 

drept de la apus şi merge spre răsărit; are largul de 2 

stânjeni şi naltul de 1 stânj. (subsc. Drosu Costantin). 

41) De la Popenzălesci (plasa Oltețului) avem infor: 

maţiuni că : Tot despre răsărit, în depărtare de acâstă 

comună la 3000 stânj. luaţi aproximativ, se afla o brazdă
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ce vine de la răsărit şi merge' spre apus s6i vice-versa, 
care bătrâni! o numescii Brazda lui Novac (subse. George 
Gavrilescu). 

42) lată ce culegem din raportul înv ăţătorulur să- 
tesc din Pădastra (plasa Bălții) : In 'cuprinsul comunei 
Vădastra se află o cetate şi niai multe măguri. Cetatea este 
de pământ calcaros şi pârtă numirea de Sculieni, lar mă- 
gurile sunt de pământ, dintre care una pârtă numirea de 
Măgura fetelor, Iar cele-ialte mai nume cunoscute. Ceta- 
tea cade spre apus de comună şi este aşedată pe loc 
şes, Iar Măgura fetelor se află în marginea comunei, în- 
tre sud şi vest, una în centrul comunei, far cele-lalte 
spre mi€gă-nâpte de acestă comună, tote aşedate pe lo- 
curi înalte. Cetatea are forma unui pentagon, avend lăr- - 
gimea de 1600 stânj. pătraţi si un pogon şi 2% din- 
tr'un pogon, înălţimea de 3 stânj. verful rotund, încon- 
jurată în prejur cu un pâriă de apă, avena lățime ca de 
3 stânjeni; Iară Măgura fetelor are la basă forma unei 
cireumferențe, lărgimea de 225 stânj. pătraţi, înălţimea îl 
este dă 5 stânj.; Yară vârful are forma unui con cu că 
pttâlul tăiat. Măgura ce se află în centrul comunei ase- 
meni are la basă forma unei cireumferențe; lărgimea îl 
este de 625 stânj. pătrați, înălţimea de 6 stânjeni, verful 
rotund, far cele-l-alte măguri, ce se află în vecinătatea 
comunei, aii tot acea mărime, Intrebând pe bătrâni, ati 
spus că cetatea şi mâgurile arătate le ai pomenit din 
vechime şi să vorbesce de acele măguri că.ai fost ca 
pichete stii centruri de apărare în contra barbarilor. In 
cuprinsul acestei comune s'ati găsit sulițe, lănci, topore, 
tase de pământ, bănuţi şi o mulţime de unelte de cremene 
(Subser. A. Marinescu), 

43) Am căutat a reproduce în Anexa L cele mai 
importante din descripţiuuile date de di Bolliac, despre
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localitatea Vădastra şi despre descoperirile ce aca a fă- 

cut acolo. 

44) Cetatea Chalastra, la gurile riulul Axios (Vardarul) 

în provincia Mydoniei, figureză, cu variantele Xuidarga, 

Xn)toren şi Xniaiaroa în Strabon VII. fig. 21; Erodot 

VII. 123; Plutareh. vit, Alex; Pliniu VII, 10; XXI „Ni 

trum Chalastricum= etc. se află în localitatea Kulalia de 

astădi. „dfutatio Ballanstra, între Translitis și Ileldia, e 
citată în Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque, pe ca- 
lea dintre cetatea, Sirmium (Mitrovitz), şi cetatea Serdica 
(Sofia ?); se crede a fi fost lingă Sribnitz. Despre numi- 
rea Fister a Dunării de jos, găsim între alţii, în Iordanis 
„De Getarum sive Gothorum origine“, următârea indicaţiune: 
„Danubius ...'in lingua Bessorum Hister vocatur“. Tot 

Iordanes, V, precum şi Amian. Alarceliu. XXNI şi XANII şi 
alţii dai riului Tyras, numirea de Danastris. In tractatul 

lui Dioscoride, eg: îirs eyciors, printre alte denumiri de 

plante, reproduse în diferite limbi vechi, citim şi acesta : 
Kofhozuwdis, “Pouato xorzoioâra giBdrira, Zdroi rorrăg- 
Toa“. Aceiaşi terminaţiune astra aflăm în cuvântul româ- 
nesc fiiastră, carele totuşi este invederat latinescul filias- 
ter, filiastra, ce se presentă în inscripţiun! (Orelli, Tnscrip. 
latin. selec. 6206, 6207 etc.); precum şi în terminul țe. 
rânese colastră, rămas până astădi la bacil Carpaţilor. 
chiar acelaş ca la păstorii Laţiulul etc. 

45) Din Zăndga (plasa Ocolului) ni se arată că 
sunt : trei măgure, ce sunt în hotarul acestei comune: 
una despre răsărit de comună şi se numesce Măgura lu 

" Căpăţină ; este de 3 stânj. şi în lungime-de 40 stânj. şi 
în vârf de 2 stânj.; a duca este despre apus, se numesce 
Măgura mare, este înaltă de 4 stânj., în lărgime de 50 
stânj. şi în verf de 2 stânj.; a treia este cam la ml6gă-qi.
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de comună, se numesce tot: Măgura mare şi este în mă- 
rime tot asenien6 (subsc. Preot, JL. Stănescu). 

46) Din Cacaleţi (plasa Ocolului) avem scire: că la 
mi€gă-gi de comună se află un loc unde a fost biserica 
techie de la strămoşi, aşedată fiind pe o câstă, lingă o 
apă, care merge pe valea Gioroculuj mare; tot pe acest 
loc şi lungă acestă apă este şi silişte de sat vechiu, lară 
de când cu cluma s'a spart din acest loc; Iară peste tot 
în acest loc să găsesci cioburi şi dle vechi şi forte grâse 
la făptură. Tot la mi6dă-di de comuna nâstră se află şi 
o movilă mare de pământ, înaltă de 5 stânjeni, Iară 
lungimea adică ocolul este 27 stânjeni şi vârful îi este 
trunchiat, Tot în acestă parte de loc se află adică se 
de Jidovi, olane, care curge apa pre ele, de lut; adică când 
dă ploi se găsesci de acestea, adică olane şi 6se, Măgura 

„. disă mal sus pârtă numele de Măgura Turcului. — La 
midă n6pte de comuna nstră sunt în număr de dece 
motile: una, numită Aăgura mică, are înălţime de 4 stân- 
jeni, iară ocolul de 24 stânjeni; — alta numită Măgura 
mică, are o înălţime de 3 stânjeni, ocolul 18 stânjeni; 
— alta numită Jfăgura Corni, are înălțime 4 stânjeni, oco- 
lul 15 stânjeni; — alta, numită Alăgura Berzei, are înăl- 
țime 6*/, stânjeni, ocolul 34 stânjeni; — alta, numită 
Alăgura Purceli, are înălţime 4 stânjeni, ocolul 17 stân- 
jeni. 'Tote acestea ai vârful trunehiat şi sunt aşedate 
pe pământ limpede. — La mi6qă-gi de comuna nâstră, pe 
nisce dâluri şi pe nisce ripe se găsesei arme vechi, pre- 
cum pusci, pistole de acestea se găsescii şi acum în pre- 
sent (subsc. D. Ionescu). 

47) Din Radomir (plasa Ocolului) avem informa. 
ţiunile următâre : Se află mat multe măguri în hotarul 
moşiei acestii comune, din rremile vechi, cu numele ce 
portă fie-care în deosebi şi în ce parte de loca comunei
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cade, dupe cum se însemneză la vale: O măgură spre 

micgă-gi de comună, cu numele Măgura de la Stăncilă, 

care se mai dice şi Mdgura de la viile Hagiului, aşegată 

întrun pisc de d€l, numit dâlul Stăncilei, având forma 

circonferenței; ocolul la basă este de 31 stânjeni şi înaltă 

e 2 stânjeni cu vârful trunchiat. Şi spre apus de acea 

măgură se cunosc urmele unui şanţ de cele b&trânesci, 

care esto în depărtare! ca de 40 stânjeni, şi este în lun- 

gime de 60 stânjeni, largul 1 stânjen şi adâncimea ară 

un stânjen, şi pământul aruncat spre răsărit; dintr'insul, 

fiinâu'i un cap spre migâ-nâpte şi un cap spre mi6gă-di. 

O măgură spre miagă-nâpte de comună, cu numele J/d- 

gura Dolană avend forma tot a celei de sus; ocolul la 

basi este de 35 stânjeni şi înălţimea de 2 stânjeni, cu 

vârful cam ţuguiat, aşedată pe un del numit dslul' Do- 

lani, langă drumul cel mare, numit drumul Alboti, de- 

spre mi€gă nâpte de drum. — 0 măgură spre mi6qă-di de 

cea de sus şi tot spre mi€dă-nopte de comună cu nu- 

mele Alăgura Dumbrăvi, aşegată pe un del, numit dâlul 

Dumbrăvi, lingă drumul Zân6gei, spre miagă-di de drum, 

tot în forma celor de mal sus; ocolul la basă este de 

30 stânjeni, şi 'naltul de 2 stânjeni, cu verful trunchiat.— 

O măgură spre răsărit de comună, între hotarul moşiei 

cătunului Vijulescii, ce depinde de acestă comună, cu 

numele Măgura Mătugului, care se mal gice şi Măgura 

Apărătore, în forma, piramidei, cu vârful trunchiat, având. 

ocolul la basă de 40 stânjeni şi naltul de 8 stânjeni, aşe- 

dată pe un pisc de dsl, numit d6lul Obogânului şi se 

cunosc. gropi ceclă, de cele strămoşesci, pe lungă acea 

măgură şi pe acel d6l şi şanţuri vechi, care spuni b&- 

trânil că au fost silişte vechie de la moşi strâmoşi. — 

Asemen6 spre apus de acestă comună se mal cunoscii 

puine de cele bâtrânesci, care spuni bătrânii că au fost 

oraş vechiu de când cu Tătari! şi cu Jidovii, de unae 

s'a scos la anul 1860, nisce cărămidi, de pluguri de pre
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acel loc, când s'a arat ântâi, caro cărămidă ati fost de 2 
palme în lungime și latul asemen6, ânsă grosimea de 
5 degete, având forina pătratului; şi acum acele cără: 
Midi s'au sf&râmat de pluguri, arându-se mal de multe 
orl acel loc şi s'ai găsit 'ma! multe feluri de r&măşiţe 
de la l&cuitorii din vechime pe acel loc, precum: urcidre, 
dle şi străchini, și locul acela, în care sunt ruine şi gropi 
şi unde s'at găsit acele cărămig! şi cele-l-alte, portă nu- 
mele de Livedea Loierâscă, care.se mai ice şi Stupina.— 
Sat găsit în pămentul acestei comune, la miedă-n6pte de comună, la anul'1865, o sfărâmâtură de îmbrăcăminte 
de zea, ca de 2 palme Şi O sabie de ogel, de către un lăcui- tor, care sabie a fâcut'o seteră pentru secera grâului, 
Şi s'au găsit şi bănuţi vechi în multe feluri de rămăşiţe 
de la lăcuitorii din vechime şi de la care ruine se cu- 
noscii şi gropi pe acel loc; şi locul acela, în care s'a 
găsit aceste obiecte, pârtă numirea de dâlul Furcitu- 
rilor (subsc. 7. Diţuleseu). ” 

48) In comuna Diosci (plasa Ocolului) ni se semna- 
lsză cele următâre : Se află mas multe măguri în hotarul 
moşie! acestel comune din vremile vechi, cu numele ce 
pârtă fie-care în deosebi; de pre cum se spune la vale: 
O măgură, numită Măgura Dioscenilor despre mi6dă-di de 
comună, în forma “unei circumferenţe, având ocolul e! la, 
basă 41 stânjeni, cu vârful trunchiat; aşegată pe loc şes, 
lângă drumul Bărăcescil, — O măgură în partea despre 
ml€dă-n6pte de comună, cu numele Măgura Hârca, aşe- 
dată întrun pisc de ds! lungă drumul Cocânescii, ce 
merge la Caracal şi Craiova, în forma unei circumferenţe, 
având ocolul la basă de 18 stânjeni; cu vârful tot trun- chiat ca şi al celei d'ântâr, 0 măgură în partea despre 
miegâ-nâpte de comună, cu numele Jfăgura Băşicuţa, aşe- gată întrun pisc de d€l lingă valea, eleşteului, ce." dice 
şi valea Brătici in forma unei circumferenţe, având ocolul
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la basă de 9 stânj., cu vârful trunchiat.— Spre mi6dă-qi 

de acestă comună se mai numesciă ruine de o biserică, care : 

spună bătrânii că a fost acolo biserică de la moşi stră- 

moşi, care s'a ruinat de tot şi se vede şi acum acolo o 

cruce de pitră, scrisă cu litere necunuscute.. Şi dicii că şi 

acum se vede locul unde a fost sfintul prestol in altar, 

acoperit, cu pucin pământ pe de asupra, şi acum este 

arat locul pe acolo şi se află în depărtare de acestă co- 
mună ca de 1200 stânj., spre mi6gă-di, ce"! gice acolo şi 
Mota, unde este crucea şi locul prestolului. S'aii găsit, 

de locuitori nisce spărtură de dle întrun loc unde a fost 

în vremea veche un sat, ce i gice acolo unde a fost 

satul, d6lul Nucilor, şi unii dintre locuitorii acestei 
comune at găsit bănui vechi; dupe cum spună unii că 

a găsit un ldcuitor, cu numele Ion zet Niţu, bănuţi 

vechi, dar acesta n6gă găsirea acelor bănuţi (subsc. JM. 

Mihăiescu). 

49) Din comuna Marotinul de sus (plasa Balta) avem 

informaţiunile următâre : În cuprinsul acestei comune 

so află mal multe locuri însemnate precum: Gunoiul Ba- 

tişei, Teiul Jloţi, o măgură, un grind, drumul Lupenului, 
lacul Galeşului şi Dăboia. Gunoiul Batişei este 10c însem- 
nat din vechime, care este făcut ca un fel de măgură, 

fiindcă a fost chiar silişte în acel loc, care silişte se 
numea Marotinul de sus şi de pre numele acelet silişte i 

sa dat şi comunei tot numirea de Marotinul de sus. — 

Al: duoilea urmâză Zeiul Moţi, loc însemnat din vechime, 
ce 'ȘI are numirea dupe numele Motea, şi desparte mo- 

şia, locuitorilor de moşia Ghizdăvescilor, — Al treilea ur- 

mâză Dfăgura Turcului, care acâstă măgură este făcută 

din vechime de la moşi strămoşi şi i se dă numirea 
dupe numele unui ture ce şedea cu locuinţa în vâ:ful 

acelei măgure.— Al patrulea urmâză Grindul Tursanului, 

dupe numele unuia Tursanu.—A! cincilea urmeză drumul
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Zupenului.— Al şeselea urmeză Dăbâia, dupe numele lui Dabu; şi al ş&ptelea, acul Galeşuluă, dupe numele lui Gali, 
care dintr'aceste lac se .scâte pesce, loc însemnat din 
vechime ca drept semn de hotar, ce desparte moşia, 1o- 
cuitorilor de moşia comunei Mârşanii. — Gunoiul Batişei 
este spre mi6dă nspte de comună şi este aşegat pe vale; 
Zeiul Aloţi, în capul moşie! despre mi6gâ-nâpte, ce se qe- 
sparte cu Ghizdăvescil, aşedaţi pe d]; Alăgura Turcului, 
în capul siliştei spre apus, aşedată pe dâl; Grindul Tur. 
cului, la midă-di de comună în capul moşiei, aşegat pe 
6]; Drumul Lupenul, tot la mi6gă-di, semn de hotar. ce 
desparte moşia locuitorilor de Sohotesci şi merge cu un 
cap la mi6gă-gi şi cu unul la mi6dă-n6pte; Dăldia, la mi6- 
dă-nâpte în laturile moşiei, așegată pe vale; lacul Gale- 
şului spre apus, aşedat pe vale, Gunoiul Batişei este de 
3 stânj. nalt, gece ocolul lui, şi este cu vârful rotund ; 
Măgura Turcului este de 15 stânj. naltă, 60 stânj. ocolul 
ei, şi cu vârful trunchiat, — Olării, arme, unelte, scule, 
bănuţi, idoli, chipuri şi alte feluri de lucruri de pe vre- 
mile vechi nu sati găsit (subsc, G. C. Marinescu). 

50) Din Amărescii-de-sus (plasa Bălţi!) sunt sciin- 
țele ce urmeză : In coprinsul acestei comune şi în ve- 
cinătate se află un sat cu numele Polovinele, care s'a sur- 
pat de când cu 'Lătarit, pe ia anii 101(?) dupe Christos, 
care se găsesci în acel loc de sat, cuptâre de cenuşe şi cărămidi; o tabără cu Buciunişil, de când cu 'Tătaril şi 
cu Uri6şii, unde a fost răsbolu pe acea vreme şi de a- 
cela i s'a dat numirea de tabără, care se găsesce în 
acea tabără sulițe, arce de fer Şi silişte, care a fost Yarăşi sat, dar ânsă nu se scie de când este spart, dar 
se găsescii într'insul gropi, şanţuri, cărămidă de An- 
tina; se mal află o măgură care pâriă numirea de Alăgura săpată. lară, locul unde se află siliştea şi bise- 
rica se numesce Bâscelele, — Satul Polovinele şi tabăra,
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Bucinişului, cadi despre. răsărit de sat, pe loc.şes, în de- 

părtare de sat ca de 1400 stânjeni pe proprietatea Sta- 

tului; iară siliştea şi "locul de biserică de la Bâscelele cadu 

spre mi6gă-di de sat, în. depărtare ca de 100 stânjeni de 

sat, pe proprietatea comunei, pe loc şes, unde se des: 

parte 'de moşia Obârşia. 10 Satul: întinderea sa este de 

150 pog6ne; 20 Tabtra, ca. de 200 pogâne; 3% Siliştea ca 

de 200 pogâne, fară cărămida din care a fost făcută bi- 

serica, este în mărime de 3 palme lungul, de 2 palme 

latul şi grosimea do 4 degete; şi 40 Măgura se află 

în mărime la ocolul ei de 50 stânjeni şi înălțimea de 20 

stânjeni şi vârful este săpat şi aruncat pământul în la- 

turi. — In coprinsul acestei -comune se află spuse b&trâ- 

nescl 'de pe la bătrâni şi preoţi despre. acele :locuri nu- 

mite Polovinele, Bucinişul, şi siliştea, pe care ai fost sate 

din vechime şi sai robit de Tătari, mai cu semă acea 

biserică din silişte, care s'a robit în noptea: Pascilor, 

când se aflaii preoţii slujind; fară măgura se află de 

când cu Tătarii şi cu Uri6şii. — In acele. locuri, Polovi- 

mele şi Bucinişul, s'a găsit olării, cărămidi, sulițe de fer, 

lespedă de pietră mici şi monete de argint și aramă, tot o 

mărime cu banii de 50, avend pe. dinsele pe o. parte 

chipuri de împărați şi pe cea-l-altă inscripţii care nu se 

potul citi, de care s'au descoperit în comuna Amărescil de 

sus în anul 1871 (subsc. £. Păunescu). 

fară din Amărescil de jos (plasa Bălţi) se adaoge: 

că. împrejurul acestel comune se află trei locuri de si- 

- lişte, în care se coprindu olării, cărdmidi Antină şi cloburi 

de diferite obiecte rămase de pe la locuitorii cei vechi; 

se mal află şi trei măguri mari vechi! şi una mal mică, 

fiind din vremile vechi de când cu Jidovii şi cu Urisşii, 

care tâte aceste locuri pârtă numirile urmâtbre: ], o 

silişte numită Amărescii; IL, una idem, numită Bucinişul; 
III, una, idem numită a Piscului; — Și măgurele: I, o 

măgură numită Măgura Săpată; una idem, numită 2ă-
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gura Vişet; III, una idem, numită Măgura cu Viţă şi IV, una idem, ma! mică numită Băşicuţa. Siliştea Amăreseit cade despre. mi6dă-n6pte de sat, pe vale, .în depărtare ca de 100 stânjeni de sat pe proprietatea comunel ; Siliştea Bucinişului cade în jos de sat, tot pe vale, în depărtare: ca de 2500 stânjeni, pe proprietatea Sta- tului, numită Bucinişul , ţinend de episcopia Râmnicul- Vâlcei ; a treia Siliște a Piscului » cade despre mi€- gă-gi de sat, pe proprietatea Statului numită Obârşia, ținând de monăstirea Brâncovenil. Şi măgurile cad câte patru din jos..de sat, pe dâl, în depărtare ordinară (2) — Cea dântei silişte, întinderea sa este' ca de 15 pog6ne; cea; d'aduoa ca de 20 pog6ne şi cea d'a treia ca de 12 pog6ne.—Şi măgurile : cea d'ântel este înaltă ca de 8 stân- jeni, la pâle ca de 50 stânjeni şi cu vârful trunchiat; cea daduoa măgură înaltă ca de 15 stânjeni, ocolul e! la pole ca de 50 stânjeni Şi cu verful ţugulat; cea de a treia e inaltă ca de 12 stânjeni, la pâlo ca de 55 stân- jeni şi cu vârful rotund, şi cea de a patra înaltă ca, de 5 stânjeni, la pâle ca de 20 stânjeni şi vârful țuguiat.— In pământul aceste! comune Şi în vecinătatea el sai găsit şi se găsescu şi acum, când ară cu plugul, rămăşiţe de pe la locuitori! din timpurile vechi, precum: cărămidi Antină, cărbuni, cioburi de Ole, fire de călcat rufe (2) şi alte scule de fer (subse, D, Rădulescu). IE 
51) Din comuna Ghisdăvescii (plasa Bălții) ni se re- latâză : că în cuprinsul comune! se află o movilă, ce pârtă numirea “de Jovila Cornei; este spre nord de co- mună şi aşedată pe pământ şes în câmpie şi locul acela se numesce Jlotea; ea este de o jumstate stânjen înaltă, are ocolul la pâle ca de 7 stânjeni şi este rotundă şi cu veriul trunchiat (subse, 1. Florescu). 

52) De la comuna, Apele vii (plasa BălţiI) avea r&s- punsurile următâre : Se găsesc în cuprinsul acestei co-
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mune multe hârburi de dle, 6le cu bănuţi vechi, pelre de 

vîşniță şi dle cu 6se de 6menă, îngropate prin păment. — 

Acestea se află prin sat şi afară din sat: hârburile se 

gâsescii spre ml6gă-di de sat, pe loc pugin deluros şi com- 

pus numai de arină; 6lele cu bănuţi, prin sat pe loc şes; 

petrele şi 6lele cu 6se,.spre miâdă-nâpte de sat, unde este 

loc şes şi arabil. — Hârburile de $le sunt mici, în forma 

Slei de astăgi; 6lele cu bănuţi, în mărime cât poti în- 

“căp6 5 oca apă, şi astupate; petrele de rişniţă aşedate 

una pe alta, încât pari a fi aşegate de mână de om, la 

formă rotunde; 6lele cu 6se de om, în mărime cât pote 

intra o vadră licuid şi astupate cu capac. Se spune de 

mai mulţi bătrâni că în vecinătate spre nord-est se gă- 

sescii Gre-care sloturi de câră prin pământ, asemen6 şi - 

cărămidă de Antina spre r&sărit, în forma pardoselel, cât 

coprinde spaţiul unei case, Yarăşi prin pământ, de care 

se vorbesce că în vechime ari fi fost situate case pe 

acel loc. Stati găsit şi se găsescti în coprinsul acestei co- 

mune bănuţi vechi ,. pe mai multe locuri; în unii este 

I&tu şese-spre-dece, frumoşi şi buni la sunet; s'a mal 

găsit şi glonţură de puşcă în partea de mi6dă-di a comu- 

mei prin arină (subsc. Preotu Georg. Florescu). 

53) Din raportul învățătorului de la Brâncoveni (plasa 

Oltului) voju extrage aci cele relative la clădirile care . 

amintesc la faca, locului, despre domnesca familie a lui 

Matelu şi Constantin: 3, Spre răsărit, de acestă comu- 
nă pe un d6|, se află ruinele caselor familiei Brâncovenilor. 

Acest d6l,'cu o suprafacă ca de 3 pogâne, a fost inchis 

cu zid de cărămidă în formă de cetăţuie, de pre cum a- 

rată şanţul din care s'a scos de curând cărămidă. Cără- 
mida este de: mărimea celei ce se face acum; ânsă este 

de observat că varul pus între cărămidi, are o tărime 

forte mare, astfel că mai bine se pote rupe cărămida 
decât varul. Din aceste ruine mai este un zid cu. o gro-
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sime de patru palme, înălţimea de 1*/a stânjen; far lun: gimea de 19 stânjeni. Acest zid a făcut parte din cele ce. serveati de cetăţuie, care aveai formă rotundă, neregulată. In lă-untru erai case, care s'au stricat de lăcuitory pen- tru a lua cărămida, dupe care le aă săpat până la a. dincime de 3 stânjeni. Tradiţiunea se exprimă astfel despre aceste ruine : Aci au fost casele Brâncovenilor; pivnițele, erai atât de mari că putea întra carul cu bol şi buţi, so întorcea prin pivniţă şi ceşia tot pe unde a in- trat. Mat multe nu se scie despre aceste ruine.— 40, Lungă aceste ruine, spre apus, este biserica satului, zidită la a- nul creaţiunii 7193 (1685) de fâmilia Brâncovenilor, de pre cum s'a putut descifra din. inscripţiunile cele duoă ce sunt în biserică. In lă-untru bisericei se văat zugră- ViţI din vechime ctitorii în costumele lor vechi. 'Tot, în biserică este un morment, pe care este o pâtră cu in- " scripţiunea ruinată; la fnit se vede anul 1695 cu slove. — 50. In curtea acestel bisericl spre mi6dă-gi, este o cruce de pătră înaltă do un stânjen, cu inscripţiuni pe trei fece, . Literilo sunt amestecate, latine şi chirilice. Nu sa pu- tut cunâsce în ce limbă este scrisă. La finitul acester inscripțiuni se vede anul 1707, cu numere arabe.— 60, Spre 
mMi6gă-di de satul Brâncovenii, subt un mare d6I, se află "mănăstirea Brâncovenii cu duoă biserici. Cea mai mare 
este făcută de moşul lui Matelu-Basarab şi înoită de a- 
cesta la anul lu! Chr. 1699 (2). In biserică este un mormânt 
cu duo inscripţiuni în petră, Aci repauseză Papa postel- nicul Brâncovean cu sogia sa Stanca Cantacuzino , pă- rinţii lui Constantin Brâncovânu. — 70, A duoa biserică. este mai nucă, făcută de Constantin Brâncovânul Basa: 
rab, la anul de la Chr. 1700. — Aceste noțiuni le am. 
scos pe scurt de pe inscripţiunile âmbelor biserice 
(subsc. 7. Jfarinescu). In Anexa M, am reprodus dife- 
rite documente relative la vechile clădiri de la Brân. 
coveni. 

| : 
Il. 25,682. 

20
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54) Din raportul de la Șoperliţa (plasa Oltului de 
sus) transcriem âncă aci cele următore : 10. In partea 

despre apus a acestei comune este o mănăstire ruinată 

forte vechie; se dice că este făcută în dilele lui Mateiu- 

_ Basarab, când era domnia la Brâncoveni, chiar de un 

ministru al săi cu numele Ghinea vistierul (grec de 'ori- 

gină); este în lungime ca de 7 stânjeni numai lumina în 

lă-untru şi lărgimea ca de 6 stânjeni; grosimea zidului 

este. tocmai de un stânjen mare; zidul este zidit numai 

cu g6lă cărămidă şi -var; cărămida în mărime, lungul 

1 palmă domnâscă şi 2 degete, iară grosimea o şehi6pă; 

pe sus are cărănigi în trei colţuri cu săpături; în patru 

colţuri în lă-untru are patru .petre, câte una la fie-care 

colţ, nescrise; este fundată pe un loc care se numesce 

de bătrâni sub zăpodie, în marginea apel Oltului, întrun 

deluş.— Tot lângă acâstă mănăstire mal se găsescii nisce 

ziduri în formă de case pătrate, tocma! aprâpe de Olteț * 

în depărtare de mânăstire ca de 12 stânjeni. Aceste case 

se dice că aii fost o grădină de animale sălbatice, mal 

mult ciute; de acela s'a şi numit acel loc la Căutărie. 
Biserica se dico că sa părăsit pentru că s'a jăfuit şi 

spurcat de Turci, dupe ce ai şi tălat pe Ghinea. — 2. Tot 

pe acestă proprietate în coprinsul acestei comune, dincolo 

de Olteţ spre mi€dă-qi, într'o vălcea numită Cernâoa, s'a : 

descoperit în anul 1864—65, o comdră de felurite antice 

precum : inele de aur cu petre de diamant, brăgări de 

-aur, cercel cu asemens petre, linguriţe, b6be de mărgă- 

"“ritar înşirate pe sirmă de aur, etc. Acestea s'au găsit de 

un George Coman, locuitor în acestă comună; el este un 

om exaltat de minte, are aplecare de a prinde vulpl cu. 

ogarul; a dat ogarul dupe o vulpe şi a intrat acolo în 

Cernea într'o vizuină şi vulpea, şi ogarul dupe ea. El de 

frică că "i mănuncă .ogarul a luat sapa şi a ferâmat vi- 

zuina şi s'a pomenit cu ele curend din vizuină; câte ai fost; 

mai mari, le a luat în traista, care purta de mâncare,
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Yar din b6bele de mărgaritar a mai spart cu pstra pe 
muchia sapil şi le a lăsat acolo. Se însciinţară proprie- 
tari! locului, Brătăşenii şi”! luară câte-va inele şi un şir 
de mâărgăritari, pe care îl deteră câţi-va gologani; vădând 
el că 1 sunt de preg a plecat cu ele în traistă la bâl- 
clul Floriilor la Caracal şi la cine s'a arătat Va bătut şi 
i le a luat; cine? nici el nu la cunoscut. In urmă se 'în- 
sciinţară tâte autorităţile. acestui district, veni prefectul 
la faca locului; a căutat cernend țărâna cu “clure şi a 
mai găsit și atunci ceva din acele amaneturi; a mai. gă- 
sit şi în urmă lumea din comunele vecine b6be de măr- 
găritari, cu ciurele, în ţărână şi le a v6ndut proprieta- 
rilor lor. Acum acolo nu se mal găsesce nimic; chiar 
de la anul 1865 s'a arat grâu peste acel loc; astfel sat * 
finit cu aceste amaneturi, —.Se spune de bătrâni că aceste 
amaneturi ati fost îngropate acolo de 12 hoţi, cari at 
trecut Olteţul acolo cu 5 cai încărcați; în acel timp Bră- 
tăşenii, proprietari acestui loc, erati căpitani de poteră; 
şi Sati războit cu dinșit în acea vale; atunci: et le ai 
îngropat ca să fie uşor de scăpat. Acea vale, care se 
numesce Cernea, este o scursâre de apă care vine din 
plâle, curge de la apus spre râsărit şi se vârsă în Ol- 
teţ; adincimea pe unele locuri este de 3 stânjeni; pe alte. 
locuri este de 2 stânjeni; lărgimea asemens; are şi godo- 
van. (bălti); vera secă mai tot-d'a-una. — 40, Tot în co- 
prinsul acestei comune spre răsărit, este o grâpă ca -de 
5 stânjeni adâncă şi largă tot asemens; acâstă grâpă se. 
numesce din vechime. gaura şopârlei, 'de la care 'Şi a luat 
şi comuna numele de Șoperliţa; în acâstă gropă se dice 
că a locuit o şoperlă sâă un şerpe mare, El a mâncat 
mal multe animale “de ale Omenilor, se spune da bătrâni, 
că chiar şi copil; a fost omorit de vânătorii. de pre a: 
tunel. cu puscile; grâpa este rotundă, “săpată de! şârpe;. 
sunt în ea- multe 6se vechi putrede (subsc.,: Preoţ. I:. 
onescu. 

30*
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55) Din comuna Dobrunul (plasa Oltului de sus) ni 

se rapârtă mal acelea'şi informaţiuni : In moşia boleri- 

lor Brătăşeni, subt un pisc de d6], în marginea Oiteţu- 

lui, în -vecinătate cu comuna Dubrunul se.află în faca 

pământului rămase ziduri de case. Biserica e apropiată: 

de acele ziduri... Se povestesce de nisce talere de argint, 

cuțite, îmele de pietre scumpe, brățări de aur cu pietre 
scumpe şi b6be de mărgăritare. Zidurile se află pe pă- 
mânt simplu, iară nu pe piâtră; ele cadii spre răsărit. — 

Zidurile bisericei sunt şi acum necădute, 'de cărămidă 
potrivită, zidite cu var, forma având'o un dreptunghiu. 

Despre ziduri şi biserică se spune de nisce bătrâni şi un 

preot, că din povestirea părinţilor lor aă fost zidite de 

- Ghinea, vistierul, ce i s'a dis Gucala, de n6m bulgar, în 

dilele când era domn Matelu-Vodă. — Bobele de mărgă- 

ritar se povestesce că, la anul 1865, afară din comună 

spre mi6dă-di de vălcelele ce se numesc Cernele, unde şi 

- acum este o branişte de ulmi, numiţi ulmil din. Gădărel, 

in depărtare de comuna Dobrunul ca 900 stânjeni, unde 

pe acele vălcele s'a găsit într'o vizuină în pământ fă- 

cută din fire; iară largul a avut ca cât ar intra o fi6ră 

sălbatică şi adâncimea de duol stânjeni (subsc. Preot. 
Dimit. Iordăchescu). . 

„.56) „Şi aşa fiind turbaţi (slujitorii lui Mateiu-Vodă 

şi mal vârtos Dorobanţii şi Seimenii şi alte cete) când 
fu într'o di se strinseră toţi în curtea Domnâscă ca să 

ucigă pe doui boleri at.lui Matetu-Vodă, anume Ghinea 
Gucala şi Radul Vărgarul vel-armaş, aruncându-le prihană 

- cumcă el sfătuiescă pre Domn ca să nu le dea lefi. Şi: 
aşa, fiind e! turbaţi ca nisce porci făr' de ruşine, se suiră 

sus în casele domnesci, şi dădură năvală unde zăcea 

Domnul lor, căutând pre acești boteri, sub căpătâiul lul, 

sub .paturi, prin poduri, prin cămări, prin lădi, până îi.
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găsiră şi aşa dinaintea lui “1 ati luat, cât se cutremura 
locul de grâza lor, desbrăcându'i de haine, bătânâu'i ne- 
milostiv, până "1 aii scos afară la câmp şi acolo 1 ai 
omorit înaintea, tuturor oștilor“. Istoria țerei Românesci, 
de când ai descălicat Românii, în Magas. ist. pentru Dacia 
tom. IV, pag. 328, 

57) Intre comunele de ia care ati venit răspunsuri la 
Cestionarul archeologic al mei, nu figurâză Hotăranii (din 
plasa Ocolului). Dar colegul nostru dl V, A. Urechie a 
avut buna voinţă a'mi! comunica un 'Tabloă istorie al tutu- 
dor bisericilor şi. mânăstirilor din judeţul Romanați, pe: care 
dsa Ia întocmit, precum şi pentru alte județe ale ţărei, 
pe când era director general al Ministerului cultelor şi 
instrucţiunii publice. Voiu.extrage din acel tabel cele 
atingătâre de schitul Hotaranii, care până la secularisa- 
rea monăstirilor se afla închinat mânăstirii Dionisiu de 
la muntele Atos : „Hotăranii, cu o biserică, mănăstire 
de călugări, infiinţată la.anul (7096) 1583 de jupân Mitr6 
vornicul şi restaurată e Matelu Fălcotanu. — Inscripţia 
d'asupra uşei bisericel gice: „Acestă sfântă şi dumne 
de€scă biserică ce se chiamă Hotăranii, cu hramul So- 

"borul ângerilor, din temelie a fost făcută de jupân Mi- 
tr6 vornicul i jupâniţa Nega, la cursul anilor de la zi- 
direa lumi! 7096. Trecând multă vreme şi stricându-se, 
îndemnatu-s'a cu ajutorul lul Dumnegeii jupân Matetu: 
Fălcoianu, biv-vel căpitan sin Gheorghe vornicul de ai 
dres'o şi ai înfrumuseţat:o cu zugrăvâlă şi a făcut al- 
tele asemen6 un om (?) ca să”! fie vecinică pomenire ; în 
dilele pr6 luminatului Domn Ie Constantin Brancovânu 
Basarab Voevod, la l6tu 7216“, 

Ctitori! zugrăviți în biserica de la Hotărani, la fe- 
r6stra despre mi€dă-di: ie: -
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Jupân Radu Stolnicul Fălcoianu J upân Șerban Cantacuzino. 

vel tornic Io Constantin Basaraba 
V.V. 

Jupâniţa ego Andreiana ! | Jupâniţa ego Maria 

Cititorii de la ferestra despre mi€gă-nspte : 

Jupân George Fălcoianu Jupân Barbu 

tornic - 

Jupâniţa ego: Caplea Jupâniţa Stanca 

" Jupâniţa Despina i | Jupâniţa. Preda. ' 

58) Din Popânzălesci (plasa Oltețului) dosarul nostru 

ne oferă sciințele următâre : Acestă comună. este aşe- 

dată pe loc plan, având direcţiunea orizontală (9); despre 

răsărit de acestă comună se află mănăstirea schitului Po- 

penzălesci! în depărtare ca 300 stânjeni, care schit este 

împrejmuit cu zid despre răsărit, nord şi sud, lar despre 

apus cu apartamentul, în centrul căruia este o boltă 
mare arept portă a curţii bisericei, (subsc. George Garri- 

lescu). Către care adaogim din Tabloul istoric al dul V. A. 
Urechie, însemnarea că schitul Popânzălescil are o bise- 
Tică înfiinţată ia 1853 de egumenul Lavrentie, în care 

figureză, în portrete mural! Prinţul Ştirbelu şi fundato- 

rul numit, 

59) In dosarele de răspunsuri la Cestionarul archeo- 

logic; mai aflăm 6re-care noţiuni locale isolate, ce nu le 

am putut grupa în vre unul din cercurile să din regiu- 

nile anticare, întru care am împărţit judeţul Romanați. 

Pe acelea le transcriem dar aci, ca să fie dosarul com- 

plet în aceste note : „Cârloganii (plasa Olteţulu!). Se află 
0 biserică vechăe fără înveliş, ânsă de când este nu se 

vede nici o inscripţiune şi se află între apus şi mi6gdă-gi
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şi este situată în Valea de Trestă, în depărtare de co- 
mună ca de 2000 metri, a cărui lungime este ca de 9 
metri și lăţimea, de 4 metri, zidită cu cărămidă mare și 
gi6să în forma unul dreptunghiu“. (subsc. B. Giurescu). 

Gropşanii (plasa Oltețului) : „Intre puntele cardi- 
nale mi€gă-di şi răsărit de la comuna Gropșanii spre co- 
muna Bâl6sa, departe ca la 1000 metri se află o vale 
numită Valea Bisericii, care acum aprope 230 de ani, 
cam pe la anul 1640, să afla în acea vale un mic sătu: 
leţ, care toi în acel an, dupe cum ată audit şi bătrânit 
de la părinţii lor, va devastat cu des&verşire de 'Turel, 
remâind acea vale cu numele de Valea bisericii, fiind că 
o mică bisericuţă ce era în acea vale a durat mai mult 
în urmă, şi chiar astăgi se potii cunâsce chiar locurile 
unde fusese odinidră acel sătuleţ; acum ânsă este cea 
mal mare parte din acea vale acoperită de pădure. iar 
parte din ea se cultivă de locuitori“, (subse, P, Preden). 
Am dat în Anexa N un extract din Tabloul istorie al dlui 
V. A. Urechie, în privinţa principalelor biserici de sat 

mal vechi. ' 

60) Reproducem în întregul săi, raportul ce avem 
de la comuna Știrbei (plasa Oltețului): Stirbei, numită 
în vechime şi chiar astă-ai Ciuturdia s6ă Cepturoia, este 
Situată în partea drâptă a riuleţului Olteţui. In partea 
despre sud se întindă d6luri, care astă-gi se află plantate 
cu vii. Se numesce Ştirbei de pre numele principelui * 
Barbu D. Stirbei, care aici are proprietate, astă-gi a fiu- 
lui să principele George B. Stirbel. — In partea despre _- 
sud-vest se află cătunele Dobreţii şi Cărtişora, cel apar- 
țină şi de care se separă prin pădurea sus numitului 
proprietar, ce este traversată de valea numită a Căluiului. 
La nord-est se află asemen6 cătunele Mologescit şi Olte- 
țanii, de care se separă prin riuleţul Olteţul. Biserica ce 
se află în acâstă comună, propriă disă Stirbei, se dice
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-a fi făcută de acelaşi fuudatori, cari ai edificat vecina 

mănăstire a Câluiului ce se află spre sud de acestă co- 

mună. Inscripţiunile ânsă ce se vădi pe pietrele mor- 

menturilor, fiind slavone nu se poti descifra, ca, să se 

ptă cunâsce positiv data şi numele fundatorilor el. — 

Locuitori! acestei comune, în tradiţiunile lor, gică a fi e- 

dificată de nisco halduci, cari ai edificat, şi pe acela a 

Căluiulul, Acesta provine pote de acolo “că fraţii Buzesci 

şi alţii cari ai edificat pe acela a Căluiului, find 6meni 

de arme dupe cum ni "1 descrie istoria şi din causa res- 

belelor ce erai pe acele timpuri, ad edificat acea m& 

năstire cu patronagiul Stului Nicolae, stii în urma vre 

unui sângeros resbel, s6ă ca refugii în acea vale, unde 

de sigur pe acele timpuri era tot împrejurul acoperit de 

păduri apr6pe nepenetrabile, şi de unde a putut fârte 

logic să se nască tradiţiunea că âmbele aceste biserici 

arii fi edificate âe hatduci.— Inaintea acestei biserici, în 

curte, unde se află astă-gi conacul proprietăţii şi în care 

şede îngrijitorul însărcinat cu cultivarea câmpului, se 

dice prin tradiţiune, ba mulţi spunii că ati vEdut părinţii 

cari ară fi intrat in subterana ce se află în acâstă curte | 

şi unde se găsesc obiecte pregiose, precum : sfeşnice de 

aur şi argint, arme vechi, monete asemenea vechi etc., 

dar care se dice a fi păzite de spirite rele. Se ma! gice 

âncă, că la intrarea acestor subterane se află d'asupra 

pragului o inscripţiune cu iitere, care a6ca s'ar put citi, 

ar fi liberă intrarea. Unul dintre locuitori adaogă că 

a avut.un părinte, astă-di răposat, care “ ar fi narat 

că din înt&mplare intrând în acea subterană, osebit de 

multele obiecte pregi6se ce a v&dut, a luat nisce monete 

şi când a, voit să i6să uşa s'a închis, astfel că '1 a con- 

strins un ce invisibil a lepăda ce luase. Voind apol din 

noă a leşi, ma putut până ce nu 'si a scuturat tote 

vestmintele, şi dupe ce a găsit o mică monetă cădută 

din întâmplare în opincile sale, pe care lepădând'o, uşa
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s'a redeschis, lăsând eşirea liberă. Acestea culegenâu-se 
de subsemnatul. din naraţiunea lcuitorilor acestei co- 
mune, am format acest răspuns spre satisfacţiunaa în- 
trebărilor făcute de d! Ministru, care se va înainta dupe 
obligaţiune, (subse. Sabiniu Dragomirescu). 

Spre completarea noţiunilor, reproducem şi cele 
aflate în Tabloul istorie al dul V. A. Urechie: „In Stir- 
bei se află duo biserici, una închinată cuvi6sel Paras- 
chiva, se gice a fi făcută la 1560; într'însa sunt pe pă- 
reţi portretele lui Constantin Buzescu şi familia: 

Constantin Buzescu cu Şerban vel-vornic Știr- 
soţia sa şi cu trei fil a-: bei, ginerile lui Constan- 
nume : Preda, Radu şi tin Buzescu. Păuna fiica 
Constantin. lut Constantin Buzescu. 

In a treia biserică set tindă se află duoă mormin. 
„te, d'asupra cu lespeat de pâtră scrise cu litere slavone, 

care nu s'aii putut descifra. — A d6ua biserică din Ştir- 
bei este clădită la 1851 de Nicolae Gheorghiu şi de Prin: 
tul B. Stirbei“, - 

61) Invăţătorului care funcţiona pe la.1874 în Stră- | 
jesci (plasa Oltețului de sus) i s'a părut că „cercetând 
scrupulos cu deamănuntul, nu s'a putut dovedi in acestă 
comună din antichitate nimic de văgut”. Cel cari ai în 
tocmit Tavloul istoric al dlui V, A. Urechie, mai despre- 
quit ânsă a semnala o biserică în mahalaoa Gin vale, in- 

” fiinţată la 17833 de Constantin: Buzescu şi socia, sa Maria 
şi restaurată de locuitori, precum şi alta în mahalaoa 
din dl, înfiinţată la 1818 de Constantin Buzescu, filul ce- 
lui de mai sus şi restaurată de familia Darvaris; tot aci 
se află pe pâtra mormântală a acestui din urmă Con- 
stantin Buzescu, următârea, inscripţiune:
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Buzescii ce din vechime 

Pentru ţâră s'a jertfit, 
Sau sferşit acum prin mine, 
Precum Domnul a voit; 

Căci odraslă bărbătsscă 

Din mine n'a rămas, 

Ci numai, d» femeiască, 

Dou8 filce-iubite las, 

R&mâind spre pomenire 

Nisce semne şi lucrări 
Numai dâ” din audire 

- Si din alte înt&mplări, 
Osele cele trudite 
Aic6 se odihnesci, 

Sub pământ acoperite 

De pstra ce le păzesci. 

Tertă dar, iubite frate, 
Cel ce vei vr6 să citesci, 
Blagoslovind întru tâte 

Pre Rumânaşii Buzescl. 

Smeritul Constantin Buzescu 

Sferşitul nemului săi. 
Lâtu 1831, ianuario 31.% 

- 62) Raportul din comuna Căluiul (plasa Olteţul) con- 

tine cele următâre, de coprins geologico-archeologic: In 

coprinsul acestei comune Căluiul s'aii găsit şi se găsesci 

chiar şi astăgi nisce insecte(?), care se numescii scoici, 

r&mase din acel(?) diluviă; aceste insecte sunt făcute în 

formă de elipse.—Unii din aceşti locuitori spunii că s'aă 
găsit. pe la 1872, 6se de Jidori, pe care le aii sigilat şi le 

aii înaintat tot în acel an 1872 prefecturei. — In acâstă 

comună Căluiul se află şi o mănăstire cu hramul S-tului 
Nicolae, făcută din timpul lui Michalu-Vitezul şi este îm- 

„_prejurată cu zid de cărămidă, unde stai şi 6sele Buzes-
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cilor. şi banul Cralovei, ale căror cadavre sunt înmor- mentate chiar aici la mănăstire. — Buzescil sunt băgaţi 
în stană de pâtră dinaint6 mânăstirii; pe pstră este seris 
cu litere slovenesci. Tâte aceste obiecte se află spre a. 
pus. Distanţa de la comună şi până la acele obiecte este 
ca de duoi kilometri aproximativ. Comuna este aşedată, 
pe loc şes la gura văii moOnăstirii, (subse, 7. Cuneseu). 
In Anexa Q, am dat descripţiunea mănăstirii Căluiul, 
de pre notele ce insu'mi le am cules Ja faca locului în 
anul 1881.' 

63) Asupra mânăstiri! Stânesci din judeţul Vâlcea, 
fundaţiune a familiei Buzescilor, care a stat închinată 
câte-va sute de ani la patriarchia, din Alexandria Egip- 
tului, am presentat Ministerului Instrucțiunii publice un 
raport ambnunţit, carele a fost şi tipărit în f6ia, Columna 
lui Traian a dul B, P. Hasdei, Anul IV (1873), No, 
10 şi 11. 

64) Acest cântic Pam seris cu destulă anevoinţă 
de pre spusa îngânată a unui betrân lăutar gigan din 
Străjesci, pe care, la 17 septemvrie 1861, îl chrămasem în 
schitul Mamu. El spunea că asemenă cântice sciuse 
multe r&posaţii lăutari mai vechi decât dinsul, cari Je 
cântau în tot-d'a-una boterilor Buzesci, ce at perit de 
30 de an! şi mal bine. Voiu transcrie aci şi urmarea 
fragmentată a acestul cântic cu observaţiuni asupra stă- 
rii, în care el ne a parvenit la cunoscinţă. De acu ânsă 

- Yolu deştepta luarea aminte a cititorului spre a nu con- 
funda pe domnitorul Michalu-Vodă din cântic: cu Michaiu- 
Vitâzul; trebule să fie. vorba de. Radu:Mihn6 flul iul 
Mihn6 Turcitul (1611—16, 1617—23). Votu emite apoi tot 
aci câte-va observaţiuni asupra limbel şi a originel a- 
cestui cântic, . !
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Mai ântei, iată cum urmsză faptele narate în le- 

genda, poporană : 

:9250, 

255, 

. . . .. . . . . . . 

— Iar Căplescii ca cânil, 

şi Buzescil ca lupii, 

pizmă. pe Radu. c'avea; - 

unde aşa că 'mi audea, 

felinarul aprindea, 

de subţiori că 'mi "1 lua, . 

la odihnă îl ducea, 

cam pe ghiacă lunecâsă, 

în c6da heleşteului. 

Când la ghiacă c'ajungea 

" felinarul 'ŞI ”1 stingea 

960. 

265. 

şi Radu nu mai vedea; 

jos pe ghiacă mi 'şi cădea 

toţi pe el se grămădea. 

Dar Radu ce mi “şi făcea? 

— Nici o armă nu 'şi ar6; 
deca vedea, şi vedea, 

cisma din pictor trăgea ; 
până din carâmb sărea; 

de ei de se apăra, 

şi pe Nedea că "] striga: 

— „Nedeo, Nedeo, sluga mea! 

 Adă&'mi, Nedeo, paloşul 
2170. 

275, 

-în pustila Caracalul(?) 

„De trei orl pe trol "locuri(?) 

— Dară Nedea ce'mi făcea? — 

El legat că mi "ţi şedea 

cu tre! ştrânguri de mătase, - 

împletite 'n câte şese,



» 

ANTICHITĂŢI DIN ROMANAŢI 477 
  

280, 

285, 

290, 

295. 

El glăscloru ?] audea 

şi. din gură că "1 dicea: 

„Radule, stăpânul meă, 

nu se cată sluga la beţie, 

ci se cată la trezvie; 

a s6ră când te 'mbătaşi 
de mine nu întrebaşi, . 

— Daci Radu ce 'm! făcea? — 

Fuga la gard că "mi 'şi da, 

mâna pe proptea punea, . 

şi de ea că mi'şi trăgea; 

din ghiacă, că 'mi o scotea; 
dar din culu că nu putea, 

Capu *'ntr'o tipsie punea 
şi la Michatu-Vodă '] ducea: 
— „Bună vreme, Michalu-Vodă, 

Căci cu capul Radului, 
Al Calofirescului,“ 
— Malcă-sa, că ?i audea, 
aşa din gură dicea : 

„= pAlalcă, maică, Michatu-Vodă 

300. 

305. 

Nu te terte Dumnedeii 

că talaşi pe frate-tăă.“ 

Michaiu-Vodă, că ?mi dicea : 
— „Să mor necuminecat 

şi de popă nelertat, 

că tu, maică, nu "mi al spus 

că 'mi era Radu fraţior; 
că el mă scotea la zor.
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Este învederat că acelaşi legenaă despre: mişelesca 

ucidere a Radului Calomfirescu de către fraţi! Buzescl şi 

fraţii Caplescii se află reprodusă în balada lui Radu Ca- 

lomfirescu, publicată de d! V. Alecsandri în Poesiile popo- 

rane ale Românilor, ediţ. din Bucuresci, 1886, pag. 169— 

199. Forma ânsă este mult mat îngrijită şi ma! corectă, 

versurile mal bine cadenţate, naraţiunea mai cu şir şi 

chiar 6re-cum diferită, în versiunea, diui Alecsandri. Cât 

despre lăutarul mei din Strâjesci, el nu păstrase decât 

o fârte încuteată amintire despre acest cântic bâtrânesc, 

astfel încât nici şirul povesti! nu era clar în spusele lui, 

nici versurile nu se întemeia cu vre o regulă 6re-care, 

pe număr de silabe, sâi pe accentuaţiune, sâi pe rimă. 

Forte ades6 el recurgea la adause de cuvinte inutile, 

pe cari le am put6 numi proptele ale versului, precum 

sunt dubitativul cred în versurile 58 şi aturâ, superie- 

taţiunea apelativă măre, în versurile 56, 62, 64 etc., vo- 

cativul maică, repeţit d'a rondul în versurile 149, 152, 

154, 156 şi altele. 

Un ce iar forte curios' sub raportul limbe! în acâstă 

__ dăulată poemă, astfel cum am cules'o eii, este întrebuin- 

ţarea, unor diceri de provenință misteri6să,. perdute din 

us şi mal că am put6 dice fără “înţeles determinat în 

graiul nostru de adi; cum bună oră, adverbul savaiu 

(vers. 175), care -pare a însemna cam (ă peu pres) şi apoi 

cualificativul, forte straniu ca sunet şi ca formă, arsăşi 

din versurile 87 şi 202. . , 

Socotim de prisos a ne mal opri asupra unor reale 

frumuseți poetice r&spândite în acestă operă populară, 

frumuseți pe care cititorul le va distinge şi le va admira 

pe cât ele merită, chiar în acestă confusa şi sdrumicata 

baladă. Acelea, dâcă nu mă înşel, coverşescii, în multe lo- 

curi prin originalitatea.lor genuină, stilul şi forma bala- 

del publicată de d! V. Alecsandri. | 

Asemeni curios este că faptul legendar, pe care se
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bas6ză acest cântic nu se află relatat în nict unul din 
istoricii şi cronicari! timpulu!, în nici un document scris 
din cele cunoscute până astăqi. E 

Nu putem crede ânsă că tradiţiunea poporului să 
fie cu totul fără temelu, nici întru ceta ce privesce uci- 
derea prin trădare a Calomfirescului de către fraţii Bu- 
zescl şi Căplesci, nici rudirea eroului cu acel Michatu- 
Vodă din balada, nâstră, căruia versiunea dlui Alecsandri 
îl dice şi Mihn6 şi Mirc6 în cursul naraţiunii. Dâcă 
âncă de începutul acestei note ne am grăbit a declara, 
că acel domn trebule să fi fost Radu Mihn6, dintre a: 
nil 1611 şi 1623, temelu ne a fost fârte însemnata. notă 
a lul Nicolae Bălcescu (Istoria Românilor sub Michaiu- 

„Vodă Vitezul, Bucuresci 1878, pag. 108), care sună aşa: 
„De la acestă solie în Ardâl (când Michatu-Vodă Vi- 

t6zul, în tâmna anului 1595 trămite pe boferii săi Stroe 
Buzescu şi Radu Calomfirescu în Ard6l la nunta princi- 
pelui Sigismund Batori), documentele istorice perdi din 
vedere pe vitâzul Radu din Calomfiresci, pe care '] v& 
durăm înapoi strălucindu-se în răsbdiele cu Tătarii; un 
cântic vechiu popular ni *] arată rivalisând necurmat în 
vitejie cu Buzesci! amândoi şi Căplescii câteşi trei, frun- 
tea boterilor şi domnii răsbslelor, pân5 'n dilele lui Radu 
Vodă, feclorul lu! Mihn6 'Turcitul (1611). Atunci înt6m- 
pl6ndu-se ca Tâtarii să vină să robâscă moşiile, “casa şi 
pe mama bătrână a lui Radu din Calomfiresci, el al6rgă 
la Domn, cerând ajutor pe Buzesci şi pe Căplesci. Dom- 
nul refusânduii ajutorul, atunci el, însogit de drâpta lut 
slugă Nedea şi de vr'o câţi-va Gineni, se aruncă asupra 
Tătarilor. In bătaie, Nedea striga stăpânului săi : „Tate, 
că nu e aci pe bolerie, ci este pe vitejie ; tate marginile 
şi ei volu tăia mijlâcele.“ — 'Tătarii fură învinşi şi Ca- 
lomfirescu îşi mântui pe muma sa. La întorsul s&i în. 
tempină în cale pe Buzescl şi pe Căplesci, cari” omoră 
şi duci trupul la Mihns Vodă, dicendu'! că de trăia, îl:
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scotea din domnie. Muma Calomfirescului, audind de u-: 
ciderea 'filului sâă, alâreă la Domn cu multe zapise prin 

care se dovedea că Calomfirescu îi era frate. Atunci 
Domnul făcând divan, judică pe Buzesci şi pe Căplesci 

şi porunci de li se tăie capul. Dintr'acest cântic se vede 
dar că Calomfrescu a fost feclorul lui Mihn6 Turcitul, 

care însoci pe Sinan în ţâra Românâscă. Pâte fiul şi: 

tatăl 'şI au încrucişat paloşele la Călugăreni, fără a se 
cun6sce. Pâte glonţul Calomfirescului trânti la pământ 

pe leptdatul Mihn6, în luarea Târgoviştel 1“ 
Cu tote deducţiunile ilustrului nostru istoric, tot 

rămâne mare îndoinţă asupra momentului, când a putut 

să se petrâcă scena de omor a Calomfirescului, poves- 

tită de legenda populară, şi cari at fost acei fraţi Bu- 

zesci, ucigașii Radului Calomfirescul ? 

Pâte că în vre o di, vechi documente de familie, aşa 

numerâse şi aşa pugin cunoscute până acum la noi, vorii 

veni să reverse cova mai multă lumină asupra acestul 

fapt, care 
FI de n'ar fi 

nu S'ar povesti. 

65) Profit de acâstă originală caracteristică poeti- 
sată de popor, a căpitanului Farcaș, sog de arme a lul 

Michalu-Vitâzul, spre a reproduce raportul învățătorului 

din Farcaşe (plasa Ocolului): Acâstă' comună se află 
situată pe muchia malului drept al Oltului vechiu, păr&- 

sinâu'şi matca sa din vremile vechi, fiind că acest rii 
are comunicaţie prin coprinsul acestei comune. Spre r& 
sărit se mărginesce cu comuna Stoenesci şi Drăgănescii, 
spre apus cu comuna Caracalul şi Hotăranii, spre mi6gă- 

npte cu comuna Comani! şi Hotărani, spre mi6gă-di cu 

comuna Comanca. — De pe cercetările făcute prin b&- 

trânii comunei despre vechile aşedăminte, ce se crede a 

fi r&mase de la strămoşi! noştri Românii, sai găsit cele
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cuprinse mai jos : despre comuna Stoenesci în Părcaşul 

de jos a fost din vechime o strâjă, care portă şi chiar 
acuma numele de Lazaret; acâsta este de când cu Câr- 

jalii, robia Haţegului, şi se afla pe muchia măteii Oltului 

vechiu, între Stoenesci şi Parcaşul de jos, cei mal dico 

şi Cătunul. — Despre apus de acâstă comună duot mă- 

guri; una se află în viile Fărcăşenilor de sus; înălțimea 

sa este de 4 stânjeni, lărgimea la basă este de 10 stânj., 

jar cea-l-altă este mal mică, având înălţimea sa de 2 

stânj., lăţimea la basă de 7 stânj. şi se află situată des- 

pre oraşul Caracalul, în drumul Caracalului. — Tâto acele 

dise mal sus se află situate în Farcaşul de sus. Iar în 
Fărcaşul de mijloc se mai află o măgură cu numele de 

- Alăgura Fărcăşanului, care se află despre mi6dă-gi şi ho- 

tăresce moşia comunei Comanca; mărimea sa esto: 

înaltă de 3 stânj., lăţimea la basă de 10 stânj. — In 

câmpia Scori despre mi6dă-nâpte de acestă comună se 

afla în vremile vechi o taliră 46 6ste turcescă, care şi. 

acum se v&dii gropile de un grajd de cai, de aşegământul 

lor şi altele. — In matca Oltului vechiu a fost din ve-. 

chime sat și o biserică vecie, unde chiar acum se vă&di 

ruine şi gropi de sate şi altele; tar acuma se află în 

urma acestul sat pădure forte mare cu copaci, grosimea 

ca de 12 palme; tâte acestea, se află despre mi6gă-n6pte 

de acâstă comună. — Casele lui popa Stoica se află despre 

mi6dă-npte : de Fărcaşul. de mijloc, situate pe muchia 

d6lului mătcii Oltului vechiu, unde acum se află pe basa, 

lor zidite, casele zidite de cucâna Tinca Fărcăşenca. — 

Acest Popa Stoica a fost un om brav, care s'a bătut în 

vremile sale cu Turcii şi “i a r&sbit în mai multe rânduri; 

şi chiar astădi se aude vorbind despre dinsul prin po- 

porul român, că dici c'a fost un om forte curagios şi mi- 
nunat; care despre sfinţila sa se vorbesce prin mai 

multe istorii şi se cântă şi de către popor, adică gicend: 
Popa Stoica din Fărcaş, sare de şipte paşi, şi ese din litur- 

II. 25.682. 31
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hie şi taie la Turci o miie. — Se mal află o tablă de 
petră, lungimea ca de 1 */, stânj., lăţimea de 5 palme, 
în care sunt scrise numele Dâmnei Bilaga sogila (? filca) 

" Domnului Brâncovânu, care se află la cişm6ua de zid de 
cărămidă a dlui Părcăş6nu, (subse. I. Fliescu). 

* * 

+ 

In urma acestei relaţiuni sa adaos, în textul tipă- 
rit în Analele Societăţii Academice, un mare număr de 
anexe, printre care se afla şi o colecţiune de Note inedite 
culese în mănăstirile Căluiul din judeţul Romanați la 1561 
de dl A. I. Odobescu. Materiile tratate în aceste note, 

care ocupă pag. 293—324, sunt cele următâre, însoţite 
cu numerose stampe : 19 Situaţiunea; 20 Descrierea my- 
năstirei; 30 Din Călttoria patriarchului 2lacarie, privitâre 
la mânăstirile Căluiul şi Stănescil; 40 Patru-spre-dece do- 
cumente inedite ale mânăstirii Căluiul servina la eluci- 
darea istoricului familiei Buzescilor; 50 Tabela genealo- 
gică a familiei Buzescilor, întocmită cu ajutorul mormin- 
telor acestei familii şi al unor documente vechi, cu forte 

. numer6se desemne. 
In fine, anexele acestul memorii se termină prin: 

tr'o tabelă sinoptică despre aşegămintele antice din ju: 
deţul Romanați, cu numer6se rubrico : Comuna, Tumuli 
(magure şi movile) cu denumirea, dimensiunile, forma, şi 
situaţiunea lor, Valuri şi şanţuri, Cetăți, Căr şi poduri, 
Ruine de zidiri, Silişti de vechi locuinţe și sate, Biserice 
şi mănăstiri existente sâiă ruinate , Cimitire, morminte, 
sarcofage, Descoperiri de obiecte diverse : inscripțiuni, 
monete, olărie, arme şi altele. ” 

Bucuresci, 1577, Din Analele Societăţii Aca. 
demice, T. X, 1577,



  

TRADUCEREA ROMÂNĂ: 
DIN - 

ERODOT. 

Raport presentat în sesiunea anului 1878, . 

  

Domnilor, 

„Erodot trebuia tradus înainte de a, se fi for- 
mat limba prosei, înainte de a fi dispărut din 

limbă acea frăgedime, care este fermecătâre în 
acest autor.“ 
„Acestă idee, susținută. la începutul seco- 

lului nostru de ingeniosul elenist francez Paul 

Louis Courrier, a fost înscrisă, drept epigraf, în 

fruntea, unia din cele cinci probe de traducţiune 

română de pre Erodot, care ne aii venit est-timp 
la concurs, 

31*
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Ac6sta ne dovedesce cel pugin că concuren- 
ţii noştri, — cocă putem adauge că, din studiul 

tutulor probelor în genere, se constată că același 
spirit a mânat pre toţi în lucrările lor, — ne do- 

vedesce, dic, cum că toţi concurenţii noştri ai 

fost pătrunşi de gingăşia întreprinderii lor; ei "Și 

ai dis că, în casul special de facă, le este im- 

pus a se folosi de naivele şi nenstrunatele por- 
niră ale stilului lui Erodot, spre a mlădia dupe 

dinsele mersul âncă şovăit al prosei nâstre ro- 
mânesci. | 

Din cele dise sar crede pâte că dificultăţile 

pentru traducător scadii acolo unde o limbă, âncă 
nu pe deplin statorită, are numai să “şi aşternă, 

 gragiele sale: copilărescă în l6gănul plin de far- 
mece al unei vechi şi ilustre literaturi. | 

Dar în realitate sarcina este cu mult mat 
anevoi6să de pre cât s'ar crede, 

A respica şi a pătrunde 'cu de amăruntul 

t6te răsfățările de stil ale unui autor, carele ca 

Erodot, prin întorsăţurile capricise ale gralului 
familiar din timpul stii, a sciut să descrie cu 
până măiestră tote faptele şi tote lucrurile stră- 
ine, cu care el minuna pe contimporanii săi, este 
mal tot aşa, de anevoie — fie'mi permis acâstă 
comparaţiune cam exagerată — cât de a 'şi da 
cine-va, bine sema, de tâte acele infinite inflexiuni 
ale gungănitului unui prunc, când mintea lui 
vede şi închipulesce câte abis vocea lui scie să
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le exprime. Drept exemplu de acâstă mobilitate, 
specială prosei lui Erodot, vom cita numai acea 
mulţime nespusă de particule cu care el îşi îm- 
pestrițeză frasa, astfel încât să i. se strecâre 

mai lin înţelesul în mintea ascultătorului, prin 

modulaţiuni mai tot-d'a-una forte delicate. 

Negreşit că este o greutate capitală pentru 
un cititor, despărţit acum prin secoli şi prin de- 
osebiri radicale în graiuri, de a, urmări fără smin- 

tslă acea cale împletecită,, ale cării nenumărate 
cotituri anticul povestitor elen le a însemnat nu- 

mail prin ţăruşii plăpendi ai particulelor sale. 

Dar şi mai greii este de a înzestra cu din- 

sele reproducerea, într'o altă limbă, a acelui stil 
aşa de r&sfăcat, fâră, de a pierde nimic din naiva 
lui complicaţiune. . 

Acesta, era, ânsă sarcina pe care part a 0, A 

înţeles mai toţi concurenţii noştri şi dinaintea 
căria, ei mai cu osebire ai rămas forte ades6 ne- 

putincioşi. 
Şi nu este lucru de mirare. Li s'a cerut să 

ne dea pe românesce, nu numai o reproducere 

erudită a lui Erodot, cu explicarea filologică, geo- 
grafică, istorică şi archeologică a, faptelor con- 

semnate în cărţile părintelui istoriei, ci mai cu 
s6mă, li sa cerut să păstreze farmecul acelui stil 

naiv şi curgător, lipsit de ori-ce pretenţiune, de 

„oră-ce emfasă, gragidsa şi nemăiestrita simplitate 
care a născut, nu dintr'o stăruitâre voință a au-
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torului, ci din insă n natura graiului cu care el 
sa servit, 

El a aflat şi ne a păstrat, prosa eleni în 

gingăşia prunciei sale. Pruncul, prin crescerea ce 

el a sciut să *i dea, a devenit în curână acel 

strălucit semi-deii, ale cărui fapte constituie pen- 
tru eternitate una din cele mai mari glorii ale 
literilor omenesci. 

Noi cerem de la traducătorii români ai lui 

Erodot ca, pe urmele înflorite ale istoricului e- 
-len, să dea pruncei n6stre limbe o crescere- ce “i 

va „deschide cale largă şi frumos bătută pentru 
viitor, 

Aşia dar, nu pugin cerem de la dinşiă. 

Să vedem acum ceia, ce ei ne au adus de o 
cam dată. 

Sunt cină, diserăm, cari ui: venit la con- 
curs; şi de la început cată să mărturisim că cu 
toţii cinci se vădi a, se fi aplicat; tare mult la cem- 

na, îndeplinire a sarcinei lor. Pare că le a, plăcut; 

tuturor a traduce din Erodot; şi aci ne putem 
felicita, domnilor, cu alegerea acestui autor, care 
singur dintre scriitorii eleni puşi până acum la 
concurs de Societatea nâstră, a putut produce o 
aşa, meritorie emulaţiune. 

Sunt dar cinci concurenţi, din care unul 

(manuscriptul însemnat cu litera 7) portă epi- 

graful citat la începutul acestui raport. 
Altul (Mns. Lit. £) 'ŞI a ales drept moto,:
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următârea frasă din Cartea V, Cap. 44 alui Tu- 
cidide : 70 șa gildriuov cyiiewv pdvov, zl odz 
îv Tă Gyosip Tic îjliniac TO xegdaiverv, GO7E0 Ti- 
vs geci, puâ?lov rtore, ali 70 riuiioSet. 

Al treilea, (Mns. Lit. G) se servă, spre a se 
distinge, cu un vers al lui Bolintin6nu : 

„Fericirea ţ&rei de la no! saşteptâ,“ 

Următorul (Mns. Lit. HI) iea drept devisă 
frasa, latină : 

Mens cujusque id est quisque.“ 

In fine ultimul (Mns. Lit. 1) are drept moto 

cuvintele : Jfoliv Ace. 

Ca să le judicăm dinaintea dv65t îh mod 
" comparativ, le vom 'deschide pe fie-care pe rând 

la, același loc, şi anume (fără nici un fel de pre- 

cugetare) la capitolul 311). 

Să citim dar acest capitol de a rândul, în 

câteşi cinci probele n6stre : . 

Textul lui Erodol, Cartea VI, 31. — Jlegi dt rr 
pă - . 2 > + 

areoăv râăv SxuDa: ltporo. avdzieov elvae ro» Eos zei 
, az 7 94 A - 

zovruv uvezev otu old ze elrar oire ÎCtew 70 1600 Tis 
> , > pa , 3 % Î 3 . . + dmeigov oure Orefrivae, 7rv0e o segi aurv prajiti” 7 

, A | - 
zeruzegOe zaurns Tis pocns celei ziperat, Biaoori dt zoii 

- ” + i > y « 3 , 2 . 
peuecvos, domeg zai olz0s' 10n wv darts app dev ptorn d- 

  

1) Suprimăm aci alte mal multe capitole care ai fost stu- 

diate comparativ în raportul complet. i
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doiw aizzovyav elde ode 7o îtzo, olze pg i mov zzegolot 

zei Du zor perpdăva robrov îdvra Toroârov dvolzrira - Tă 

" sroos Boginr 207 zis ajzeianv TaVTI;s. Tă cv srepă. etud- 

tovras riv pâva robs Sxidas re vai 7ovs regroizovs Vozio 

tpar. Tadra tv vev Tă Îbyerar paxgoTara, elonTar 

Manuscriptul E. — În privinţa fulsiloru de zăpadă”), 

cu cari dict Sciţit că este plini aeruli, şi din causa ca- 

rora nu potii ved6 înainte prin ţ6ră, nici pătrunde, am 

părerea urmatâre : în părţile, care sânti din susii de a: 

cestă ţeră, ninge necurmată, ma! puţină vera decâtu 

iârna, precumii este şi natural. Cine a v&dută din apro- 

piare cadândă multa zăpadă, acela înțelege ce dică et, 

pentru-că zăpada este asemenea penelorii. Şi din causă 

că domnesce acolo o atare icrnă, părţile aceste! regiuni, 

care siintă spre mâdăndpte, nu se poti locui. Ei credă 

că Sciţii, şi cel ce locuiescii în juruli lori, numescii ză-. 

pada pene din causa asemănărei, Aceste sunt relatările 

mele peste acea, ce se vorbesce despre ţerile cele mai 

depărtate. . 

" Manuscriptul F. — In ce privesce penele de care, 

cum dic Seythii, e plin aerul, şi care nu lassă pe cineva 

nici să vâdă ţsrra de dincolo, nici să uă străbată, păre- 

rea mea este astfel. In părţile care sunt mai sus de a- 
cest pămănt, ninge necontenit, mai puţin &nsă vara de- 

căt irna, precum e firesc lucru; cine a v&dut de aprope 

cădend străns ninsorea, ințellege celle ce gic; ninsârea. 

s6mănă în adevăr a pene. Şi din causa acestei ninsori, 
care este cum dic, părţile de la miagă-nâpte alle acestei 

țării nu sunt de locuit. Prin comparaţiune dar, după pă- 

rerea mea, Seythii şi vecinii lor numesc nins6rea pene. 

Am spus celle ce se dic despre aceste locuri depărtate. 

1) Vedi, IV, 3.
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Manuscriptul G. — I6rii despre fulgi! de cari dică 

Scythii că este plin văzduhulii şi din pricina loră nu se 

pte nici veds& mai departe pe conţinenti nici străbate, 

acestă părere am despre el. In părțile de sus alle ace- 

stel ţărri ninge într'una, mai puţini vera de câti ierna, 

precumu e şi firescii. Deci acumi cine a vedutii de a- 

prope zăpada desă cădânati, scie ce spuni ei. În adevtri 

semănă zăpada cu fulgii; şi din pricina acestei zăpedi 

ținuturile din spre mâdă-nâpte alle acestei părți de pă- 

mântui sunt nelocuibile. Deci cred că Sceythii şi vecinii 

loră numesc zăpada, din causa asem&nării, fulgi"). Ietă 

spusele melle asupra acellori țărri ce se dicii că sunt 

fârte depărtate. 

Aanuscriptul EH. — Acum, in privința, fulgilor, de 

care dic Sciţii că aerul e plin, şi că din causa lor nu 

sunt nici visibile nic! de străbătut părţile mai înaintate 

ale ţerrii, acesta este părerea mea : in părţile mai de- 

„părtate ale ţărril aceştia, ninge continuă, mai puțin insă, 

se inţellege, vara de căt iarna. Câcl orl-cine a vădut ză- 

pada cădend cu desime l&ngă sine, scie ce voit să dic: 

fiind că zăpada s6mănă cu fulgil; şi din causa acestei 

ierne, fiind astfel (de aspră) părţile medinopţiale ale a- 
cestel ţerri nu pot fi locuite (de om). Eu credi ca Sciţii 

şi vecinii lor chiamă acelea fulgi, fiind că compară ză- 

pada cu fulgii. Atit (ajunge) să spunem despre aceste lo- 

curi qise cele mai depărtate. 

(223) ouz o:d vedi nota la Cap. 7. “Manuscrisul Florentin 

are aci ot o'oi. 

1) N. Abicht traduce acestă frast așa : eScythii numescu, 

precumi am arttati mai susă (ze), întrună mmodii figurativă 

(slud5oures), zăpada fulgi».



490 TRADUCEREA DIN ERODOT 

  

(224) Zicudore cu acesti cuvânt se sub. -inţellege zori saiă 
mai bine mepere. 

- 
(225) za «i» mega. Trebue se observămii aci puterea ar- 

ticolulut <Acelza, fulgi», adică de care.e vorba aci. 
(226) etzdSovras rw pdra, Se subinţellege ois 2720075. 

Manuscriplul I. Ear despre penele, de cari Scyţii 
spun că este plin aerul și că din cauza lor nu este cu 
putinţă nici a vedea cineva continentul de mai încolo 
nici al percurge, ei despre ele am opiniunea următoare; 
in pârţile deasupra a acestei ţări tot dauna ninge, se in- 
ţelege mai puţin vara, de căt earna, după cun şi este na- 

„tural; acuma dar cine vezi de aproape zăpadă căzend. 
in abondenţă, ştie ceea ce spun; căci zăpada seamină cu 
pene; şi din cauza acestei erni care este astfel pârţile - 
despre mează noapte ale acestui continent sunt nelocuite; 
cred dar că Scyţii şi vecinii lor vorbese de pene înţele- 
gend prin aseminare zăpada. Atăta dar despre natiunile, 
cari se dice că sint cele mai indepărtate. ” 

Audirăţă, domnilor, cum sună fie-care din tra- 
ducțiuni. 

Negreşit că nici una nu se abate mult de 
la înţelesul general al autorului, dar apoi iară, 
luându-le cu de amăruntul, nici una nu reproduce 
cu destulă simplă fidelitate, tâte acele inflexiuni 
de înţeles (de a, 'şi put6 dice aşa), care sunt în- 
semnate de autor prin multiplele Şi diversele luă 
particule. 

Asemenea la nică unul din traducători, stilul 
nu se vede de a fi tare incorect; dar apoi Jarăşi, 
nică unul nu satisface pe deplin audul românesc:
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al aceluia mai cu semă care scie să preguiască 
prosa elenă a lui. Erodot, aşa de mult netedă şi 
de neiîmpedecată. 

S'a putut constata 6re-care stângăcie la le- 
gătura fraselor şi la unele expresiuni nepotrivite, 
în Mns. £. 

„Cel cu lit. P are negreşit un stil mai curgă | 
tor, dar el păcătuiesce prin întrebuinţarea,  fre- 
cuentă, de galicismi. 

Mns. cu lit. G., aşa bogat provădut cu note 
explicative a, faptelor, culese de prin cei mai re- 
numiți comentatori ai lui Erodot, se poticnesce 

„forte des în alegerea cuvintelor românescă, şi ast- 

fel vrând să fie pre mult elenic, el devine nein- 
ţeles pre limba, n6stră. . 

In Mns. cu lit. H, care posedă meritele unei 
cercetări şi limpediri scrupul6se a textului elen 
pre care îl reproduce în facă, cu bogate adnota- 
țiuni critice împrumutate din cele mai renumite 
ediţiuni străine, se recunâsce. fără înduoiali o 

mare preocupaţiune despre adevăratul înţeles al 
autorului, pre care de sigur traducătorul "1 a pă: 

truns adânc, fără ca, din nenorocirea sa, el să scie a, 
mânui limba românâscă cu destulă agerime, spre 
a reproduce lămurit pre românesce ceja ce dînsul: 
pricepe fârte bine în textul elen. 

In fine Mns. I dovedesce asemenea, o deplină 
străbatere în înțelesul autorului şi în fineţele lim- 
bei lui; el destăinuesce tot de o dată şi dorinţa
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de a preface fără smintelă textul original pe 
limba n6stră; dar aceste laudabile silințe se vădi 
cam des nimicite prin aplecări stranii ale tradu- 
cătorului către unii provincialismi neautorisaţi, 
aparţin6nd une ori ținuturilor de peste Milcov, 
alte ori s'ar crede chiar graiului Românilor de de- 

cindea Dunărei. Apoi âncă se mai găsescii pe ică 

şi col6 nelogismi de aceia cărora le am pută 
dice banal. 

Din tâte aceste răpedi aprecuiri, pe care ure- 

chia, dY6stră Je a, simţit tot aşa de bine cât şi stu- 
diul nostru le a cântărit, ce răsare 6re mai clar 

în minţile n6stre? 
Aceia că mai toţi concurenţii noştri s'aii si- 

lit, a face bine,. că unii ati dovedit chiar o con- 
sciinţiosă, aplicare la pătrunderea adâncă a auto- 
rului antic, dar că nică unul, nici chiar cei cari 
1 ai înțeles mai bine, n'a nimerit a ni?l da pe 
românesce astfel cum el în realitate este în eli- 
nesce, ba nică chiar cum pari a 7] fi şi priceput 
unil din traducători. 

Ne ar fi plăcut a ved6, în nenumărate lo- 

cură, mai multă fidelitate în -amăruntele de stil, 

de care am vorbit mai sus, şi pretutindens ne 
ar fi plăcut a ved6 mai multă simplitate în sti- 
lul românesc, , 

Nu pretindem a impune rândurile următâre, 
ca un model; dar credem că Şi stilul elen al lui 
Erodot şi limba n6stră românescă arii fi mai pu-:
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gin trădate, când traducătorii sari mănţine în 
limitele de fidelitate şi de simplitate, ce am im- 
pus acestor câte-va frase din acelaşi capitol: 

3. „Cât despre fulgii de care Sciţii spun că plinii este 
aerul şi că din causa lor nu este cu putință nici a vedă 
mai departe, nici a pătrunde în acea ţâră, Iată părerea 
co am ei despre dinşii : în părţile din sus de aceste lo- 
curl ninge tot-d'a-una, dar mal puţin vera decât Ierna 
precum este şi (lucru) firesc; deci acum, cel ce a vădut 
zăpada cădend d6să de sus, pricepe ce am dis; căci ză- 
pada sâmEnă a fulgi, şi din causă că ierna este acolo, 
într'astfel, părţile despre misdănste ale acester țeri sunt 
nelocuite. De acela cred că Sciţii şi vecinii lor vorbescă 
despre fulgi, asemenână (cu dinşii) zăpada. Acestea sunt 
acum de spus despre locurile ce se dicii (a fi) cele mal 
depărtate).“ . 

Repetim că, acesta este un exemplu, şi nu 
un model; şi aşteptăm ca, alţii să prefacă în vii- 
tor modestul nostru exemplu în adevărat model. 

Diserăm în viitor... şi cu acesta pare că ne şi 

deterăm verdictul asupra probelor de traducţiuni 
din Erodot, ce ne ai venit estimp la concurs. 

Totuşi cată să mărturisim că ele rele nu 
sunt, că ele dovedescii o emulaţiune ce nu pâte 
face alta decât a ne bucura şi a ne da tari spe- 
ranţe pentru viitorul literilor n6stre clasice, 

Să lăudăm dar pe concurenţii noştri, pentru: 
ca lauda n6stră să "i îndemne a face ânct Şi 
mai bine, 

Şi aci aflu ocasiune de a resuma în câte-va
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cuvinte, observaţiunile ce colegul nostru, d! Ca- 
ragiani, ne a comunicat, înainte de plecarea, sa, 
în urma studiului ce dul a făcut asupra unicului 
manuscris care ne a venit estimp la concurs, ca 
probă de traducere de pre viaţa lui Marii din 
Plutareh (cap. I-XVIID), purtând epigraful : 

„Ah, vorbii, scrieţi românesce, pentru Dumnedei 2“ 

G. Sion. 

Cel, carele a, prescris aceste versuri în frun- 
tea încercării sale, s'a, folosit fără înduoială de 
consiliele coprinse în raportul nostru de acum un 
un asupra traducerilor din ilustrul biograf elen; 
dar, fie că lucrarea sa de estimp a fost făcută 
în mod cam pripit, fie că n'a sciut pretutindeni 
să nimerâscă în buna sa limbă românâscă, ade- 
v&ratul înţeles al textului original, ne simţim şi 
aci împinşi a cere ca traducătorul nostru să cerce 
la anul a sălta cu o treptă şi mai sus pe scara, 
progresului în exactitudinea traducerii, 

Acesta a fost, domnilor, spiritul ce a condus 
estimp judicata, n6stră în tote operaţiunile capi- 
tale ale acestei sesiuni. El nu se va desminţi 
nică în ultima n6stră lucrare. 

Am avut mereii ocasiunea de a constata, că, 
în tâte cercurile de activitate de care Societatea 
nOstră se atinge, e adevărat progres, e multă si- 
linţă spre bine.
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Dar pâte chiar acâsta ne a făcut să ne ri- 
dicăm cu gendurile âncă şi mai sus, şi să cerem 
ca totul să se facă âncd şi mai bine. . 

Nam mai voit estimp, ca adese ori în anii 
trecuți, să remunerăm un bine relativ. Merit6- 
sele silințe dovedite de concurenții ce ni s'ai 
presentat, ne aii întemeiat în nobila cutezare de 
a le cere întru tâte o perfecţiune neînduoi6să. 

Aşa, fiind, Societatea, nâstră nu pote face 
"nică părintelui istoriei, nemuritorului prosator io: 
“nic Erodot, nică ilustrului biograf Şi . moralist 
din Cheronea, umilirea de a priimi pe sâma lor : 
o p6rgă: de o valdre negreşit, egală, dar totuşi 
nu superiGră atâtor alte obiecte pe care le a 
respins, nu d6ră ca rele, ci numai că mu întru 
tote! perfecte. | 

Dar pâte că nu toță în sînul Societăţei n6s- 
tre ai fost dispuși, de la, început, a călca chiar _ 
de îndată cu paşi aşa, de tare apăsaţi pe acâstă, 
cale semâţă. Aii fost — şi mărturisesc -că sunt, 
Şi eii unul dintre aceia, — cari ati credut că tot 
âncă este timpul de a ne arăta mai îngăduitori, 
spre a nu descuragia pre concurenţii ce abi6 de 
curend ai început a veni cu câta, Şi nu rari şi. 
isolați ca mai anii trecuți, 

Dar aşa s'a croit de la început, prin voinţa 
celor mai mulţi; aşa rămână până la capăt! 

Aci, permiteţi'mi,. domnilor, dupe ostenit6-
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rele lucrări şi asprele preguiri, ce cu toţii am a- 
vut, acum în curs de şâse lungi săptămâni, per- 
-miteţi'mi, dic, a vă descreţi frunţile preocupate, 
cu 0 mică istoridră din timpii trecuţi. 

Ea, va servi pâte de comentariii propunerii 
de respingere, cu care ne încheiem şi noi acest 

- raport. 

Deci, pe la finele ultimului secol, pe 1a 1789, 
bicta țâra n6stră se afla într'o situaţiune politică 
cu totul de plâns. Pârta declarase răsboiu Ru- 

siei şi Austriei de o dată. Kazacă Ecaterinei erai 

„la I6şi şi Nemţă cu codă în munţii noştri. 'Tur- 
cia alesese atunci un caikgii din Constantinopol 

"ca să ”] pună Domn peste țâra Românâscă şi 
dînsul, Mavrogheni-Voevod, ridicase oştiri de ţeră 
spre a, se lupta, aci la noi, cu inimicii Sultanului. 

Dar ticniţii noştri boieri din Protipendadă, 
fiind mereu luaţi 'în ris şi în răspăr de fantasti- 
cul grec, îi stai la tote împotrivă şi în tot 

chipul se cercaii a "i pune piedeci şi a] depărta 

din scaun. Forte puţin! din fruntaşii ţărel se a- 
Tătaii îngăduitori pentru silințele lui Mavrogheni 
de a reînvia vechia vitejie a Românilor. Printre : 

Tarii apărători al lui, se afla şi mitropolitul 
Cosma, român de n6m din Curtea de Argeş, (pe 

carele ţin minte că bunica mea îl numea cu mân- 
drie unchiu mare al ei). 

Cosma, nu voia să se unâscă cu boterii, când 
ei se tot plângeaii la Porti şi cereaii depărtarea
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Domnului; prin urmare arz-mahzarurile s6ă vo- 
turile de blam date de boierime, se porneaii la 
deulei, fără de subscrierea, mitropolitului. 

Aşa, merse cât-va timp; dar în fine Mavro- 
gheni, desperat de necurmatele sale insuccese, în- 
cepu cu mânie a stârce din ţeră mai mult decât 
ea putea să dea. Atunci credinţa lui Cosma, în- 
cepu şi dinsa a şovăi, şi când i se presentă o 
nouă ocasiune de a cere respingerea lui Mavro- 
gheni, el luă condeiul în mână Şi subscrise, di- 
cnd în gura mare : | 

n Ozov o udopos zai o Koouâs"! 
„Unde merge o lume, hai să mârgă şi Cosma!2 

Fie dar, şi din parte-ne, respinse cercările 
de traduceri de pre Erodot şi Plutarch, precum 
ai fost şi alte lucrări, cu scop ânsă numai, — 
bine înțeles, —ca la anul să ne vină altele, âncă 
şi mai bune, 

Bucuresci, 1878, Din Analele Societaţii Acade- 
mice Române, Tom. XI, 1878. 

- e 

CZa)Gis 

II. 25,682. - 32





  

BISERICA DE LA CURTEA DE ARGEŞ 
ŞI 

LEGENDA MEȘTERULUI MANOLE 

Cuvântare pregătită pentru şedinţa, de închidere a, sesiunii generale 
din anul 1879, a Academiei Române, în urma unel excursiuni 

făcută de membrii Acaden iei în acea, localitate 1) 

„Pe Argeş în jos, Şi Nanole dece 
Pe un mal frumos, Care'i şi întrece. 
Negru-Vodă trece Merge tot pe cale 
Cu tovarăşi dece: Să al6gă ?n vale 

Nou& meşteri mari, Loc de mănăstire . 

Calfe de zidari, Şi de pomenire!,...* 
  

1) Acestă cuvântare a fost să se rostescă în presenţa 
Domnitorului Carol I; dar M. S. n'a putut asista în acea gi la 
şedinţă, astfel că acestă cuvântare a rimas până adi inedită, — 
A se vede în Analele Academie! Române pe anul 1879, la şe- 

32*
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Astfel începe cântând, pr6 luminate Domne 
şi domnilor colegi, vechiul cântic bitrânesc pe 

care la, răpit uitării, şi prin care ne va răpi în- 

dată acum audul mult preguitul nostru poet Şi 

confrate, laureatul cântăreţ al gintei latine. 

  

dinţele din 3 şi din 5 iulie, precum și cuvintele următâre prin 

care dl Odobescu, în calitate de Secretar General, sfârșesce ra- 

portul săii asupra lucrărilor acelei sesiunț: «Nu vo! închiăta, 

domnilor, acest răpede conspect al multelor lucrări cu care a 

fost ocupată sesiunea nâstră de estimp, fără de a aminti prin 

câte-va cuvinte, plăcută şi interesanta serbătâre căria cel mat 

mulţi din: membri Academie! întruniţi în Bucuresci aii consa- 

crat una din dilele lor de repaos. Excursiunea făcută împreună 

în dioa de 24 iunie la Curtea de Arge n'a fost pentru not o 

simplă distracțiune; ea ne a procurat fericita ocasiune de a 

apregui de vis monumentul din acea localitate, care constitue 

principalul titlu de glorie al artelor române din trecut, renăs- | 

când astădi în tâtă a sa înflorire, subt inteligenta şi atentiva 

restaurare la care lucreză meritosul architect francez, dl Andref 

Lecomte du Nouy. Ea ne-a dat și acea satisfacțiune morală de 

a vedE, prin cordiala priimire ce ni s'a făcut de P. S. S. Epis- 

copul şi de către cetăţenii Curți de Argeş, de ce căldurâsă sim- 

patie se bucură Academia Română în inima Românilor din ork-ce 

parte a ţării. A dovedi din ce în ce mal mult că o merităm şi 

că ea ne îmbie la lucrări folositâre naţiunii, Tată, domnilor, În- 

vățătura practică ce vom fi cules cu toții din acâstă plăcută ex- 

cursiune a nâstră. 

<Terminând, nwm! remâne, domnilor, mie ca Secretar Ge- 

meral al Academiei, dăruit cu onorătârea dvâstrâ încredere, spre 

a purta de acum înainte sarcina de a înregistra faptele dvâstre, 

decât a vă ura şi a vă ruga să binevoiţi, spre onrea corpulut 

nostru, a nu cruța nici o dată, într'acest sens, ostenelele mele». -
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Aşa dice balada despre un fabulos Negru- 
Vodă şi despre un mitic Meşter-Manole; dice că 
ei, vre odinidră, ar fi coborit cu câta lor de pe 
plaiu în jos până în valea Argeşului, ca să cate 
acolo loc pentru o mândră mănăstire. 

În amurgul poetic al legendei .ni se înfăci- 
şeză ca, întemejetori ai monumentului de căpe- 
tenie al artei române, două falnice umbre: un 
Domn cu credinţă, creştină, cu dor de țeră, cu | 
lubire de tot ce este nobil şi frumos; apoi un 
Jeşier mare, carele, în îngânfata ardâre a geniu- 
lui săi creator şi a, măiestriei sale fără semn, 
se laudă că va sci să zidâscă şi st dureze 

Mănăstire naltă 
Cum n'a mal fost altă. 

Pe aceşti nebuloşi: luceferi, însogiți de ple- 
iada, lor de nouă meşteri mart, toţi calfe de zidari, 
îi vede mai întâi licurind pe cerul trecutului, 
drumeţul care se pornesce în perigrinagiu istoric 

către vestita n6stră biserică de la Curtea de 
Argeş. " 

Mai deunădi, pare că tot ei, ascunşi printre 

piscurile aburate ale Căprăreselor de la obârşia 

Argeşului, ne adimeneaii şi ne călăuzeait pe nok 

toţi în cale, d'a-lungul aceliaş văi a Argeşului 

în sus, până la locul de pomenire, unde s'a durat 

„acum 350 şi mai bine de ani, acea mândră, 
clădire.
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Noi, domnilor, porniţă cu vote bună întrun 
peregrinagiu la care ne a îndemnat patriotica, do- 
rinţă de a ved6- mai de aprâpe cum, în dioa de 
astădi, renascii în ţ6ră la noi, vile,” menâre şi 
strălucitâre, nobilele creaţiuni din trecut ale ge- 

niului românesc, precum aii renăscut printre noi 

tote virtuțile sufletesci ale străbunilor; noi, ca 

odinidră meşterii lui Manole, — umilite calfe de 
zidari, — am umblat voioşi în cale. Dar cu mult 

ânc6 mai voloşi, mai pătrunşi de întăritorea, cre- 
dinţă că patria n6stră întru tote păgesce acum 
lute şi temeinic spre bine, cu mult mai îndestu- 
laţi şi mai mulţumiţi ne am simţit în momentul 
când ne aflarim drept în faga bisericei episcopale 
pe care ne dusesem să o admirăm. 

Din momentul acelu a dispărut ca năluca, 
din minţile n6stre, fantasma întunecată a lui 
Negru- Vodă şi legenda întristătâre a Meşterului 
Manole. | 

Nam mal vădut atunci decât măreța reuli- 
tate a splendidului monument, curățat cu o mi- 
nunată măiestrie de pecinginea urici6să cu care 

îl năclăise secolii de barbarie şi de nepăsare. 
„Biserica Curţii de Argeş, deşi âncă încinsă 

în. schelele"i de berne necioplite, ni se arată ca, 
un: fenice incântător ce abi6 işi scuturase ghi6- 
cea mucedită. Ea se străvedea, ca într'o, colivie, 
printre ale cării grosolane zăbrele se zăreaii, chiar , 
de acum strălucitâre, tuleiele“i de marmoră, unele.
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felurit împletite, altele viii colorate, şi altele 
âncă, mândru poleite. 

Meşterul Manole al acestei măiestreţe refa- 
„ceri, junele artist plin de talent şi de perseve- 

ranță, cu care Francia ne a împrumutat, d! archi: 
tect Andre! Lecomte du Nouy, ne a călăuzit pe 
toţi în examinarea atâtor minunate amănunte, 
pe care dna sa Je a urmărit, — ba, ce dic! le a, 
redescoperit, — şi le a reprodus cu acea pasio- 
nată, iubire care. l6gă în tot-d'a-unu pe artiştii 
adevăraţi de opera, lor predilectă. 

Am v&dut cum, sub mâna sa dibace, tur- 
nurile cele de multe cutremure din locul lor clă- 
tite, "şi ai reluat acum solida lor eleganţă din 

epoca clădirii. Am vădut ' reînflorite pe frunţile 
de mult pleşuve ale tumnulețelor spirale din faca 

bisericei, am v&dut strălucind uşore cunune de 
pâtră săpată. | 

Apoi, pe tâte aceste turnuri aii început a, 
scînteia, ca smalţuri 'de lazur şi de smarand răsi- 

pite pe covâre de aur, ornamentele cu câmpul 
colorat şi cu muchele aurite. Mai jos, în loc de 

straşina grosolană de tinichele ce o aşternuse în 

pied d'asupra păreţilor, restauratorii inepţă ai 

secolilor din urmă, am admirat noua brână de 

pâtră, săpată întocmai ca alesăturile unei bogate 
cămeși țerănesci, şi întreruptă pe alocur6 de 
şipote graci6se prin care, scurgându-se apele de
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pl6ie, va, fi cruţată pe viitor învelitrea cea, de 
plumb, încordată în spetezele”y. poleite. 

Pe corpul edificiului tâte acele minunate 
brâne, arcuri, roşaţe şi bumbi de pstră sculptată, 
"ŞI ai redobândit, sub daltele săpătorilor povă- 
țuite de d! Lecomte, acele relievuri proeminente 
care le faci a fi întocmai ca nisce flori învâlte, 
că nisce ramure cu pârgă, ca nisce bolță înfoiate, 
adevărate minuni ale artei în luptă cu natura. 
Nu numai atâta! dar în curând, pe tâte acele 
caprigi6se rotocâle ce răsarii ca sbenghiuri scli- 
pici6se, impodobind sprincenile de sub strâşină, 
se vorii zări folfâind, ca în timpurile lui Negoe 
Basarab, păsărele de alamă cu aripele destinse, 
ca şi cum arii fi sburând, şi care, când se ridică 
ventul,, şuleraii alene şi cletinaii dulce clopoțeii 
aninaţi de ciocul lor. | 

În fine, ca să nu lungesc peste măsură, ac6- 
„Stă răpede înşirare a diferitelor restaurări ce 

s'aii făcut şi se facii âncă pe exteriorul edificiu- 
lui, voiu mai spune că, pentru basă s'a pregătit 
acea, prispă cam teşită şi împrejmuită cu mari: 
balustre de pâtră, pe care o reclamă nu numai 
mărturia păstrată de călătorul arab, aiaconul 
Paul din Alep, cel ce a visitat mănăstirea de pe 
Argeş sub Mateiu-Vodă Basarab, dar âncd şi 
stilul caracteristic al acestei minunate clădiri, 
Având planul şi menirea unui templu creştinesc, 
ea reamintesce totuşi, prin disposiţiunile ei or-*
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namentale, elegantele edificii ale architecturei oto- 
mane din Constantinopol, înălțate tocmai pe vre- 

mea când N6goe Basarab clădea la Argeş, măie- 

strita sa biserică. Astfel,  voevodul român se 
„întrecea, în înfundăturile muntâse ale Carpaţilor, 
cu sultanii Baiazid, Selim şi Soliman de pe ma- 
lurile Bosforului. 

Cronicele n6stre, puţine datine ne aii lăsat 
despre creaţiunile artistice ale timpilor trecuţi. 

Analiştii cei vechi ai Românilor aii spus viitori- 
mei numai nevoile tării; în egoismul lor temE- 
tor, el ai păstrat pe sâmă-le,. fără de a le îm- 

părtăşi nimenui, mulţumirile acelor rare fapte 

înveselitore ce mângâiaii sufletele strămoşilor no- 
ştiri. Pare-că le era, frică să desvăluie lumii chiar 

şi tesaurele cu care geniul estetic al naţiunii în- 
veselea, când şi când în taină, viaţa socială a 

Românilor. 

De acela, nici Nâgoe Basarab, întemeietorul 
mănăstirii de la Argeş, nu ne a spus nicăleri, 

nică în inscripţiunile parietale ale bisericei sale, 

nici în cartea de poveţe ce el a scris pentru 

învăţătura, filului săi Teodosie Voevod, cu ce 

Gmeni s'a servit spre a înălța aşa minune arti- 
stică, în fundul munţilor românesci. Adunata el 

lucrători greci din Constantinopol şi din Anatolia, 

cari lucrase la marile moschee ale padişahilor 

musulmani? Culesu'i a el şi de mai departe, din 
ţinuturile Armeniei şi ale Georgiei, unde crăişorii
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creştini al locurilor clădeaii biserice, croite şi de- 
corate cam în felul celei de la Argeş? Nimeni 
nu ne a spus'o;. nimeni acum nu ne 0 va maj 
puts spune. 

Deci, măiestrul architect al bisericei de la. 
Argeş este cu totul necunoscut, şi totul ne face 
a crede. că numele lui purure va remâne 0 
taină, , 

Dar însuşi edificiul atat este de atrăgător, 
atât de extraordinar, el însuflă atâtea impresi- 
uni vii şi felurite, încât a trebuit neapărat ca 
e] să deştepte o curiositate excepţională în gl6- 

- tele de “popor care ai venit mereii să] admire. 
Acea, curiositate, întăritată prin misterul ce plana, 
asupra clăditorilor acestei minune artistice, a fă- 
cut 'să nască de sineşi o legendă. Poporului îi 
trebuia neapărat un nume de meșter mare, pen- 
tru cel care va fi clădit biserica de la Argeş. 
Dar letopisețele , dar Disaniile, dar chrisovele, ba 
chiar şi poveştile tăceai mute despre acel nume. 

Atunci poporul l'a scornit,.... sâă mai bine 
nu: el a luat numele unuj. personagiu real, pe 
care, la un moment dat al istoriei n6stre arti- 
stice, tot lumea, şi mai ales 6menii- de rând, 
Vaii fost bine cunoscut. Pe acel personagiii, po- 
porul, cu puterea de imaginaţiune ce'l caracte- 
riză, Ya învăluit în mantia maiestâsă dar întu- 
necată a legendei. Acel personagiii, carele a trăit 
şi a lucrat mult timp printre Români, de lă care
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avem opere subscrise cu propria sa semnătură, 
al cărui chip îl pâte vede fie-care: din noi pe pă- 
reţii interiori ai tindei din biserica cea mare la 
mănăstirea Hurezul din Vâlcea, acel personagiii 
este Jeşterul Manole s6ă Manea vătaful zidăriă, | 
care stă zugrăvit până la brâii, alături cu Vu- 

- caşin Carage petrarul Şi cu Istrate lemnarul, tus- 
trei ca meşteri lucrători ai numitei biserice, cs 
a înălţat'o, la anul 1793, Constantin Vodă Brân- 
covânul. “Acel personagiii este Manea Jleșterul, 
carele a, sculptat, sub Şerban Vodă Cantacuzino, 
vechiul toc de pâtră de la uşa bisericei din mă- 
năstirea Bistriţa, de lângă Olt; este acelaş carele, 
restaurând, tot sub Şerban Cantacuzino, antica 
biserică a mănăstirii Cozia, a adaos pe păreții 
ei exteriori roşaţe şi brâne de pâtră, sculptate 
de pe forma şi stilul acelora ce el văduse, ba şi. 
chiar completase în mod cam grosolan, tot sub 
Şerban Vodă, la însăși biserica pe la mănăstirea, 
de Argeş, 

Aşa dar. Meşterul Manole sâi Manea văta- 
„ful zidăriei, este un personagiii carele, pe la 
finele secolului al XVIII, a trăit o viaţă de 
muncă printre poporul român, carele a eontri- 
buit cu mistria şi cu dalta la, prefacerea biseri- 
cei de la Argeş, sub domnia, disului Şerban Can: 
tacuzino, şi apoi tot -el 'şi a întins activitatea, 
lui meşterâscă preste tote mănăstirile câte sau 
restaurat şi s'aii clădit în țâra de peste Olt, la
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"epoca, relativ prosperă, a, Cantacuzinilor şi a 

Brâncovânului.: 
De sigur poporul nostru ?l a avut pe atunci 

la mare preg, şi tare îmi vine a crede că, dupe 

„a lui r&posare, svonul public s'a aplecât bucuros 
a "i perpetua aducerea aminte, unind numele lui, 

așa de mult cunoscut în mai multe unghiuri ale 
României, cu o legendă fantastică a cârei origină 

pare a fi cu mult mal vechie. Şi într'adevăr acea, 

legendă, o regăsim, şi aprâpe şi departe de noi, la 

mai tâte popbrele peninsulei balcanice, la Serbi, 

la Albanezi, la Greci. Cine scie dâca nu cum-va . 
ea, va fi fost răsădită pe țărmurile răsăritene 

ale Mediteranei, împreună cu alte multe cântice 

Şi poveşti cavaleresci ale apusului, de către Frân- 

cii, 'Teutonii şi Nordmanii rătăcitori, care s'aii tot | 
ispitit în Orient dupe dobândile Cruciatelor? Nu 

este îndouiala că, şi la, dinşii, pe ripele Rinului 

şi pe şesurile marine ale Danimarcei, se pove- 

stea, âncd de mult, basmul unei ființe omenesci 

zidită în păreţii unel cetăți ori unei biserice, ca 

să le plămădâscă taria cu sufletul ei de veci în- 
temniţat. | 

“Din secol în secol, din ţsră, în țeră, din n6m 

în n6m, din graiu în gralu, se va fi prefirat acestă 
jalnică poveste, care deveni cu timpul plânssrea, u- 

neji blânde sogii, a unei nenorocite mume, osânâită 

cu silă a se preface în stafie la, temeliile unei zidiră; 

de aceia şi ei, tare m'aş îndupleca a, crede că, toc- '
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mai într'al XVIII secol, de o dată cu alte câte-va, 
cântice s6rbesci, precum sunt al lui S6rb-Sărac, 
al lui Hagi Baba Novac, al lui Corbac şi altele, 
vre unui guzlar anonim, pribegit,. — Dumnedeii 
scie pentru ce? — pe malul stâng al Dunării, îi 
va fi dat în gâna a tâlcui pe românesce acea ba- 
ladă, pe care o priimise Şi o cântaii de mai nainte 
fraţii lui din Serbia. Ânsă, ca un dibaciu iniţia- 
tor al poporului românesc, guzlarul de decind6 a 
căutat să împământenâscă cu temei la DO), cân- 
ticul săi cel străin, moştenit, şi la el de alure, 
A cercetat care este în țera Românsscă, clădi- 
rea cea mai de frunte, cea mai cu vedă. 1 sa 
răspuns : „Care să fie alta decât mănăstirea de 
la Argeş?“ — A vrut să scie care e Domnul 
țării cel mai vestit prin vechimea sa. I sa în- 
tempinat : „De bună semă e Negru-Vodă cel: de 
la descălicătâre!“ — A mai întrebat Ancă şi cine 
a fost meşterul cel mai lăudat al mănăstirilor . 
de aci. I s'a dis, dupe svonul âncă prâspăt al 
gi6tei: „Altul nu pâte fi decât domnescul vătaf 
de zidărie, Meşterul Manea, s6ă Manole, cel ce a 
lucrat la Argeș, la Cozia, la Bistriţa, la Horez, 
pretutindeni unde a fost mănăstire mare de du- 
rat şi de întărit“ — Şi astfel, printr'o localisare 
confusă, și îndrăzneţ, dar plăcută, poporului, s'a, 
înjghiebat legenda românescă a bisericei de la Ar- 
geş împestrițată cu d'al-de Negru-Vodi şi d'al-de 
Meşterul Manole. 3
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Intr'adevăr, când căutăm bine, datina acestei 
legende este una şi acelaşi cu a podului de la, 

Arta în Grecia, cu a cetăţii Şcodra din Albania, 
cu a zidurilor Semendriei de pe țărmul s6rbesc 

al Dunării. Pretutindeni, în aceste locuri, e vorba 
de o femeie pe care ai zidit'o meşterii în părete, 
spre a ”] face să fie mai trainic, spre a" da 
viaţa unui suflet omenesc; dar nicăieri, afară din 
România, nu apare în acestă tradiţiune, — aş put6 
dice ca şi cosmopolită, —numele unui meşter spe-: 
cial, şi mai ales acela al lui Manole. 

Acest nume este deci, fără tagă, al vestitu-: 
lui meşter român pe care poporul nostru a, fost 

__ îmbiat, într'o epocă de prosperare națională cum 

a fost aceia de sub Şerban Cantacuzino şi de 
sub Constantin Brâncovenul, a ?] sărba şi a] 
cânta cu laudă, ca făptuitorul nemijlocit al pre- 
noirei atâtor vechi şi mândre aşedăminte, al 
înălţării atâtor nuoe, mari şi bogate locaşuri. Pe 

acel vrednic şi iscusit bărbat, poporul îl vEduse, 
mari de ani, preumblându'şi din loc în'loc, pe 
văi şi pe şesuri, câta lui muncitâre de calfe de. 

zidari, bresla s6i isnaful de meşteri dibaci şi si- 
litoră, al căror vătaf era dinsul, Manea, dînsul 

Meşterul Mânole, fii al poporului, dînsul carele, 

în ochii semenilor sti, numai el scia să facă, şi 
să prefacă - 

Mănăstire naltă - 4 

Cum n'a mai fost altă:
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Jată, pare-mi-se, cum să întemplat ca nu- 
mai spusele poporului să ne fi păstrat acest nume. 
Numai el avea trecere la treptele de jos ale ua- 
ţiunii, unde basmele, poveştile, cânticele şi sn6- 
vele aii ţinut loc purură de chrisâve domnesci Şi 
de pisanii ctitoricesci. i 

Deci, abis ne mai vine acum să ne întrebăm 
pentru ce Şerban Vodă Cantacuzino, în inserip- 
ţiunea săpată din porunca lui, pe o lespede din 
facada bisericei de la Argeş, nu a pomenit câtuș 
de puţin numele meşterului Manole. Întrinsa ni 
se spune numai că, la 1682, Domnitorul a trimis 
acolo ca ispravnic, spre a drege şi a întări stri- 
căciunea, împreună cu meşteri, pe boiarinul dom: 
niei sale Dona Pepano. Cine va mai fi Şi acesta, 
al cărui nume îl dovedesce neapărat că era 
străin? Nici un alt document al timpului nu 
ni menţioneză; dar şi mai pucin âncă s'a îndu- 
rat gel6sa mândrie a poporului românesc să ni'] 
păstreze, măcar şi alături cu al meşterilor pă- 
mânteni. - 

Apoi ânci, tot pe facada, bisericei de la Ar- 
geş, citim, scobit în litere mari, numele lui Gri. 
gore Cornescu, şi scim, dupe disele diacului za, 
divan Neculai Mustea, cronicarul moldovân, că, 
pe la 1672, acest Cornescu, a fost „un nemeş 
din ţinutul Hotinului, fârte meşter de scris6re 
şi de săpături la, pâtră, şi de zidiv şi la alte lu- 

”cruri,“ carele tot pe timpul acela pai făcut chi- .
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pul cetăţei Cameniţei de câră, şi starea locului 
din afară şi din lă-untru cu tâte tocmelile ei, 
minunat lucru, şi o aii trimes la Împărăţie, şi 

mai mult acâsta ai clătit pre Turci a veni la 

cetatea Cameniţa,!).“ | 
Rememorăm aceste fapte numai spre a do- 

vedi că, în epoca aceia, țările române nu erai 

lipsite de artişti şi de meşteri isteţi. Dar, de si- 
gur, dupe lucrările ce ne ai rămas din mâna 
meşterului Manea, vătaful zidăriei, trebuie să 

mărturisim că el, în concepţiunile sale artistice, 

a stat cu mult mai pre jos de architectul şi de 
sculptorii cari ai înălţat şi ai ornamentat, pe 
timpul lui Negoe Basarab, biserica, de la Argeş. 

Din pugin şi iute ne şi putem domiri. N'a- 

vem decât să aruncăm în trecă ochii asupra a- 

celor câte-va lespeqi şi rotocâle de pâtră venătă 
de Săcuieni, pe care meşterii din vremea lui 
Şerban Cantacuzino, le aii cioplit întocmai la fel 

cu cele pregătite, tot de dînşii, pentru bisericile 

de la Cozia, de la Bistrița, de la Hurez, ba şi de 

la Cotroceni, de la Mogoş6ia, şi de la Colțea. În- 

dată o să ne coprindă mare ciudă cum de ai 

îndrăznit ei să alătureze acele grosolane schimo- 

situri şi să le aşede d'a rondul, la locuri de lipsă, 
printre finele şi gragi6sele alesături sculptate pe 

1) Letopiseţele Moldovel, ediţ. I, a dlui M. Kogălnicenu, 

tom. [II, p. 11, 12. :
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pstră sură de Albesci, cu vre o sută şi şâse-deci 

de ani -mai nainte. Artiştii lui Negoe Basarab 
scormoneaii, ferecai, făţuiaii şi scliviseai subțire 

cu dăltiţa; petrarii lut Manole croiaii, retezaii, 

ciopârteaii şi făureaii gros din ciocan. . ' 

Totuşi, — o mai repeţin, — poporul la noi 

Şi a făcut mari ilusiuni asupra, meşterului. stii 
favorit; printrun salt puternic al închipuirii sale, 

el a avântat tot de o dată pe iubitul săi meş- 
ter Manole în negurele timpilor legendară. şi la, 

înălţat pe acele culmi ideale ale perfecțiunii ar- 

tistice, care caracteriză la noi numai epoca ex- 

traordinară a lui Negoe Basarab şi a lui Stefan 
cel mare, , 

Manole cel 6cheş şi bărbos de la Hurez, 
îmbrăcat cu anteriii roşu, încins cu brâii gălbui, 

purtând pe umeri dulamă verde şi: ținend, într'o 
mână dreptarul zidarilor sâii toiagul de cinste al 

" măimăriei, far în cea-l-altă păpuşa de sforă, pen- 
tru măsurătâre, acel vătaf Manea n'a fost câtuşi 
de pugin, ca artist, de statura uri6şă ce'i atribuie 

legenda. Credend că drege cela ce aripa sdrobi- 
târe a timpului şi urgiile âncd şi mai prăpăsti- 

6se ale Gmenilor, stricase la gingaşul monument 

al lui Nâgoe, el ma făcut alt-ceva decât al al- 

tera, şi mai tare, decât al ciunti, al păta, al 

ştirbi şi a/1 scrânti în multe părţi ale sale. Dre- 
gerile lui Manole aii fost mai mult pocituri. 

De altmintrel6, urmaşii lui din epoce şi mai 
II. 25,682. 33
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apropiate, aii întețit din ce în ce mai: mult ace. 

stă răsipă a decoraţiunii armonice care făcea fala, 

şi pod6ba bisericei de la Argeş. Fie-care pe rând 
a contribuit la scălâmbarea treptată a capului 
de operă primitiv. 

Acum câţi-va ani acestă nenorocită sistemă 

de meremet era p'aci p'aci săi dea lovirea. cea 
de morte. 

„A voit ânsă buna s6rtă a României ca Mă- 

ria Ta, iubitor şi cunoscător de tot ce este ade- 
vărat nobil şi frumos, să, te urci pe tronul, ilu- 

strat odini6ră chiar şi în domeniul artelor de 

luminatul şi virtuosul Voevod -al ţării, Negoe 
„Basarab, şi să pui în fine stavilă acelor nedemne 

degradări, aduse mereit de nesciutori la. opera 

principelui nostru artist din al X.Vllea secol. 

Măria ta, — aşa te a ajutat şi întru acâsta 
sorta şi buna chibzuinţă !— Măria ta, ai avut; chiar 
şi mâna maj norocâsă decât, predecesori'ţi cel cu 
aceleaşi gânduri lumin6se. Hotărând a, face ca în 
ţsra Mâriei Tale, să se înțepenescă şi să se de- 

spăinjineze zidurile, vai! de mult timp dăulate 

şi sortite ale bisericei de la Argeş, Măria Ta ai 
nimerit să, dibuiesci un geniii ocrotitor, şi al spri- 

jinit cu mare bunătate pe un artist de talent, 
cari amândoui aii în sine mai mult temei şi de- 

cât o misteri6să stafie muruită, şi decât un ne- 

priceput meşter Manole. Negra stafie sa luminat 

adi prin sciinţa raţionată a echilibrului construc-
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țiunii şi s'a nălucit prin cercetări erudite în ar- 

tele archaice. Meşterul modern a aşternut, peste 
sterpele şi nedibacele ticluiri ale vătafului de zi- 
dari Manea, un strat neted, solid şi elegant, care 
ne strămută acum Ga dreptul într'o mândră re- 

giune artistică a trecutului nostru. Aceia înflorea 

pe timpul când Negoe Voevod Basarabul, găsind 
la, Curtea de Argeş, — precum dice însăşi inscrip- 

ţiunea, dictată de dinsul, — „0 vechile biserică a, 

Maici Domnului, dărîmată şi neîntărită, a hotărit 
prin darul lui Dumnedei, să zidescă, acolo din 
temelii alta nouă, să o înalțe, să o întăr6scă 

şi si o dărulâscă cu tot soiul de avuţii Şi de 

od6re“, 
Tot astfel ai făcut şi faci Măria Ta! 

De aceia, pr6 înălțate Domne, când mat d8- 

unădi ne am aflat în faca capului d'operă reîn- 
viat, sub Domnia Măriei Tale, noi toţi câţi sun- 

tem adi aicâ în jurul augustului nostru Protector, 
am lăudat într'o glăsuire faptele și am binecu- 
vântat numele Măriei tale ; căci prin îndemnu'ță, 

strălucite Dâmne, prin voința'ţi generâsă şi stă- 
ruitâre renuscii astădi în România şi vitejia 
strămoşâscă, şi bunul traiu al poporului, şi cul- 

tura, inteligentă şi mângâi6să a sciințelor şi a 
artelor. 

Să trălesci Măria Ta pentru gloria şi mări- 
rea patriei Române, pentru mărâţa desvoltare în 

sînul ei a tot ce este bine şi frumos! 
33e



516 CURTEA DE ARGEŞ ŞI MANOLE 
1 

Cu astfel de simţiminte am închinat noi de 
departe în sănătatea Măriei Tale, la ospăţul cor- 
dial şi sărbătoresc întru care ne a întrunit mai 
deunădi P. S. S. Părintele Episcopul şi bunii oră- 
şeni ai Curţii de Argeş | 

Asemeni şi acuma, dar cu pornirile şi maj 
ferbinți ale unor inime înălțate prin presenţa 
Măriei Tale printre noi, vom striga :. Să trăiesci 
Măria Ta, Protectore luminat al Academiei Ro- 
mâne şi Reinouitorule a, tuturor naltelor culturi 
în sînul României! :) 

Bucuresci, ş iulie, 1879. Inedit. 

  

1) Acesti cuvântare nu figureză în Analele Academia Ro- 
mâne, dar printre Afemoriile citite în sesiunea anulut 1579 şi 
tipărite în volumul special, se află o lucrare archeologică întinsă 
a dlui Odobescu, cu titlu: Antichității Scitice, Cununa cea mare 
din Tesaurul de la Wovo-Cerhask, cu privire asupra unor glu- 
vele scitice din muzeul. Ermitagiulul de la St. Petersburg, cu 
forte numerbse stampe şi duoă chromolitografil, lucrare care nu 
s'a coprins de o cam dată printre scrierile autorului adunate în 
presentele tre! volume. . 

Cu acâstă ocasiune se amintesce că restaurarea rațională şi 
adevărat artistică a Bisericel episcopale de ja Curtea de Argeş 
S'a început la 1875, din iniţiativa dlui “Titu Maiorescu, carele 
pe atunci era Ministru al Cultelor şi Instrucţiunei publice; ea 
s'a executat de di A. Lecomte du Nouy, conform cu constată- 
rile şi cu poveţele date întrun raport fârte amănunţit ce s'a e- 
laborat şi s'a redactat în numele unei comisiuni speciale de că- 

„tre dl A. Odobescu, unul din membrit comisiunnit, carele, âncă 
de la 1872, din timpul trecerii sale prin acelaş minister, se pre- 
ocupase «de restaurarea măreţului edificii astă! reîntregit, 

————————



  

VASILE ALECSANDRI 

LEGENDE NOUE.— OSTAȘII NOŞTRI.— DESPOT VODĂ. 
  

Raport de premiare, citit în şedinţa din 6 aprilie, 18811). 

Domnilor, 

Luând de la, comisiunea, premielor însărcina: 

rea de a "i face o dare de s6mă 'deşpre operele 
diul Vasile Alecsandri, propuse la concursurile li- 

terare de est-timp, m'am simţit îndată stenjinit 

în acestă lucrare printrun scrupul fârte firesc. 

Este aprope o jumătate de secol de când ei unul: 

I) Acest raport a fost presentat Academiei, în numele dlui 

Ion Ghica, carele, ca membru al Comisiunii examinatâre pentru 

concursul Marelui Premii Năsturel, era oficial însărcinat a'1 face, 

Dsa însă a preferit,: din 6re care delicate scrupule, să câră con- 

cursul diui Odobescu şi să încredințeze dlui redactarea şi ros- 

tirea unor părert pe care le împărtășescii pe deplin âmbit colegi 

al mult preguitulul nostru poet V. Alecsandri.
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[aci se presupune a vorbi di Ion Ghica] am mul- 

ţumirea, să viețuiesc în cea may intimă frăţie de 

idei şi simţiminte cu scriitorul ale cărui opere 
aveam să le preguiesc; îmi era dar temă că impre- 

'siunile şi judicata mea ai să fie înfluenţate prin- | 

tr'o părtinire simpatică de care, vrenă nevrend, 

mă tem că nu m'aș fi putut cu totul libera. 

M'am întrebat atunci : ce să fac ca să rămân 
dinaintea, dY6stre şi a, scriitorului ce aşteptă al nos- 
tru verdict, judicător drept şi neademenit de prie- 
tenesci aventuri? 

Cugetând la, acestea m'am oprit la o hotărîre, 

pe care vă pot încredința că, am observat'o cu 

„scumpătate, aducând astăqi dinaintea, d'sstre numai 
şi numai cela ce ea 'mi a dictat: adică, am impus 
tăcere şi inimel şi cugetării mele şi m'am decis 
să întreb pe alţii care nu se aflaii în situațiunea, 
mea sufletâscă, cela, ce dinșii credii despre ope- 
rele d-lui Vasile Alecsandri şi mal cu s6mă des- 
pre cele din urmă ale sale producțiuni literare. 

Am cercetat, am ascultat şi am înscris pe 
„rond cele ce mi sai spus; far dintr'acestea tâte 
s'a îndrugat; raportul, pâte cam stranii, cu care 
mă present acum dinaintea, qvâstre. 

Totuşi el, nefiind al mei proprii, ci al mul- 
tora, al vocei publice, el are negreşit, Şi un me- 
rit mal mare, şi rădăcini mai multiple, şi un cre- 
dământ mai obştesc: Vox populi, vox Dei! 

+ -
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„Plăcută viață trebuie să fie aceia, de la Mir- 
ceşci, — îmi spunea mai dBunădi o pers6nă care 

nici odată nu trecuse prin lunca Siretului, nici 
călcase pragul ospătos al poetului nostru, — plă- 
cută viață trebuie să fie aceia în care un om cu 
inimă pâte să dea liber curs imaginaţiunii sale şi, 
admirând prefacerile succesive ale naturei, s6i 

r&sfoind în cărţi şi în minte vechile tradiţiuni 
legendare şi istorice, pe care în mare parte el în- 

suşi le a dibuit, află tot de odată în geniul săi 
proprii şi puterea, și înlesnirea de a reproduce 

cu farmec armonios de stil tabelurile ce cu mii 
de capricii se desfăşâră dinaintea ochilor lui. 

„Adi, prin strofele'i măiestre, el nimeresce a 
strămuta de subt a sa proprie vedere, la a n6s- 
tră privire uimită, 

Câmpul lung şi lat ce-albesce AMledul nopţii!.. totul tace! 

Ca un strat de mărgărint. Lumea pare un mormânt 

Alba lună sus lucesce - Unde mort şi rece zace 

Ca icână de argint, Leşul marelui pământ, 

Şi apare nemişcată Şi sub bolia cea senină 

- In abis nemărginit, Mi! de stele cu foc viii 

Ca pe marea înghiățată Versă.o jalnică lumină 

Un vas mare trolenit. Pe gigantul sti secriă 1). 

„Cât-va timp mai apoi, pena'i împinsă, şi mal 

răpede de o veselă suflare primăver6să, ne mân- 
gâie alin, spuindu-ne cum 

1) Din Wâzra Albă, în Legende nouă, pag. 24.
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Ventul Iute se scula... Mendră, albă, scunp odor, 
Peste fag cu fruntea lată Cu zimbire-atrăgătore, 
El începe a sufla, Şi dulsă ca un dor 
A sufla ca nici odată. De simţire Iubitâre. 
În curând a lui suflare La plăcuta sa ivire 
C6ja fagului despică, "Esi albinele cu miere 
Şi-la ochit lui apare Și sub vesela”i ochire 
Un lucâfăr de fetică. Lumea saltă ?n re'nviere. 

Ea rămâne în extaz 

La a s6relul lumină. :: 

Pe *nfloritul e! obraz 

Luce-o rouă brilantină, 
Şi pe frunte"! se înd6te 
O ghirlandă înverdită, 
Şi pe gură'i se desfcie 
“Dulce rosă *'mbobocită ?). 

pâcestea şi multe alte vii tablouri ca aces- 
tea adunate în Legendele noue ce a publicat în 
anul trecut; d! Alecsandri, sunt răsunete sonore 
ale acelor minunate armonii ale naturei, ale ace- 
lor nepreţuite Pasteluri, care de mult l'a şi 
consfințit ca neasemuitul dicător al tuturor în- 
cântărilor frumâsei n6stre patrii. 

Dar musa, ce s'a adăpostit acum în Mircesci 
este o ființă, deprinsă, a se Tesfăţa în tâte daru- 
rile lumii ; ea nu se mulţumesce numai, ascunsă 
subt ile şi cătrință, să rătăcâscă, culegând fluturi 
Şi floricele prin lunca Siretului; ea une-ori îşi maj 

  

1) Din Weatul miidă-i, în Legende nuoe, pag. 32.
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aduce aminte şi de multele şi feluritele ermuri, 
pe unde odini6ră a, colindat pribâgă, purtând pre- 
tutindeni .dorul ţărei; ei. îi place, povestindu-ne 
vechi şi crunte tradiţiuni din locuri străine, a ne 
spune âncă, mlădiindu'şi glasul pe tonul lenos al 
manelelor orientale, cum 

Pe Bosfor lungi caice de-o formă sprinteldră, 
Se 'ntreci cu elcovanii ce 'n faţa apel Sb6ră, . 
Iar altele, ma! multe, că-o leneşă mişcare, 
Sub ziduri de haremuri plutind în legănare, 
Prin-sunet de tambură şi glasuri de manele 

» Cadinele frumbse le chiamă la zebrele ?). 

„Astfel de descrieri, dar pâte mai incomplet 
desvoltate ne a, presentat poetul şi atunci când, 
în cânturile sale de junie, adunate succesiv -sub 
titlurile de Lâcrimidre şi de Mărgăritărele, musa - : 
lui tot-d'auna vi6le şi spornică nu 'şi acordase 
âncd preţidsele răgazuri de la Mircesci, ca să ă- 
murescă sub mai statornice forme impresiunile 
şi amintirile el. poetice. 

„Pe atunci ea era o copilă gingaşă şi sglo- 
bie; ridea şi plângea, lesne, furându-ne merei îni- 
mele. . Acum s'a făcut femeie mânâră şi mintosă; 
zimbetul ei e plin de darnică bunătate, iacrimele 
" sunt: mângăieri, 

1) Din Afurat-Gazi Sultanul şi Beni-Alustaja, în Le- 
gende ndue, pag. șI. : ”
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„Glasul ei se înalţă acum cu răsunete tru- 
faşe, când ea cântă vitejiile strămoşesci, ea care 
odini6ră, abi6 d6ră e cuteza, istâţa, să dică din 
frundă cum că 

In pădurea de la Strungă 
" Bunt de cel cu pușca lungă 

Cari dati chioriş Ja pungă, 

astădi, dupe ce 'şi a înstrunat falnic cârdele lirei 
spre a lăuda în limba ce li. se cuvine, pre eroii 
de la Dumbrava roşie, se simte acum în drept şi 
în putere a deschide, prin rostul săi fatidie, ori- 
zonturi de nemărginită mărire țărei n6stre şi a 
dice cu duiosă mânărie : 

Tu, scumpă Bucovină, odraslă românescă ! 

Tu, cuibul vitejiet, tu, fală strămoşâscă! 

Răspunde 'n faga lume! că-a ta despreguire 

Acelor ce aclamă a ta nenorocire, 

Străinii te insultă Va s6relui lumină, 

Ca pe un şolm ce "1 râde o lacomă vermină. 

Ei ridă de tine astădi cregdâna ca lor grămadă 

De-acum pe vecinicie te face a lor pradă; 

Dar nu te poti ajunge insultele profane 
Când eşti vlastarea, fiica cohortelor romane, 
Când, falnic rezimată pe vechile mormânturi, 

Păstrezi în al tăi suflet anticele avântul; 

Când fie-care arbor din codri'ţi fioroşi 
Cuprinde o legendă din timpi! glorioşii ; 
Când fie-care stâncă, şi platu, şi ri, şi nume 
Atestă că nu piere româna gintă 'n lume!
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Prin aer câte-odată se văi trecând în sbor, 

Lung! cârduri de corbi negri cu svon croncănitor. 

Flămengi, ei cadii pe câmpuri, se credă stăpâni pe ţâră, 

Dar e destul să vâdă un ulii, ca să plâră. 

Pe cerurile-albastre adese-ori s'adună 
'Troiene 'ntunecâse de negri norl ce tună. 

Se pare c'aii să verse potopul pe pământ, 

Dar ca să'i răsipâscă ce trebuie ?... un vânt?). 

„Dar âncă şi'mai sus, âncă şi mai departe 
năzulesce, şi ajunge cu deplin succes vocea acum 
maturită a musei române a lui Alecsandri. Ea 
spune, şi tâte naţiunile, surori mai mari ale na. : 
țiunii române, o ascultă, o admiră, o aclamă, 
când ea întână pe graiul strămoşesc lauda, gin- 
tei latine. 

Latina gintă e regină 

Intre-ale lumii ginte mari; 
Ea pârtă ?n frunte-o stea, divină 

Lucind prin timpii seculari. 

Menirea el! tot înainte 

Măreţ îndrâptă paşii săi. 

Ea merge ?n capul altor ginte 
Vărsând lumină 'n urma ei. 

Latina gintă e vergină 

Cu farmec dulce, răpitor; 

Străinu ?n cale"! se înclină 

Şi pe genunchi cade cu dor. 

1) Din Răzirea Bucovinet » în Legende noue, pag. 8.
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Prumâsă, vile, zimbitore 

Sub cer senin, în aer cald, 

Ea se mireză 'n splendid s6re, 

Se scaldă 'n mare de smarald. - 

Latina gintă are parte 

De-ale pământului comori 

. Şi mult votos ea le împarte 

Cu cele-l-alte-a ei surori, 

„Dar e teribilă 'n mânie 

Când braţul el liberator 

“Lovesce ?n cruda tiranie 
“Şi luptă pentru-al să onor. 

In gioa cea de judicată , 

Când faşă ?n cer cu Domnul sfânt, 
Latina gintă-a fi 'ntrebată 

- Cea făcut pe-acest pământ? 

Ea va răspunde sus şi tare: 

„0! Dâmne ?'n lume cât am stat, 
„In ochii s&l plini de-admirare 

„Pe tine te-am representat!1)“ 

„A! negreşit fericit este acel bărbat, —dintre 
noi toţi singur ales, — carele în sînul societăţii 
n6stre aşa de turburate, a sciut cu stăruință să 
se urce, să se urce lin şi mereii pe treptele ce 
însuşi geniul săi le a durat temeinic în timp de 

1) Cânticul gintel latine, în Legende noue, pag. 1. — Cu 
câţi-va ani mat nainte, la 1876, când în Bucuresci, s'a dat în 
on6rea dlui V, Alecsandri, un banchet, spre a sărba triumful ce 
"1 câștigase prin Cârzticul gintel Latine, la concursul literar de la
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patru-deci de ani, şi acum de pe înălțimea, inte- 
lectuală, în care trăiesce pâte să cuprindă cu 
mintea și să traducă cu graiul tâte măririle, tâte 
virtuțile, t6te bunurile, tote încântările, tâte glo: 
riele şi tâte frățescile legăminte ale patriei sale! 
Ferice colţul acela de pământ românesc unde el 
află răgaz priincios spre a întocmi şi a făuri cu 
închipuirea”i bogată şi cu penai măi6stră, atâtea, 
nepreguite podâbe cu care el dă astădi frumâsei 
opere a vieţei sale trecute un luciu din ce în ce 
mai strălucit! Ferice şi națiunea, care îl posedă,... 
decă ea, scie a 1 pregui!“ 

Acestea mi le spunea cu foc interlocutorul 
mei, care numai din scrierile sale cunoscea pe 
amicul meii Alecsanâri, întrerupând, — cum făcui 
şi ei, — apreguirile sale cu citiri din volumul de 
Legende mnoue. Şi drept să vă spun, do, că dupe 

Montpellier, dl Odobescu, carele atunci se afla spre căutarea sănă- 
tății la. băile lui Ercule de la Mehadia, adresă prin telegraf, 
laureatului poet următorul toast, urare sănttâsă a unuf versifi- 
cator bolnav : 

Din apa rece-a Cernek „Eă umplu adi pahare 
Pe care geul Lernel „Şi chiar din depărtare, 
A descântat'o n vin, În numele'ți închin, 

Din undele'i nebune Poete, ce cu fală 
Ce'n veci o să răsune Duci hora triumfală 
De dulcele'ţi suspin, . A n€mului Latin!
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fie-care bucată citită, mi se.părea, şi mie că cu 
drept cuvânt ne am puts mândri şi noi cu ase- 
menea idei, cu asemenea versuri. 

= 

. > 

Dar, spre a nu eşi din făgăduinţa ce v'am 
dat, să nu vorbesc despre impresiunile mele per- 
sonale, daţi'm! voie a vă relata ceia ce "mi dicea, 
tot mal deunădi un ostaş al nostru nu tocmai 
cărturar, carele şi dînsul luase parte cu Gre-care 
vrednicie la luptele nâstre răsboinice de acum 
trei any: | | 

„Că adică am trăit bine pe cât am stat în 
jurul Plevnei, qăii, acesta nu o pâte dice nimeni. 
Dar, ori cât de rea :ne a fost acolo viaţa, nu 
sciii de ce cu mare plăcere îmi aduc aminte:de 
dinsa. M& gândesc la tâte nevoile, la tâte nea- 
junsurile, la tâte primejăiile, Şi adeseori mi se 
pare că le văd trecend tâte acestea pe dinaintea 
ochilor mei; dar, drept să "ță spun, nici o dată 
nu mi se înfăcişeză ele mai limurite şi mai cu 
plăcere decât atunci când citesc versurile din 
cărticica, Ostaşii noştri a d! Alecsanâri. 

„Ore fosta şi daia! atuncă pe acolo? Căci 
ei, nică "] am v&dut prin acele locuri, nici am 
audit de daialut pe timpul acela. Cu tâte acestea, 
aşa de bine spune cum tâte s'aii petrecut, încât 
poți să şi juri că a trăit traiul nostru, că a, fost;
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părtaş la tote durerile şi la tâte nevoile încer- 
cate de noi, că a rîs cu noi sera, la, glumele din 
jurul focului. 

„a ascultă, rogu-te, povestea lui Peneş Cur. 
„canul1), — (cine va fi fost acela? că din regimen- 

tul meii nu era; dar fie, că şi dinsul a fost ro- 
mân verde !)— 

„Plecat-am nou din Vaslui 
Şi cu sergentul dece, 

Şi nui era, dăi, nimărul 
În pept inima rece, 

Voloşi ca şolmul cel uşor 
Ce sbră de pe munte, 

Aveam chiar pene la piclor, 
, Şaveam şi pene ?n frunte. 

Toţă, Dorobanţi, toţi căciulari, 
Români de viţă vechie, 

Purtând opinci, sucman, iţari 
Şi cuşma pe-o urechie, 

Ne dase nume de Curcani 
” Un hâtru bun de glume. 

Nol am schimbat lingă Balcani 
Porecla în Renume! 

„Mulţi, mulţi alţii ati păţit ca Peneş Curca- 
nul, dar ferice de dinsul, căci a, găsit cine să "i 

  

1) Din Penes Curcanul, în Ostașit noștri; pag. 92,
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facă numele nemuritor. Dâcă cum-va i audit - şi 
el, în fundul cătunului săi, ce dice cânticul de 
dinsul, negreşit că pe dată i sati alinat şi dure- 
rile, şi, decă „Şoim a fost de munte, apoi vul- 
tur s'a făcut dupe urma, cânticului, 

Când aude românul lăutarul cântând bătuta 
subt umbrar, îi intră dracu în opincă, şi jâcă penă 
m6re; dar mi-te când i se spune ostaşului cu 
aşa viers dulce şi bărbătesc, laude despre sta-. 
tornicia, şi vitejia lui, apoi cum să nu se facă 
zmei la bătălie? cum să nwşi dea inima şi viaţa 
pentru draga de moşie? Fapta vitejescă e ne- 
greşit lucru mare; dar într'o _potrivă cu dinsa 
stă şi vorba pusă la loc cu temei. Dâcă ostaşii 
României s'aii purtat cu vrednicie pe câmpul de 
bătaie, apoi tot cu atâta vrednicie le a cântat 
faptele şi d! Alecsandri. EI ne a spus, — şi cu 
inimă dui6să ne a spus, —cum străinii, cari până 
acum ne despreguiaii, ai învățat a cinsti şi ţera 
şi bărbăţia n6stră, 

„Ca să mă credi, ascultă, rogu-te, Şi întrâgă, 
povestea Sergentuli : 

Pe drumul de costişe ce duce la Vaslui 
Venea un om, cu jale gicând în gândul lui: 
„Mal lungă&'mi pare calea acum la 'ntors acasă... 
„Aş vrea să sbor, şi rana din pulpă nu mă lasă!“ 
Și bletul om slab, palid. avend sucmanul rupt 
Şi o cămâşă ruptă bucăţi, pe dedesubt, 
Pâşea trăgend piciorul încet,—dar pe-a lu! facă 
Sbura ca o lumină de glorie mărâţă,
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Şi m ochii lui de vultur adânci, viot şi mari 
Trecea luci6se umbre de eroi legendari, 
Opinca'i era spartă, căciula desfundată, 
Dar fruntea lui de rade părea încoronată, 
Calică”i era haina, dar strelucea pe ea 
Şi crucea Sfântul Gheorghe ş'a României Stea. 

Românul venea singur pe drumul plin de s6re 
Când iată că aude fanfare sunătore 

Şi vede nu departe în faca lui venind 

Un corp de ste mânâră în aur strălucind; 
Erau trei bataliâne din garda *mpărătescă 
Mergend roios la Plevna, cu doi s'o cucerâscă. 
In frunte”, colonelul semeţ, pe calu pag, 
La bravil stl tovarăşi privea ades cu drag, 
Şi inima în pleptu'i bătea cu foc; deștâptă, 

Căci el visa, privindu“, la lupta ce'i aşteptă. 

D'odată el dă cu ochii de sârb&dul Român 
Ce stase-n loc la, umbră, subt un stejar bătrân, 

Și mult se minunză şi nici căi vine-a crede, 
Când crucea Sfântul Gheorghe pe sînul lul o vede. 

"Şi opresce regimentul ; far bravul colonel 

Se 'nchină la drumeţul, s'apropie de el 

Şi dice cu blândeţe: — De unde vit, străine? — 
„Vin tocmal de la Plevna.—Cum e acolo?—Bine. — 
„Dar aste decorâţii cum, cine ţi le-ai dat ?— 

„Chiar Domnitorul nostru gal vostru Împărat. — 
„Dar pentru care fapte?—Sciă eu?.... Ci că drept plata 
„Că am luat eu stâgul redutei... şi pe dată 
„Cu el, sirăpunşi de glonţuri, ne-am prăbuşit în şanţ... — 
„Dar ce rang al, volnice?—Am rang... de Dorobanţi! — 
Atunc6 colonelul, dând mâna cu sergentul, 
Se ?ni6rce, dă un orâin... Pe loc tot regimentul 
Se 'nşiră, pârtă arma, salută cu onor 
Românul, care plecă trăgenă al lut piclor 3). 

  

1) Sergentul, din Ostaşil noştri, pag. 101. 
II. 25,632. 34
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„Este ore de milă, s6i de menărie, lacrima 
cu care tot ochiul se rourâză, urmând cu gândul 
în cale pe vitezul dorobanţ român, care plecă 
târînd al sti picior ? | | 

„Ba, di, e de mândrie, de curata şi drâpta 
mândrie. pe care povestitorul a sciut, cu tainic 
meşteşug, s'o altoi6scă adânc şi în jalea Şi în 
veselia, ostaşului român. 

„Căci e vesel românul chiar şi la vreme 
rea; îl vedi că dinaintea, primejdiei el jocă şi ride 
cu voie bună, mai ales când i se spune cum: 

Colo ?n Plevna şi 'n redute| Opt godaci şun godăcel, 
Stai păgânii mil şi sute,  |Toţy cu ritul de ocel. 
Stau la pândă tupilaţi ” 

Ca zăvozi de cel turbaţi.  |lLas' să fete mil de mil... 
Trageţi hora, măl copil! 

Las' să ş6dă mari şi mici... 2 veni si noăndată 
Trageţi hora, mâl voinici! Nea veni şi nob-odată 

Di de plată şi r&splată 

Să'1 aducem la aman Sus, în tabăra turcâscă Pe Gaziul de Osman. 
Dat-at tusea măgărâscă, 
Răpeigoşii crunt tuşesciă,. 

Vie !... ura... la Balcani! 
Cu ghiulele ?n no! stropşescă. 

Trageţi hora, mâl Curcani! 

Las' să crape mic! şi marl...| Cât e negru, cât. e sâre 
Trageţi hora, măi tunari! |Asrtea $6de pânditâre 
Î.. ... ... ... Şi prin şanţuri şi prin rîpi 
Pee e eo... Şi tot bate âin aripl. 

Iaca m8!... din parapete Las' să bată până mâni 
Vine-o scrâfă ca să fete Trageţi hora, mă! Români! 1)   

  

1) Hora de a Pleona, din Ostaşil noştri, pag. 113.
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„Le aş reciti acum pe tâte, căci fie-care co- 
prinde în sine câte o faptă s6i câte o. aplecare 
vitejescă a ostaşului nostru; fie-care în: parte şi 
tote împreună ai darul dea deştepta, în minţile 
n6stre scumpe şi nobile simţiri, simţiri de acelea 
pe care tot dinsul, poetul. nostru, ni le a lămurit 
în aceste ale sale mândre şi părintesci cuvinte: 

"Dragi! mei! din focul luptei ogeliţi când văţi întârce 
La cămin unde Românca așteptând, suspină, târce, 

| Tot poporul, rudă, frate, soră, mamă şi părinte, 
„+ Ca la Domni, cu pânt şi sare, vori eşi voă "nainte. 

Căci din vol fiesce care portă ?n frunte o cunună 
Şi de gloria de astădi şi de gloria străbună! 

Pas” dar! pas tot înainte! timpul vechiu din noi zforesce! 
Viitorul Românie! dat-ai mugur ce *ncolţesce! 
O, copil! de vol sânt mândru, simt acea mândrie mare 
Care cresce cu mărirea unui nm în deşteptare, : 
"AI am vădut visul cu ochii, de-acum pot; să mor ferice, 
Astăgi lumea ne cunâsce: Român, dice, Vitez, qice !). 

„Eă unul nu sciii cum merge cursul pricinei 
în lumea, dY6stră cea cu haina albastră, — adaose 
sferşind entusiastul met militar; — dar atâta, 
sciă că, dâcă la noi în oştire, un voinic : ar fi 
făcut cu sabia atâtea vitejii câte a însemnat 
d! Alecsandri cu condeiul, apoi toţi într'o glă- 
suire am fi cerut, şi Domriitorul: nostru, carele % - 

  

1) Oda ostașilor români, din Ostașii noștri, pag. 123. 

84*



539 V. ALECSANDRI ŞI PREMIUL NĂSTUREL 
  

şi vitez, şi înţelept, şi darnic, şi drept, ar fi şi 
preîntempinat cererea nâstră ca să i fie peptul 
întreg al acelui voinic, acoperit cu cruci şi cu 
stele, ca să arate lumei neasemuita sa virtute 
militară. 

VE las şi aci să judicață dvâstă, domnilor, 
decă ce a dis din inima, sa simplă vitâzul ostaş, 
are tot aceiaşi valdre în mintea 6menilor cu cul- 
tură, literară. 

* 
- * 

Mărturisesc ânsă că, în cercetările mele, nică 
pe Gmenii de felul acesta nu “i am ocolit, și "mi 
aduc aminte că într'o sâră, eşind de la teatru, 
unde se jucase, — dupe puterea, tinerei nâstre 
trupe dramatice, — legenda istorică Despot- Vodă, 
am audit un critic literar dicând cu 6re-care as- 
prime că n'ar fi trebuit să fie pusă pe scenă a- 
cea operă, că întrinsa intriga dramatică nu 
oferă îndestul interes, că spiritul sarcastic Şi glu- 
meţ al autorului pare adesea a face să încline 
scenele tragice pe alunecușul comediei. Critica -era, 
aspră, dar, bănuind că supărarea judicătorului 
să fie provenită în parte din nesuficiența, inter- 
pretării pe scenă a unei opere îndelung studiată 
de poetul nostru, am rugat pe Zoilul săi să Yea. 
textul dramei qlui Alecsanări, să *1 citâscă cu a- 
tențiune şi să 'mi spună în urmă dci persistă, 
în opiniunile sale,
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Curând dupe aceia, avui mulțămirea, de a, 
ved6 pe crâncenul critic venind cu totul îmblândit 
la mine şi spunându'mi că „defectele aparente ce 
îl întăritase la representaţiune, dispăruse mai cu 
totul la citire; ba Şi mai mult, că citirea, acestei 
legende istorice, — osebit de farmecul ce reese 
din mulţimea imaginilor poetice şi din nobleța, 
limbei întrebuințată de autor, — revelă într'insa 
un studiii psihologic adâncit al caractelur ce "ŞĂ 

| desfăşoră acţiunea în cursul drarhei, şi presentă 
tot-de-o-dată un număr însemnat de scene de o 
înaltă valore dramatică. 

„Urmărit cu scrupulâsă Şi dibace îngrijire 
este, de a lungul dramei, caracterul multiplu şi 
nestatornic al acelui intrigant străin, carele con- | 
cepe, nu fără mărire, şi execută, nu fără semeţie, 
planul de a se urca pe tronul Moldovei, şi carele, . 

--ajuns la culmea dorințelor, îmbătat de ale sale 
răpedi succese, înstrăinâză de la sine tâte inimele 
simple si mârşave care '] ajutase la suiş, şi 

» în Sferşit, părăsit într'o clipă de toţi, nu uită, 
nici în ultimul moment, de a se învălui în făcar. 
nica mantie de mărinimie, cu care " odinidră adi- 
menise şi amăgise pe cei mai mulţi. | 

„Împrejurul lui, poetul cu mare talent şi 
varietate, ne a făcut să vedem viermuină Şi în- 
colăcindu-se tote uplecările lacome, slugarnice şi 
zavisti6se ale boierilor: români de odini6ră; şi
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apoi, — la: 6re-care momente de nobilă încordare 
a, simţimentului naţional, — el ne a arătat cum 
din ţărînă scie să, se ridice verde în inimile tu- 
turor Românilor, instinctul de apărare al pămen- 
tului strămoşesc. 

„Printre toţi aceştia figureză şi un chip 
straniu în care se amestecă cu puternică origi- 
nalitate, aplecările glumețe ale Românilor din 
ori ce timp şi fanatismul întunecos, care la, noi 
& fost purure privit ca un prepus de nebunie; 
acea comică personalitate a lui Ciubăr Vodă aduce 
în drama dh! Alecsandri câte-va întrolucări de 
un efect cu totul surprindător. Astfel e scena, 
între Ciubăr Vodă, şi Despot, când acesta isbu- 
tesce a, îndupleca pe nebunul ca să "i tea locul 

- în închisorea unde el aşteptă, fioros şi desperat, 
osânda, de mârte pronunțată în contră'i de Lăpuş- 
n6nu. În casul acesta, putem qice -că comicul 
are în sine o adevărată tărie dramatică D, 

O scenă cu mişcări âncd şi mai vii, âncd Şi 
mai complicate, cu contrasturi cu atât mai ca- 
racteristice, cu cât sunt tot aşa de precipitate 
cât şi de scurt enunciate, o aflăm la, sferşi tul 
dramei. Este acela când Despot, părăsit de toți, 
perdând ori ce sperare, vădând rasipite tâte visu- 
rile lui de mărire şi simţindu'şi inima sdrobită, 
prin perderea a tot ce a iubit, îşi înfrânge du- 

1) Despot Vodă, act. V, scena II.



V. ALECSANDRI ŞI PREMIUL NĂSTUREL 535 
  

rerea cu o minunată putere de voință şi, în faca, 
insultelor, în faca amenințărilor, în faca morţii 
chiar, urmâză a juca rolul de vanitsă superbie, 
de la care nici binele nici răul bu a putut: vre 
odată să înstrăineze “), 

Ar trebui să încheiu aci acestă, scurtă dar 
"sinceră aprequire prin care criticul mei Îşi re- 
tracta părerile sale de mai nainte; ânst, spre a 
face ca, dinsul, cată, Şi ei să vă împărtăşesc şi 
ideile ce el emitea asupra unor scene din actul 
al Il, pre care, atât ca desvoltare dramatică, 
cât şi ca rostire poetică, el le privea, ca, punctul 
culminant al operei d! Alexanări. 

„Intr'însul vedem cum cresce, cresce răpede, 
nesocotita înclinare a 6menilor către necunoscut, 
cum stavilele care cârcă să, țină în loc asemenea, 
pornire, mai r&ii o întărită, cum vorbele adimeni- 
tore uimescii şi fură lesne minţile intrate pe acea, 
cale; apoi âncă, din tâte acestea ni se învedereză 
mai lămurit faptul că, prin respicarea înclinărilor 
inimei omenesci, un spirit puternic pâte să ne 
explice taine neințelese din vechi n6stră istorie, 
precum este suirea, pe tronul Moldovei a, veneti- 
cului Despot Heraclidul. ” 

„Cu nemărginit talent şi cu poetică elocuență 
sunt desvoltate acele peripeții sufletesci, în mai 
multe scene 3). | 

1) Despot Vodă, act. III. tab. II. 

2) Idem, act. II, tabl. 1.
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„Un ultim cuvânt spre a sferşi cu laudele ce 
„se cuvinii nouei: opere dramatice a glui Alexandri, 

Şi acesta va fi numai spre a regăsi într'însa, cu 
o vie mulțămire, pe poetul cel ce subt atâtea, gin- 
gaşe forme, a cântat frumuseţile patriei nâstre ID: 

Privesce colo ?n faqă, în zarea luminată : 
Ca, mantie regală, frumâsă și bogată 
Apare ?n ochii noştri Moldova, dulce ratu, 
Comoră, nesecată da bun şi dulce traiu. 
Ea are grâu şi miere şi vinuri, ah! ce vinuri! 
Toiag de bătrânețe, viii balsam pentru chinuri. 
Şi are mil de nade-a scumpelor plăceri, 
Copile, ah! ce copile!... muieri, ah! ce muleri| 
Îţi fură ochil, mintea, şi inima, "1 o fură 
Cu-o radă de sub gână, cun zimbet de pe gură. 
Şi âns& Moldovenii orbi, crunți, nepăsător, 
Stropescii ades cu sânge grădina lor de flori. 

Deci, în resumat, legenda istorică a lui Des- 
pot Vodă merită fără îndouială tâte laudele ce 
se poti acorda unei opere de înaltă poesie, căria 
însuşi drept-preţuitorul ei autor "1 a dat denu- 
mirea cea, mai potrivită pentru o composiţiune 
în care studiul caracterelor istorice, cercetarea, 
intimă .a inimet omenesci, şi apoi âncd aventul 
liric al vorbirii sunt întrunite cu cea mal măi6s- 
tră armonie. 

„Ca acţiune inteţită a, dramei, negreşit că în 
n E 

1) Despot Vodă, act. I, scena Ila.
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alte literaturi vom găsi opere mal atrăgttâre; 
dar în limba n6stră, trebuie să recun6scem că 
nici subt acest raport, Despot Vodă nu 'ŞI are 
âncă semănult. 

Acâsta, fu conclusiunea definitivă, a aprigului 
critic, dupe ce cu mintea sa Trăsjudicase drept 
ceia ce pe. scenă judicase răi cu ochii şi cu 
audul. . . | 

"Dar şi aci, domnilor, ultima, judicată, rămâne 
la dYoâstră, 

* 

* * 

Cu tâte acestea, iertaţi-mă să vă mai expun 
unele aprecuiri generale, pe care mi le a desvol- 
tat mai deunădi un om, carele, având şi el spi- 
ritul pornit spre poesie, citesce mult Şi scie să 
citâscă, românesce,- | 

»M8 întrebi, — îmi dise el, — care e părerea 
mea asupra activităţii literare a, lui Vasile Alecsan- 
dri? Sper că nu pretindi să Yeai aci d'arânâul 
tote operele sale, spre a le judica, acum cu dea- 
măruntul ; dar volu cerca, să le cuprind tâte în- 
tr'o ochire generală, şi pentru acesta, te rog să 
*mi dal voie a mă servi cu g comparaţiune. 

„Inchipuiesce'ţi — şi pare-mi-se că acâsta, nu 
'ţĂ va fi cu anevoinţă, — închipuiesce'ţă că litera- 
tura română de astădi e representată printr”o 
n6pte adâncă. Dar îmi vei dice: dâcă e n6pte, 
nu e lumină, şi literatura e lumină. — Îngădu-



. 
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Jesce, te rog, un minut, şi lumina, pre câtă este, 
ţi se va arăta îndată. In acea, n6pte lucescii pe 

cer stele, care mai mari, care mai mici, unele 
adunate mai multe la un loc, altele răsipite, 

unele cu schintei vii, altele cu radă domlă, ba, 

chiar şi unele sub forme nebul6se, In acele stele, 

sem&nate pre întinderea tăriei întunecâse, eii văd 

tote poesiile şi tote scrierile lui Alecsandri, gru- 

pate, ici în vesele Doine, colo în tângul6se Lă- 
„crămiore; mai dincâce în Suvenire, culese şi res- 
chirate pretutindeni; apoi în Margăritărele vioie, 
printre care răsarit şi adevăraţi luceferi; şi Yarăşi 
în Pasteluri gragi6se, în Legende, vechi şi noue, 

lucind cu vii lumine, şi în fine în cânturile Osta- 

şilor noştri, scăldând mai cu osebire în radele lor 
învietore pământul vitejesc al României. 

„Dar mai sunt şi alte grupe de steluțe ce 

sclipescii vesel în jurul celor-l-alte, ca, veselele lui 

Comedii şi Vodeviluri; sunt şi meteori cu sbur- 
dalnică lumină, ca ale lui Canfonete, Operete şi 

Scene comice; sunt şi planete cu mersul mai lin, 
ca scurtele sale Drame din trecut. 

„Pe acel cer înstelat își găsesce locul şi fie- 
care din spirtudsele lui Opere în prosă, astfel în- 

cât numărând tot ce a scris Alecsandri de când 

ţine condeiul în mână, dă că n'ar mai rămâne 

nici o st6 pre cer, căreia să nu'i pot însuşi nu- 

mele şi val6rea luminătâre a unia, — câtuşi de 
mare s6u câtuşi de măruntă, — din scrierile luj.
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— „Imi place, — întrerupsei, — Şi mă împac, 
ei unul, fârte cu acestă, poetică comparaţiune, 
demnă de autorul nostru; dar observ ânsă că 
al uitat cea mal nouă din operile lui, al uitat; pe 
Despot Vodă. 

— „Un moment, te rog; eram tocmai să a- 
jung la capitala”i operă dramatică, Şi ca să % daii 
locul ce i se cuvine, permite'mi să împrumut şi 
să adaptez aci o„citaţiune dintrun mare poet 
Tomân : 

In n6ptea *'mpunstăre, în liniştea senină 
Privesc cum orizonul umplut e de făclii 
Când în sfârşit și luna s'arată mendră, plină. 

— „Nam ce dice, comparaţiunea, în ceia ce 
privesce pe Alecsandri, este acum completă ; dar, 
ce faci, rogu-te, cu atâtea alte opere literare ce 
apari în România? 

— „Atâtea! Atâtea!... Termenul de grămă- 
dire este cam exagerat. Dar, şi acelora, —orl câte 
sunt, — eii lesne le.găsesc locul. Căci, când e 
n6pte întunec6să, ades6 vedi eşind cin pământ 
palide flăcăraie care fâlfâle câte-va secunde în aer 
şi apol disparii nevădute; veci âncă mijind prin- 
tre ierburi licurici, ce pentru un moment sclipescii 
vii cu a lor schînteie lumin6să, şi apoi, sfiicioşi, 
îşi aplecă d'asupra ei întunecatele lor aripe. Ace- 
ştia sunt efemerii noştri poeţi de astădi. 

— „Mi se pare că eşti cam aspru cu dinşii...
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dar, trâcă! — Spune'mi, ânsă, unde pui pe acei 

„Gmeni de la noi cari cu nepregetată, stăruinţă, 
lucreză, în cercurile felurile ale sciinţelor? 

— „M& iârtă; m& acuzi că sunt exagerat. 
Permite'mi a "ţi spune, ânsă, că şi dta al ase- 

menea tendenţă, când bună-6ră vorbesci de lucră- 

tori! cei cu stăruinţă fără preget, în domeniul 
sciinţelor. Nu tăgădutesc că se înt6lnescii şi la 

noi bărbaţi cu aplecări — mai mult sporadice de- 

„cât persistente — la lucrările sclinţifice , precum 
tot astfel, umblând n6ptea pe strade, se întem- 
plă se zăresci, pe ici şi col6, la ferestre, câte o 

lampă, adăpostind sub lumina ei mai mult sâi 
mai pugin întunecată, duoi ochi cari citescii sâi 
o mână ce scrie. Aceste lampe sunt unicele can- 
dele ce ardi lu noi pe altarul sciinței. 

" „Dar, stăi! uitasem, în mijlocul acestor paci- 

nice lumine, care îngână monotonia nopței n6stre 
literare, uitasem să amintesc că une ori a lor 
lină dar trainică lucire e turburată pentru -câ- 

te-va momente, de unele focuri de artificii în 

care meşteri isteță . şi dibaci faci să, jâce în ochii 
orbecați al publicului, tot felul de virtejuri lumi: 
n6se, de pestriţe fişicuri  plesnitâre, de întorto- 

cheri sclipicise, de băşici fulgurante, de văpii 

multicolore, de fulgere plăsmuite, de sori făcăriță, 

care tote acestea, cu mult  sgomot şi cu mare 
vâlvore, uimescii pentru un scurt timp vederile, Şi 
apoi de odată, —.chiar prin natura lor factice, —
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se întunecă, lăsând numai dupe dinsele fum ne- 
gru şi înecăctos. 

“ „Destul, — spuseiu ei atunci, rid6nd, — 
destul, căci a! cădut însuţi în păcatul ce +1 
aruncă asupra altora, Şi t6tă, măreţa'ţi compa- |. 
rațiune, al sfârşit'o cu un foc de artificii. Pe 
limba franceză, asemenea, conclusiuni fortun6se, 
se chiamă buchetul. 

— „Recunose că al dreptate, — îmi r&spunse 
interlocutorul mei, — şi de sigur Vasile Alecsan- 
dri merită ca recompensă, a multelor şi temei- 
nicelor sale lucrări, o mai bună r&splată decât un | 
asemen€ buchet artificios. 

pâcum- abi6 o lună, am citit prid diare un 
fapt care m'a mânârit pentru o:naţiune suroră, 
Şi Iubită de noi toţi. În diua de 27 fevruarie tre- 
cut, Parisul întreg şi delegaţiuni din t6tă Pranga, 
ait mers să felicite şi să depună lauri de ondre : 
pe frunte bătrânului poet al Frangiei, lui Victor 
Hugo, carele — fapt rar printre Gmenii cu aşa 
mare activitate intelectuală !— intra, atunci în al 
S0!*a an al vieţuirii sale“, 

. i " = 

Întradevăr, frumos lucru este, domnilor, când 
o ţâră întregă, recunoscătâre pentru nepreţuitele 
puteri morale ce a răspândit într'insa un scriitor. 
de geniu, vine să “i închine recompensele de care . 
ea, dispune. i
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Din nenorocire, până în aceşti ultimi ani, 

ţ6ra, n6stră n'a avut şi n'a sciut să dea nici o 

răsplată demni acelora cari cu brag ager, ai! des- 
picat ogorul : înțelenit al limbei şi al culturei 
n6stre literare. 

Dar, — nihil desperandum! — Printre noi a 
trăit acum câţi-va ani, — cu totul înstrăinat din 

cercul literaturei, — un urmaș al acelor 6meni 
cari, cu duoă sute de ani mai nainte, începuse 

să spargă acea țelină; dînsul, împins ca de o în- 

suşire, pote chiar neconsciinte, a sângelul ce “1 

cura, prin vine, a lăsat primului institut de înaltă 
cultură naţională, mult pugina sa avere, pen- 

tru ca dinsa să se reverse cu dărnicie asupra 

acelora cari vorii redeştepta națiunea română 
prin ale lor opere literare. 

Acela a fost, die, mult lăudatul acum ce 

- noi şi. de ţeră, Constantin Năsturel Herăscu, 

carele, cu limbă de morte, ne a lăsat îndatorirea 

ca să închinăm acelora dintre Români cărora maj 

bine se cuvine, modestele prinse ale unei averi, 

pe care străbunul săi, logofătul Udriște Năsturel, 
o întrebuința sub domnia luminătâre a lui Matei 

Basarab, la tipărirea celor mai d'ântâi cărţi în” 
limba românescă. El nea prescris anume că ast- 

fel să, se r&splătâscă pe tot anul cele mai bune lu: - 

crări literare şi sciinţifice făcute de Români, far 
la patru ani o dată să împătrim r&splata în fa- 

v6rea, aceluia, „carele va fi tipărit opera, judicată
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„Cca publicațiunea de căpetenie ce a apărut în 
„Cursul celor patru ani precedenţi.“ Apoi a mai 
adaos, eu tot dinadinsul, vorbind “despre „scrie- 
„rile de pură literatură, în prosă sâi în versuri, 
nDrecum : poeme, drame şi comedii seriăse, — mai 
p&les subiecte naţionale“ — că: „Acestora. mai cu 
„SEmA, doresce ca să: se acorde Marele Premiii 
„Năsturel, când ele vorii fi judicate ca având un 
„merit cu totul superior, spre a se da astfel o 
„0 încuragiare mai puternică desvoltăriă literaturei 

> “ _ mhaționale“, 

Aceştia sunt, domnilor, înşişi terminiă clau- 
selor testamentare, 

Pentru prima 6ră, estimp, suntem chiămaţi 
a îndeplini acâstă mai importantă din ale n6- 
stre datorii. 

Însuşi Regele nostru, ilustrul îndemnător şi 
întemeietor al unei ere de tot felul de prosperi. 
tăţi în Romania, a bine-voit să, consfințescă prin 
a Sa Augustă presenţă printre noi, acestă primă 
mare Să&rbătâre a Dreptăţii ce de mult noi dato- 
rim dulcelui graiu naţional. Ore putem noi să 
facem acum altfel decât a da deplina nâstră în- 
voire la glasul ce din tâtă românimea, se înalță, 
ca să recun6scă pe Vasile Alecsandri, ca. cel mal 
mare poet al Românilor în dioa de astădi ? ca, 
autorul, căruia nimeni dintre scriitorii români, 
— fără de o desşanțată, orbire, — îi pote disputa, 

yu
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premiul, destinat celor mai înalte şi mai frumâse 

creaţiuni literare, apărute în limba română, nu 

A6ră numai în aceşti ultimi patru ani, ci Ancd 
şi cu mai mulți decenii înapoi? 

Puindu:se la vot conclusiunea raportului, ea dobiîn- 
desce unanimitatea sufragielor. 

Bucuresci, 1881. Din Analele Academiei Ro- 
mâne, Seria II, Tom. III, 1881.) 

  

1) În presenta retipărire a acestul raport s'a suprimat o 

mare parte din citaţiunile care figurâzi în textul din Aa.
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