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Obsoerboecune preinergrefivce.

In tomul acesta s’a simplat ortografiea si mai mult decît în 
ceialalti trei torni, adec® „1“ scurt s’a pus după: literele tu, z, y, z, y, 
s, d, t, c, g, numai acolo, unde se aude si în vorbire, precum: 
eilâ, audia, ascutiâ, lucia, fugiâ; ear’ unde nu se aude în vorbire, 
nu s’a pus neci în scris, precum: infiKsd, aiieââ, cruța, s. a. Causa 
este: c® deac® s’ar pune si unde nu se aude: atunci n’amputesci cînd 
se cetesce acell „z“ scurt, si cînd nu. în cipul acesta s’a potrivit orto
grafica eu vorbirea universala a limbei rumîne asa' de mult, cît o poate 
serie fara sminteala ori-cine va cunoasce literele, far® sa aibă tre
buința de vre-u® regula decît sa seia numai cum se rostesc 
cuvintele bine.

Insemnîntele biografice despre unii seriptori se afl® puse mai 
pre larg, despre alții mai pre scurt, ear’ despre alții neci decum. 
Asta vine de acolo, ca nu s’a putut afla despre vieata tuturor cu de- 
amaruntul, si de aceea s’a pus despre fia-carele atîta, cît s’a putut 
afla. Scăderile cred ca se vor pute suplini cu timpul mai tîrdiu.

Scriptorii:
Ioan, marele Logofăt all lui Ilie Vod®, Domnul Moldâviei;
Iacob I, Metropolitul Moldâviei 1750—1761;
Iacob II, Metropolitul Moldâviei;
Ioan Molnar;
Saemuil Micul (Clain);
Gorgu Sincai;
Dumitru Ticindeal;
Gorgu Lâdcer;
Constmntin Conaci;
Alesandru Beldimann

ar fi trebuit s® se pun® în tomul 111; însă pe cînd am dat acella la 
tipariu nu aveam încă scriptele lor. De aceea îi pun în tomul acesta 
all IV.
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I.

Ioan marele Logofœt ail lui liie Vodœ, 
domnul Moldavieï.

(Despre acest loan mare Logofœt. nu se scie pinœ acum alta 
nemica, decît cœ a purtat deregœtorie naltœ sub domnul Moldavieï, 
Ilie, fiiul lui Alesandru cell Bun, pela annii 1436—1439. EU este to
tuși de mare însemnœtate pe’ntru literœtura noaslrœ rumînœ; fiind cœ 
delà ell avem urmœtoriul pœrœgraf, carele este întîïul documînt, cu
noscut pinœ acum, scris în limba rumînœ la annul 1436.)

§■ 1·

Hrisov dat de llie Vodœ, domnul Moldavieï la annul 
1436, în 4 Maiü, pré’n carele dœruesce lui Dima 

Urànniü, șerbului sœü, üœ mosie.

Facem însciintare pe’ntru adevœratœ sluga noastrœ, 
dumealuï Dema Urànniü, cœ slujind mal nœinte rœposatului 
pœrintelui nostru, cu dreaptœ si eredincoasœ slujbœ, earœ 
astœdï slujesce Noue cu dreptate si credintœ, pe’ntru care si 
Noi, vœdînd a lui dreaptœ si eredincoasœ slujbœ, I’am miluit 
pre dînsul osebit de altœ milœ, si i-am dat lui întru ail nostru 
pœmînt loc de’n pustiiü, lui si frœtîni-sœü Petrieœ, pe de ceea 

' parte de Iciel, anume Cobilca, de’n vîrf pînœ în gurœ, si 
Peresecina, de’n vîrf pînœ ,în gurœ; si cîte sate vor pute*  

„ ca sœ-si faeœ: acellea ca sœ fiœ lor în parte dreaptœ uric eu 
i
_ Lepturariü rumînesc T. IV P. 1.
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tot venitul lor, si fecorilor lor, nepoților si strcenepotilor si a 
tot neamul lor, ce se va alege mai aproape nerușinat nici uoe- 
datce în veci; ear’ hotarul sce fice, la cîte sate vor fi pe acell 
loc, cît va pute fi de ajuns fioe-coerui sat, si spre aceasta este 
credința domniei melle de mai sus scrisce: Ilie Voevod, si 
Stefann Voevod, si credința tuturor boerilor noștri a mari si a 
mici; ear’ dupce a noastrce vieatoe, cine va fi domn tcerii ace
steia, sce nu strice a noastrce dănnie si miluire, ce mai ales soe 
dee si sce întoereascoe, de vreme ce Noi am dat lor pe’ntru a 
lor dreaptoe si credincoasoe slujbce; earoe pe’ntru mai mare 
credintce si întoerirea acestor de mai sus scrise, am poruncit 
cinstitului si credincosului bolceriului nostru, dumealui loann 
Logofcet mare sce serice, si a noastrce pecete ccetroe aceastm 
carte a noastrce soe o lege.

II.
L·
IaKOf» 1. MeTponoaiTHJi Mo^idâtiiei 

(1750—1761.)

§· 2.

Amezftmrfinmx.i cinoda.i a.i.i MewpouoMau»- 
Jisl mojidae laKOO L, ku .¡m Mo.tdâ&iea (?> 
ce uoam‘6 a.ieye Alempouo^iiyi mi EuicKoui 
numai Pam^ni uAm^nmenni mo.idasi, dam 

.ia annx.i 1752.
lanoo kh dapxa .ist Dxmneztâ ApxieuicKOP tui Me- 

mpouoMm Mojidâeiei. *]ln  urriinirb dini TVTvpop, ki- 
popa ce Kxnine a uni, de oapca-ue <i»ii>-Kape ițapi ape oce- 
fiire oniieie, iui ce uin uii ce mzecn ky oufaeieje ca.i.ie, 
dviii. nvni iui chiria flpaBi-n» iiopYnueurre acvnpa oniuen- 
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avi църп a ce ypmá mi a ce iiizí. Kyaine-ce dap пу пу- 
laaï a ribzi opï-nine 0Б1че1УЛ църп mi ал πάτρΐεϊ салле. 
ка съ стеа пешутат mi пекълкат, че ^пкъ mí апъръ- 
τορϊγ ку гоатъ тър(еа са съ Ф1ъ асупра npoTÍBnÍ4Í.iop. 
че ce icnrrecK а кълка ов^чегул челл буп mi de фолосул 
църп. Φϋηά dap’ obíbcií mí ^птру ачеастъ царъ пъ- 
zÍT'b de Вушпегъу, ка Метрополщп mi EnicKoniï de’n 
CTpbinï съ пу се Факъ, Фъръ nyniaï de’n пътл,птеппТ, 
каре OBÎ4eïy c’a уршат mi c’a irbzÎT amá ¿ела ¿ескъле- 
кътура църп mi пжпъ акуш, mi niai хъНатъ алтул 
стръ^п пу c'a ^рптл,тплат съ Ф1ъ фост ηρίιηίτ ла пъсто- 
píea вре ynyï скауп, Фъръ nymaï ла аппул 1739, кжпй 
ау вепгг опгпле тускълепт de ay кълкат пъшлптул 
ачесте! цър7: атупч! de’n оаре-каре пр1чтъ .nncind Ме- 
трополггул че а фост ла пъстор1'еа ачестУ! скауп, апуте 
Преа Схпщеа Са, Пърппеле Αητόηΐχ, каре, лъсжпЛ 
Мегропол^еа Moadaeiei пустгь, c’a dye ку Мускалп .рп 
цара лор, mi ΦΪι’ηύ тревупщъ a ce amezá алт Μετροπο.ιιτ : 
атупча пептру щулта рхвпъ mi поЗоавъ арх^ереаскъ 
BpédnÎK'b de тоагъ чтетеа, че c’a гъсгг ла уп Метрополтг 
стръ1п, грек, каре c’a аФлат ainea ^п царъ, anyme: Преа 
С*пц1еа  Са, Пърпсгеле Νίκέφορ, mi каре а фост npimir 
кълугър|'еа ¿ела тжпъстареа 1Хеатцул: л’ау ποφτϊτ ку tot 
Соворул Б1сер1ческ mi полтческ, npimindy-л съ ле Ф1ъ 
пъсторК (1740—1780), .рпсъ ку ачеа токтеалъ, ка 
<1упъ ¿л>псул алтул стръ1п съ пу mai Ф1ъ, anyuxndy-ce 
елл, къ ва алеце пе ypmá са пре упул de’n EnicKoniï 
пъшжптепт, съ-л ameze ла скаупул Метропол^ец ка съ 
пу се стрътуте ок1че7ул църп. »^.псъ ачеаста c’a фъкут, 
пу къ doapъ пу c ap φϊ аФлат ne зтупчТ вре упул de’n 
EnicKoniï църп BpédnÍK de rrbCTopíea Метропол1'е1, ni mat 
вжртос, ка съ се акопере путеле челл de neKpedin4Oe 
кътръ ¿^тпъръц/еа турчеаскъ алл лу1 Αητόηίί 
челлу! фуц1т ку Мускалп.

Пжпъ кжп<1 Пърттеле Νΐ4έΦορ, Метрополтгул грек, 
а фост .рп вл.рста φίρϊϊ mi .pu .рптрецппеа пнпцп, c’aniw- 

1
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UT»iiht roari uapa kv dxncxa. EapB deaKi> a’a cvnvc 
B^.pcia BiTpxneqe.wp de a’a caiBiT de’n <t>ipe, iui ininTea 
i-a BenÎT n^ni> aa ar^ra catfiinivne, kxt opî-nine ne-i apea 
zine de opî-neaxKpv, eaa ^a npimîâ de Bvn: arvunea, tiind 
^ndemnaT de oamenii ctî, a avaT vi> cxmi de Bannî deaa 
xn rpeti CTpa>in, Kapeae ce nepKa kv mape cxnrb de Bannî 
cb ^nKaiiB aa MeTponoaie, uii a’a auiezar MeTponoaiT 
«ape axKpx. c’a «bbkxt npin nvTepea Banniaop, eap’ nv dxiiB 
xoTBpif.pea OpaBiaei. Dap’ n’Bmjs.iiTennii cav ^mnpoTiBÎT 
anecTxî MeTponoaiT rpen, cTpiin, iui aiiBpxndx-ce kv obî- 
neîva ntpiî iui kv TOKmeaaa, ne ax <i>oct aevT Nine<pop 
<i>ocTva MeTponoaiT, av am>paT cKavnva Merponoaieî moa- 
dane de aauțî cTpiinî. Dap’ decTvaa kt» uxnB a ce .^ndpen- 
Ta cxnTa Merponoaie, a BenÎT aa mape nârxBB oii dBTopie, 
pBin^î^nd kv Toixa aiucÎTB iui nvmaî uearpa.

Dpeirr aneea Noî, upe Kape ne-a advnar DxmnezBv kv 
dapva cbv aa T*mnv.i  anecTa, am nepneTaT de neaae ne ni 
c’av kbzvt cupe *oaocxa  c.&nTeî MeTpoiioaiî, ‘t>BK*nd  dB- 
Topiea noacrpB, ne o aBem de a ubzî xorBp^piae OBineîv- 
avî ițBpiî iui aaae dpenT’bqiî iui kvmvdeuva cxnreî Ilpâiiiae, 
iui kv nvTepea dapvavî, ne ni c’a dar deaa Cxnițiea Ca kv 
coiiop; mi dviiB Kvm ^ncv-iuî cxirrva OviunezBv a uobb- 
iprir kv dapva cbv ne’nrpv cxnra Merponoaie, aiuez&nd 
ne.iae ne ce KaBTice upecTe onineiv, de’n ^nTa,mnaapea 
ap-BTaTE mai cvc: „Xom'>p,Km iui .leebn, sa (fiib-K&nd, 
ara mm .pi mmmaspijieuejiAe ue eom mpbi Noi, amar tui 
.pi uejiJie eiimoapie ajwie spmmui.aop nouiupi, niue de- 
nsm ooiueisjt ii/bpii iui a.i.i cmnme./iop cnăsne ajuie 
Eabpxiijiop nbpii a.imb darab cb ns ce mii sa lue, niui 
cb ce cmpimsme; ui, opi-smad ea aee yapa, lapeosin^b 
de abcmopis .ia epe sb Eabpxie, cb spmeze ooiueis.i 
ițbpii, uii den abmmnmenni cb ce ajiemb MempouoMm, 
ceas Euicsoa; eap’ cmpbini niui sb dâmb cb ns ce api- 
meacsb, niui cb mai'.pnmpe a.nas.'i cmpbin .ia ubcmo- 
piea epe snsi citau n ks miiKJiouip? de oanni, c’as mbsap 
iui (fibpb oannl, c as mbsap ks apiemenni cb-iui icapb- 
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веаскЪ .paapouiiea Прбвглег wi a обгчегългл иЪтламъ- 
лъ1. Dimoplv сЪ фгЪ ашлш соборъл óicepiaecK клм 
mi челл иолгшгческ, дела mape илпЪ ла тгк, ка сЪ 
сшеа къ июцгг алъшореъ дреашЪцггий обгчегълъгцЪри, 
iu¿ nine декът сЪ пъ .¡тгЪдъеаскЪ а се кЪлка слама 
Правело, агч1 сЪ ирстеаскЪ upe sn кЪлкЪморгъ ка 
ачелла, a¿4Í со агоЪ слама Мешроаолге ъЪ сшрлт- 
бЪмаме ка ачеасша, клш ва мръг асшЪ царЪ иЪъпиЪ 
де ВътпеъЪъ.“

.^.вкъ mi ачеаста съ Ф1Ъ .рп штйпца тттхрор, къ 
ачеастъ схптъ Метроно.пе a McudáBieí de’n ^рпчеп¥т а 
фост суиусъ ла Oxpida. Dap' _рп хьмеле ръпъ¥сат¥Л¥1, 
uvmiiiaTv.ni Doma, Фер1Ч1Т¥Л¥1 .рвтр¥ noniennipe Але- 
caudpv Boeeod челл Bxn, TpeK^nd Ioann Пълеологул, 
фЙ¥л »рпшърат¥Л¥1 греческ de.ia Цър1гра<1, .рп кълъто- 
píea са ¿ела Bieanna кътръ касъ ла ашпл 1425, upe n 
М ол<!ав1еа, iM'bKxndv-I цара mi ачест попор крешттеск, 
mi тулцъпйтк-се de nincrea. че i-a фък¥т ¿отп¥л Але- 
candpv к¥ сепат¥л съ¥ mi к¥ тот соворхл Б1сер1ческ, пе- 
трекллнЬ-л de n щуоте mi пдвъ ла Вхпъре, mi „рпцеле- 
гллк1, къ Метропол/еа есте с¥П¥съ ла Oxpida, а фъгъЙ¥1т, 
къ и ва скоате de с¥в ачеа асктлтаре, mi о ва Фаче пе- 
с¥П¥съ. ка mí Oxpida. Печ! ¿¥пъ че a a¡K¥nc а касъ 
ла Църтрай а спхс Пър1птелхТ съ?, ^.тпъратулхТ, mi, 
advn&ud съвор de Пътр^арчТ, a ^ibimídít Фъгъйхпща, 
че dedece, pidiK^nd Метропол1'еа Mo.idáBÍei de ств аск¥л- 
тареа Oxpideí, mi а фък¥'г’о съ фгь, ка mi Oxpida, nec¥- 
П¥съ В1къ1¥р1, Tpimii|*nd  Метропол1Т¥Л¥1 mi короапъ mi 
сакос, mi а .рптъри ачест ашегътхвт mi к¥ xpicoaee 
«рптърътешт!. Ачеаста о търт¥р1сеште Преа СлпЦ1Т¥Л , 
mi ръпъ¥сат¥л IJiopyix II. Метрополггхл к¥ жхръшжпт, mi 
к¥ с¥Флег¥л съу, къ елл авъ»¥т ачелле хркоаве ^пшъръ- 
тешт! „рп П1жвъст]реа Атеатц¥Л¥1 (век! „рп тошул Ш. алл

■ лепт¥рар!¥Л¥1 N. IX. §. 41) cKpi&nd ^рвтрх ачелл kíii. 
Веч! iiiepz *nd¥-ce  хртоавеле ачеллеала т*пш¥Л  пепъчн, 
K*.nd  Kvnpincece «lemi! партеа ппптелх!, ка съ п¥ се „рп- 

Í
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тхпече штйпца ачестуд лукру, a*  espíe ^ucy-mï IJÏopyiv 
II. Метропол^тул Moadäßiei ку Kondeïv.i съх, adeBepind 
ачееа ку суфлетул съу ini ку журът^пт, ка съ Ф1’ъ ^рп 
штйпца уртаиплор съТ. Uli de оаръ-че mi ку οκϊϊ ηο- 
ιπτρί ат въгут cKpicoapea ЛУ1 Ι,ίϊορρϊν И. Метропо.птул, 
cuplând ^рптрачелла-mï κΐπ, ка съ пу ce neapdi ачеастъ 
amezape ^ртпърътеаскъ, Νοϊ ^рпкъ o adeisepiin ку совор, 
mi o ^tiKpedinnbm уртаиплор nonrrpi.

DpeoT ачееа opï-4Îne c’ap icnirí, съ калче ов1чепгл 
схпте! Метрополп, opï алтор скаупе enicKonemTÏ ку 
ппжлоч^ре de Banni, opï ку πρΐέτβπηϊ nbïminï ку dape, 
каре лукру есте аФаръ de Правмъ, врл-nd престе ов1че!у 
а въга пре вре уп стрът ла вре уъ Епърх(е, mi атлт 
de η партеа вогьрмор πΈηΐΛΐιτβηηϊ, кжт mi de’n стръпн 
de c’ap атестека, ®bKxndy-ce свътъчтор! mi .piidemnb- 
τορϊ mi арътъгор! mi ^ρηπροτΐΒίτορϊ Ilpaeijei mi obí- 
че1УЛУ1 църп mi алл dpenTbijiï: пре yniï ка ачеТа ку тоци 
жшпреупъ ка de’nTpy уъ гуръ .pi легъш mi .pï влъсгъ- 
тът, mi .рптру ачест kíii ziaeiii:

„СЪ (βίο блЪстЪтацг де Dornas л Dsmnezfrs а 
шош иктаерпгкил, vii де а лкг apea кхрашЪ МагкЪ, iui 
uspspea ФечоарЪ Mapiea, де тЪрщгг дог-сарЪ-гече Апо
стол/, uii де челле гиеаше слпше СобоарЪ а тоашЪ 
литеа (кпгверсале) iui де шоцъ СллгцИ! Ф/ерил, те- 
сареле iui летпеле iui игоатЪ ißipea neusuipeziuoaCb 
сЪ аьитреъеаскЬ шг сЪ се ресшеаскЪ ; еарЪ трйаиргле 
ачеллора сЪ сшеа ^птрецг: сЪ алоЪ иарше ks Iuda 
вАтгЪшоргил лиг Кргсшос, iui ks блЪстЪтатил де 
Apis iui ks алцг epemiuï! сЪ-ï ./пггцЪ аЪтлтткл де oii 
ка аре ОЪтапп iui Aeipon ! сЪ-ï ловеаскЪ ккшреткркл 
лиг Kâin iui бибеле лкг Ciezi! κοαίίϊ лор сЪ рЪттгЪ 
сЪрачг ζοριβαηηι) iui ткергле лор вЪдкве, iui пюаагЪ 
авереа лор сЪ ißib φηταρκ ¡Keißsipe iui каселе лор .pri
mps peciuipe! φη гиоаагЪ вгеаца лор ирокоисеалЪ сЪ 
ns албъ, uii ертаре сЪ ns афле! Aiuimdepea mi де сте- 
реппйле поастре, καρίϊ сЛмтет скргшг mai ¡кос, ks
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asaiepea че авет daatb дела Ddhuixa Dsmnezfis, ape 
snii на ачега, орг-че феце ар (fii, .fi. ațfispicim uii-ï 
блЪспгЪтЪт, iui-ϊ легЪт eso шот блЪсшЪтьл, че 
espíe mai ese, sa ape niiuaie сшргкЪшорг обгчеъьляг 
цЪргг, iui ^mapoaiiea сл.пшег Πράβΐ.ιβ! ЕарЪ καρΐϊ 
с ар сглг iui c’ap певог, sa сЪ цжгЪ iui еЪ аЪъеаскЪ ne- 
сшрЪтъшаа! iui пеклЪшгш oóioeis.i цЪрп, dsape Ksm 
арашЪ легЪшвра ХоасшрЪ ачеасша, ддекЪ a ns ce api- 
mi сшрЪгп ла печг sn csásn apxiepecn алл цЪргг аче- 
сшега: ачега сЪ (fiib ершацг tai бтекьолепшацг iui де 
Domns.i Dsmnez'bs, iui де стердппИле поасеаре 
вечг! “

Аппхл 7260 (1752), lanxapïv zisa I.
(.'1. П.) 1акоб ii. Μβτροπο.ύτν.ι Mo-idásiei: adesepim

uii ^птърпи τοτ нлъстътхл, че capie mai cxc. 
Ioanniais, EnicKon Pomannxjxï. 
Iepoareîs, „ Ххпплор.
lnoaéiiufis, „ Xviuúop.
Dociaieis, Ръ11ъхцмор.
KbAÎcarps, Erxmenn Γίχτηβϊ.
ЛдгЪр, фост Erxmenn Хеатцхлхь
Νίκ7>ηηορ, Erxmenn Хеатцх.т.
Mieftij, ApximxndpÎT BicepiaannMop.
Ioanninis, Erxmenn Молпщеь
КЪлгсшрь·, 99 Boponeyx.ixï.
МЪшЪппЪгл, 99 C^nTVJxï Hie.
Teoțfiann, 9* Xomopx.ixï.
Nisbnnop, 99 liordanneï.
llhpniénnis, 9* C.iárinet.
Mictíj, 99 ....
АагЪп п deis, 99 DpbromipueL
Iopecm, 94 Солчеь
Aniuânis, Флорештеь
An anin is, 99 Aran iei.
Iopecai, Хапгхлх7.
ÍTlipuiénnis, 99 Секхлхь
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Caea, «doct Erxmenn EicepiKatitti.top.
Caea, Ervinenn H^nrtpaijijtop.
¡caia, Erxmenn.
Bjipnaea. Erxmenn LiiiueiiiTijop. 
n'bxomtâ, iî'h.iYri.p.

ErYmenn PvnKv.m.
Teodocii, „ K^p.iirx.nî.

m.
Iacob II. Stcemati (1748—1803) Episcop 
Hușilor (1784—1792) si Metropolit Moldâ- 

viei (1792—1803. )
(Unele trasuri de’n vieata lui, după Dr. Andreii! Wolf, si M. Cogal- 

niceannul.)

(Mînastirile : Neamțul si Putna se aflau u<b dinioară în stare a 
da Moldâvieî, Rumîniei, si cîte uă dată ciar si Ardealului cei mai în- 
sămnati si mai demni Metropolit! si Episcop!. Sinodicul, cumpus la 
annul 1754 de Mefropolitul moldav Iacob 1. Putneannul, ne arată, cm 
pînă atunci mînăstirea Putna dete Moldâvieî sese-sprm-dece Metropo- 
liti, ear’ mînăstirea Neamțul doi-spră-dece. Pre’n fătăletătile tim
purilor mai de’ncoace decădurm îmbe mînmstirile acestea de’n acea 
stare înflorită si renumită.

Unul de’n cei mai de pre urmă Metropoliti, pe carii i-a dat 
Moldâvieî mînăstirea Neamțul, a fost Iacob Slasmati, carele a purtat 
în Moldaviea cîrja areipăstorească cu demnătate, cu Iubire de patrie, 
întocma după prescrisele învătaturei creștine, Imsîndu-sî un nume 
stimat de toii urmașii săi, si neuitat între Rumîni.

Iacob Stămati se născu în Ardeal, la annul 1748, de’n părinți 
rumîni, dreptcredincosi, dar’ foarte săraci, si de’ntr’uă stare de jos, 
adecă, de’n purearî, ca si Șist all V. De astă stare de jos a nâscerii, 
carea în timpurile de demult în Moldaviea nu era piedecă de a pute 
ajunge la celle mai nalte deregătorîi bisericesci, nu se rușina Metro- 
politul Iacob neci decum, ci de’n cuntra multăiniâ adese ori provedintei, 
în flinta de fată a boiărilor, pe’ntru Că s’a născut de’n starea poporului 
de jos, ca asii cu atîta mai bine sa-i poată cunoasce durerile si lipsele, 
si sa-i vindece pe unele, ear’ cellelalte să i 'e usurede si sa le dela— 
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ture. Nașterea sa cea de jos, si-o socotiri ca ùœ dœtorie de a fi eu 
atîta mai umilit, mai mare fœcœtorïù de bine, si șerb credincos all 
relegîunii si all tcerii, carea-1 înœltase la cea mai naltœ deregœtorie. 
Precît onora astœ origine persoana lui: ciar pre atîta onora si tara, ce 
l’a ales metropolit de n starea de jos, cœcï pre’n aceasta dovedi, cœ 
despretuesce strieœèosul prejudetù, dupœ care se credea, „cœ prove- 
dința ar fi menait mimai pre cel de rangbolœresc a pute ajunge la dere- 
gœtoriea metropoliei ori episcopiei.“ Care prejudetù, de Far fi tînut 
Moldriviea si pe atunci: s’ar fi lipsit de un Metropolit atîta de însemnat: 
fœ< lie luminœtoariœ a biséricei, icoanœ viœ de ùœ vieaïœ crestinœ, 
evangélicœ, pœrinte adevœrat all poporului rumin, si apœrœtorlü neo
bosit si intelept all dreptœtilor lui.

Iricob Stœmati simțind în pieptu-si încœ de’n frrigeda-si copil
ărie ùœ aplecare viœ spre starea eœlugœreascœ, ajungînd la vîrsta 

de doi-sprœ-deêe anni îsi pœrœsi pœrintiï si pritriea, si trecu în Mol
driviea, carea pe atunci se priviri de cœtrœ Rumînii ardelenni ca leri- 
gœnnul si scoaia relegiunii drepteredincoase, pe cînd în Ardeal astœ 
relegiune erri pe atunci espusœ unei prigoniri aprige, <1 e carea o mîn- 
tui numai împœrœteasa, Mririea Terésiea si împœratul losif all 11. 
Ajungînd la un scit, iricob întrœ ca învœ’tœcell la un cœlugœr, ca
rele îi învœtœ tot ce scia si ell, ridecœ: „a ceti si a scrie.“ Ell eri însre 
îndœstrat delà nœturœ eu tœlinte mari, carile pe atunci nu si le puteri 
cultiv;! în Moldriviea nicœri, fiind cœ ea devenise cam de pe la 1711 
prada strœiniior; întunérecul se întinsese preste toatœ tara. De’n 
toate aîedœmintele de învœtœturœ întemeeiate mai nœinte de cœtrœ 
Domnii pœmîntennï, vecia acœdemîe Vœsiliannœ înfiintatœ de Domnul 
Vœsîliù Lupul în Iasi, erri desfiintatœ de cœtrœ Domnii fœnnœriotï s i 
de cœtrœ cœlugœrii greci acum de mult, si egùmennii greci delà Trei- 
erarci isbutise a-ï șterge ciar si numele de’ntre Rumîni. Domnul Gre- 
goriù Gica 11. se încercœ într'adevœr a rœîntemeiri în Iași nisce scoale 
grecesci, slovenne si rumine, dar’ esistinta acestora fu numai scurtœ si 
trecœtoarîœ. Numai mînœstirile Putna, Drœgomirna si Neamțul mai 
pœstraù în’cœ ùœscîntee licurindœde sciintœ si de nœcunœletate, cœcï 
numai de'n acestea nu isgonise strœinii pre Rumîni încœ cu totul. 
Ba încœ cu cîtï-va anni mai nœinte, ridecœ pe la 1740, ciar si Metro- 
poliea Moldriviei încœ cœduse în rnînile grecilor, si devenise vîndivœrœ 
pe banni (vedi §. 2} la grecul, café damai mult pe dînsa. Sub cuvînt 
de a șterge numele de necredincos cœtrœ Poartœ (bain) all Metropo- 
litului Antôniù, carele la 1739 se duse cu Rusii, si ajunse în Rusiea 
Arciepiseop la Cernigov. si dupœ aceea la Bialograd, fœnnœriotii aflarœ 

' prilegù binevenit de a delœtura pre Episcopii rumîni delà Metropolie: 
si asri cîrja prea demnilor Metropolilï: Teoptist, Vœrlœam si Dositeiù o 
încredintarœ grecii ui murait Nicefor, cœlugœrit la mînœstirea Neamțul.

Ê
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Si astœ neleguire erà pe aêi sœ se l'acœ lege, asi eit tara si eu Metro- 
politii rumînï se aflœ nevoitœ a aduna sobor, si eu învoirea soborului 
întreg la annul 1732 a pune blœstœm (anœtemœ) pe ori-eare strœiii 
s’ar mai încerca sœ ajungœ Metropolit în Moldâviea. Eatœ unele cu
vinte alle unui sobor de acellea: „Dupœ ce pe aeell Metropolit (grec) 
Va supus vîrsta bœtrinetelor, de a slœbit den fire, alunea, fiind îndem
nat de oamenii sœi, a luat banni delà un grec de'n cei strœini, carele se 
încerca eu mare turnte de banni sœ încapæ la Metropolie, si vola sœ-l 
asede pre acella Metropolit, care a fost venit sœ se facœ Metropolit pre’n 
puterea bannilor Si afarœ de hotœrirea cœnoanelor de'n pràvilœ. Ci 
stîndu-i împrotivœ pœmintennii, apærindu-se cu obiceiul tœrii, s'a 
apœrat scàunul de alti strœini. Dar destuii, cœ pinœ a se îndrepta 
sinta Metropolie, a venit la mare pâgubœ, si cu totul lipsitœ, rœmiiind 
numai peatra.“ Blœstœmul sobornicesc all Metropolitilor rumîni rostit 
asupra sfrœinilor, cuprins în patru cœrti pœstrate pînœ astœ-di în 
arcivele Metropolieï si aile Episcopilor delà Romann, Husï si Rœdœuti 
(astœ-di: Cernœuti), plîngerile tœrii cœtrœ poartœ, si hotœrîrile îm- 
pœrœtescï urmate în astœ càusœ. feriræ scaunul Metropolieï moldave 
de necœnonica oeupœcune a lacomilor greci strœini.

Tinœrul Iàcob întræ în mînœstirea Neamțul, în carea, pe lingœ 
serbitul dumnedœesc, se mai aflaù si sciinte, cell putin lnnbîstice. 
Aici învœtœ limba elinœ si cea sloveannœ. si eu ajutoriul acellora se 
initiœ în literœtura sîntœ si lumeascœ. Sporiul întru învœtœturœ si 
viețuirea cea strîns moralœ, crestinœ, evlœvioasœ, îl fœcurœ demn de 
a primi cœlugœrîea în vîrstœ de septe-sprœ-dece annï. hicob avea 
aplecare mare tïreascœ spre orgœnnare. spre rîndueala bunœ si spre 
economie; de aceea fu ales de econom mînœstirii îneœ înnœinte de 
vîrsta de doüe-decï de anni.

Ell purtœ économies mînœstirii eu alita întelepêune, acurœ- 
teatœ si nepréget, cît îsi eîscigœ pre’n aceea renume însœmnat în 
toatœ tara. Audind Metropolitul de atunci Gœvriil Cœlimac, de 
aceasta, cïemœ pre lâcob la lasï la annul 1774, dupœ încïeiarea pœcii 
delà Cœinarge, îl fœcu protosingel, încredintîndu-ï economiea Metro- 
polîei si prevegiarea asupra didiriï bisériêeï sîntuluï Giorgïü, prefœcutœ 
mai tîrdiü în cœtedralœ. Pe timpul acella ail domninteï fœnnœriotilor 
sîngur Metropolitul mai avea curagul, putinta si dreptul de a vorbi în 
numele tœrii si ail nœcuniï, si a-ï apœrâ drepturile. Pre Metropolitul 
îl asculta boiœrimea tœrii si-1 stima ea pre capul ei. Fiind cœ Domnii 
eraü strœini: de aceea Sultannii adresau cœtrœ Metropolitul toate ho
tœrîrile (fermannele) atingœtoarie de tarœ. Pe timpul ocupœcunilor 
strœine, generalii si oficerimea se îndreptau la Metropolie: acolo Sa 
adunau boïœriï în timpuri grelle, de se consultau cë ar fi de fœcut. Me- 
tropoliea era dar' nu numai capul trebilor bisericesc!, dar’ si centru) 
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trebilor statului. Aici avü Iăcob Stœmati ocœjune a se face cunoscut 
de aproape nu numai cu cursul trebilor bisericesc?, ci si cu al ! cellor 
politice aile tœriï, si asa a-si pregăti viitoriul. Metropolitul Gœvriii 
Cœlimac rœpœusœ la 29 Februarïü 1776, si in locul lui urmi episcopul 
delà Romann, Leon. Iàcob rœmase si sub acesta tot protosingel si 
econom ail Metropolieï, si pre’n agerimea spiretului sœù, pre’n curœ- 
tiea vieteï într’adevœr creștine, si pr'en svàturile salle celle înțelepte si 
cumpœnnite bine îsi cîsêigœ renume mare între boiœrime, ear' la ceï 
sœraci se fœcu iubit pre’n facerile salle de bine. De aceea rœpœusînd 
la annul 1784, episcopul Hușilor. Inocentiü, se alese lacob Stœmati în 
locul lui cu vot unœnini de cœtrœ Domnul Alesandru Constantin Mœù- 
rocordat si de cœtrœ toatœ tara.

Trebuie însœmnat aici si aceea, cœ în Moldâviea. dupœ côdiea 
tœriï, dupœ dreptul cœnonic, si romann, toate averile unui cœliigœr, 
cîscigate în vre ûœ deregœtorie bisericeasca, si nemoscennite delà 
părinți, ori rudénnii. dupa moartea lui ramîn mînastiriï, de carea 
s’a tînut. Domnii fœnnœrioti în timpul domninteï lor. întrudùserœ 
obiceiul, ca averile rœmase delà Metropoliti si Episcopï, sœ le ïae eï. 
Acest obieeiù tînü pînœ la 1843. cînd se fœcu lege, ca acelle averi sœ 
viiœ în casa despœrtœmîntului bisericesc de’n Ministeriü.

Inocéntiû, episcopul Hușilor, nœintasul lui Iàcob Stœmati, fu un 
om iubitorïù de banni peste mesura, ell se ocupœ cu adunarea banni- 
ior mai mult decît eu administrœcunea biséricei dieèeseï salle si eu în- 
vœtœtura credincosilor sœi. De aceea ell în timpul episcopiei salle 
nu fœcù neci üœ rœpœrœturœ neci la cœtedralœ, neci la rœsedinta epi
scopie1, si asă îmbe acestea se aflaù la moartea lui numai ruine triste, 
însuflœtoarie de jele privitorilor; uneltele si didirile de pe la moșiile 
episcopiei se aflau în stare si mai tînguivœrœ; viile episcopiei erau 
pœrœginite cu totul; la episcopie nu se aflau neci préuti neci diaconi 
de ajuns spre serbitul dumnedœesc, si citi se aflau încœ îmbiau fla- 
mindi ca vai de capul lor! căci la episcopie nu se da neci ciar mîncare 
de ajuns. In cipul acesta aduni episcopul Inocenfiù în răstimpul epi
scopiei salle üœ suma de cinci-deci de mii de gdlbennï, carii la moartea 
lui îi lui Domnul de atunci, Alesandru Constantin Mœürocordat.

Iàcob Stœmati, vădind toate acestea, îsi propuse, cînd se fœcu 
episcop la Huși, ca sœ desmoscenneasca*  de'n capul locului pre clirono- 
mul sœü, pre Domnul fœnnœriot: ell îsi propuse sœ cieltueascœ tot 
venitul episcopiei spre foloasele ei si spre ajutarea celior lipsiți. Deci 
lui préuti, diaconi si cîntareti aleși la cœtedralœ si le fœcu lefe cu- 
viincoase; fœcu vesminte prețioase pe’ntru cœtedralœ, si trimese în 
dar cœrtile trebuincoase la toate bisériêele sărace de’n diecesa sa; 
rœpœrœ catedrala, si rœsedinta episeopeascœ, încungurîndu-o cu un 
did. ce se vede si astœ-di; fœcù pe la moșii toate uneltele si didirile 
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trebuincoase; începii a-si descide binefacerile cœtrœ cei sœraci, si asâ 
ce! lipsiți începurœ a cunoasce earœ-si drumul, ce ducea la episcopie; 
pe lîngœ acestea. înfiintœ si ùœ scoalœ pùblicœ pe'ntru luminarea 
bisericannilor si a lumennilor.

Dar’ precîf era de iubit episcopul I.icob Stœmati de coefrce toti 
cei binesîmtitori pe’ntru aste fapte într’adevœr crestinesci: pe atîta 
era de nesuferit la toti bisericannii aceia, cari nu aveaù fapte ca allé 
lui. Purtarea lui cea evangélicœ era un gimp si un scindai in ocii cellor 
roci: de aceea si cercarœ toate mijloacele ca sœ-l surpe. Oeoejunea 
spre ùœ asfeliù de faptœ într’adevœr sœtânnicœ li se dete in eurînd. 
Cœèi in 24 August 1787, erupse de noù rœsboiù între Turèiea si Rusiea, 
Curînd dupœ aèeea, âdecœ la Februariù 1788, împœratul Austriei, 
Iosif II. îsï împreunœ armele eu împœratul rusesc; si asa Moldâviea se*  
fœcii earœ-si cîmpul luptelor: beilicurile, darea de provisiunï, strœ- 
porturile necurmate, jafurile, omorurile, bejœnnœriile venirœ earœ-si 
peste bieafa tarœ, carile o îmbrînciserœ delà 1711 si pînœ atunci, si 
o aduserœ la marginea prœpœstieï de pericune. împreunate le arme 
austriace-rusesci esirœ pre tot locul vingœtoarïe cuntra marelui Vedir, 
si a Domnului Rumîniei, Nicolaïù Mœùrogenni: Domnul moldav, Alesan- 
dru Ipsilant, fu prins si trœmis la Cernœuti sub padœ; gubernii) tœr i 
fu încredințat unui svat (divann) cumpus de’n boiœrii tœrii sub preșe
dinta generalului austriac, Elmpt. Uœ mulțime de turci prinși la bœ- 
tœliile delà Ismœil si Brœila. se triméserœ la Hrisi. Episcopul lâcob 
■Stœmati nu vœdii în aceștia, decît nisce nenorociți, si ostasï ai Sultan- 
nului, Suderannului tœrii Moldavie! ; deci ell si ca préut, si ca moldc- 
vann, se sîmti îndœtorat a-i ajutà. Socotind el), cœ veniturile moșii
lor episcopesci nu le poate întrebuința mai bine, decît ajutînd cu elle 
pre cei lipsiți, dete acelle moșii în arîndœ unui jidann pe doi anni de 
dille, si luœ bannii arîndii înnœinte, mai scoase si delà arëidiaconul sœ.'i 
si delà préutiï mai cu stare, cît putu, si fœcù suma de doiie mii cinci 
sute de gâlbenni. Cu astœ sumœ rœscumpœrde de’n mînile Rușilor 
cinci sute de turci de cei prinși, îi îmbrœcœ, ie dete banni de drum, si 
îi trimese la Constœntinianna (Constantinopole) ca un feliü de dar 
(seau pe turcie ; pesces), Sultannului Selim III, carele tocma atunca 
(7 April 1789) urmase în locul rœpœusatuluï Abdul-Hœmid. pe tronul 
Pœdisahilor.

Uœ asémenne faptœ eră fœrœ esîmplu pînœ atunci! In datœ 
ce audi Metropolilul Leon de aceea, adunci*  svatul si boiœrimea, si în- 
dreptarœ cœtrœ generœlimea aliatœ austriacœ-ruseascœ ùœ adresœ, în 
earea dièeaü „ca? ei nu sint neci de cum pœrtasi la trœdœtoaria faptœ a 
lui lâcob Stœmati, episcopul Hușilor, si cœ cer lot ûœ datœ ca aëell 
episcop sœ se arestede pentru asémenne faptœ.“ Episcopul lâcob fu 
smuls de’n mijlocul săracilor, de’n sînul bisériceï, si trœmis sub padœ 
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la tăbara, la Hotin. Dar' ce s® vedi! aici cugetau oamenii iijai cre- 
stmesce, decît Metropolitul si boiarii moldavi de pe atunci. Principele 
Coburg, generalisimul oștilor austriaee, audind de ciiusa arestării, 
nu numai ca nu înfruntă; pre episcopul lăcob pe’ntru aceea, ci înece 
îl iaud®, si gratula clerului de’n Moldăviea, coe are în mijlocul sau un 
ase'menne episcop, pre carele nu-1 scie prețui dupoe cuviința. Deci 
uuiannul principe Coburg liber® îndată pre episcopul Îiicob Stamati, 
îl lu® la masa sa si în sotietatea oficiarilor sai; ear’ dup® cît-va timp 
îl ratrimese eara-si la Huși cu u® escortă de onoare strălucită, 
dind tot uă dat® poruncă în scris, ca nirne sa nu cutede mai mult a 
prigoni pre episcopul lâcob, pe’ntru faptele lui celle crestinesci. La 
Huși fu primit cu întusiasm de bucurie, unde petrecu apoi în linisce 
pin® la încieiarea p«cii, carea se timpi® între Austriaci si Turci la 4 
April c. n. 1791, ear între Ruși si Turei Ia 29 Decembre 1791.

„Neci ua- faploe foerce platoeu diee un proverb veeiu rumînesc. 
Acest proverb neci ua dat® nu se adeveri mai pe deplin ca cu ocaju- 
nea aceasta. între Turcii cei rascumparati de episcopul lâcob se află 
si fiiul unuia de’n ragealele Porții, care, dup® suirea lui Selim pe tron' 
ajunsese a fi favoritul cell mai mare all Sultannului. Acest tînar 
pastrînd cu racunoscint® în inima’ sa numele r®scumpărătoriului sau 
în dat® ce ajunse la Constantinianna, îsi tînu de cea de’ntîi® datorie, 
tas® aduc® frumoasa fapt® a episcopului de Huși la cunoscinta Sul
tannului, carele se si hotărî în dat® a o răsplăti, într’un cip vrednic 
de un Sultann. Deci ciemoe pre Patriarcul si-1 întreb®: care derega- 
torie este mai nalta in biserica Moldăviei? P®triarcul îi răspunse, 
c® Metropoliea. Ei bine! dise Sultannul „aia dara: Episcopul de Huși 
liba-roetoriul ostașilor mei, sa- fia: Metropolit.“ Ocajunea eră de fata. 
Căci Leon Metropolitul rapausase în decursul rasboiului, si Rusii 
pusese mai întîiu locutiitoriu pre Ambrosiu, arciepiscopul dela Pultava, 
ear’ la ratrăgerea lor de’n Moldăviea hotărîse s®-l pui® ciar si Metro- 
poiit statornic, definitiv, si orînduir® în asta însusietate pre un Arcie- 
reu, anume Gtevriil, om învatiat, si cu purtări bune în toata privința. 
Insa neci învatatura, neci curatiea vietei nu l’au putut p®stră pre 
scaunul metropolitanii moldav, fiind ca ajunsese pe dînsul pre’ntr’un 
gubern străin.

Cum se înciei® pacea, în dat® scrise Sultannul Selim doue 
decrete (liatiserife): pre’n cell de’ntîiu orîndui Domn Moldăviei pre 
Alesandru Murudu, pre’n aii doile denumi pre lăcobjStaniati, Episcopul 
Hușilor, de Arhiepiscop Sucevei si Metropolit Moldăviei.

lndat® dup® sosirea noului Domn la lași, Metropolitul Gavriii, 
cell asedat de catr® Ruși, fu pus în leara si trimes la Constantinianna, 
unde numai nalta lui învafatur®, talintele lui celle rare si deosabita-i 
curăție a vietei ¡1 putură scapă de u® pedeapsa mai grea pe’ntru 
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gresala, cœcï a cutedat sœ primeascœ delà un gubern strœin admini- 
strœcunea spiretualœ a unei tœrï vœsale Turcilor. Cœpœtîndu-si Gœ- 
vriil libertatea, se duse in Crimeea. unde îl fœcurœ Rusii Arciepiseop 
Gotieï, eu ùœ leafœ annualœ de cite doùe-sprœ-dece mii de ruble de 
argint.

în lasi se asedœ Metropolit, lâcob Stœmati. Ca Metropolit luerœ 
ca un adevœrat apostol all evangeliului eu cunsciinta cea mai euratœ. 
Scopul Jui in privința veniturilor annuale era, ca sœ le cieltueascœ 
toate spre lapte bune, si sœ nu adune nemica pe’ntru persoana sa. Deei 
împœrtia ajutoarïe la toti lipsîtii, la toate vœduvele, si la totï orfanniï; 
fœceâ destre la fetele de boiœri sœrace, dar’ virtuoase; ori unde în- 
tîlnii vre un nenorocit, îl ajuta indatœ: dar’ cine va pute numœr.i 
pre toti aceia, pre carii i-a sœturat si i-a înihrœcat eil? Si toate ace
stea le fœceà în ascuns, fœrœ vùet, fœrœ pretindintœ de a cere recu- 
noscintœ delà cei ajutat!, li plœceé, ca ce fœcea' dreapta, sœ nu 
sêiœ stingă. La mînœstirea Neamțul a fœcut un sir de cilii frumoase 
si sînœtoase; a didit de noù Metropoliea, earea arsese la 1797, însœ 
eu mult mai frumoasœ decît cea de mai nœinte; a înființat tipogrœfiea 
Metropoliei, carea atunca erà singura tipogrœfie in toatœ tara; a dœ- 
rîmat toate dugïennele celle de lemn’aile Metropoliei si le-a rœdidit de 
peatrœ, pe ntru ca sœ nu mai fiœ espuse pericïuiui de foc; a înființat 
într’aèellea si ùœ spitœrie s’aù apotecœ; a mai adaus multe odœi la 
școala püblicœ; ùœ biséricœ vecïœ de lemn, numitœ biserica calicilor, 
earea cœdea de pùtredœ, a rœdidit’o de peatrœ eu cieltueala sa la 
annul 1799, carea dupœ aceea se numi timp îndelung biserica Mitropo
litului, ear’ astœ-di se cieamœ biserica Bazinului; a acoperit de noă 
atît Metropoliea cea vecïœ, unde este astœ-di cœtedrala, cit si cea 
noùœ, àdecœ a sintului Giorgiü. In astœ resedintœ locui apoi Si Metro- 
politul si Domnul tœriï, fiind cœ reședința si curtea domneascœ arsese 
la 1783. Ardînd reședința Metropoliei dupœ aceea, o rœdidi làcob 
earœ-sï, însœ fœcù într’însa într’adins numai atîtea odœi, cite eraü de 
trebuintœ pe’ntru personalul Metropoliei, pe’ntru ca asa sœ nu mai 
poatœ vre un Domn fœnnœriot a se asedà cînd-va cu locuința într’însa; 
a întemeiat pœrœclisul de n Metropolie; a adus litere si teascuri noue 
la tipogrœfie, earile se aflœ ciar si pînœ astœ-di, dar’ învecite acum si 
ne’ntrebuintàvere; a didit școala delà sîntul Nicolaü, dugïennele Metro
poliei celle de’n Folticennï si celle de’n Botosenni, si bisérica delà 
Stornescï; a fœcut mai multe rinduri de vesminte si de odoarœ pre
țioase la Metropolie ; si pe cînd alti Metropoliti de mai nœinte aveaù 
obiceiù a înstrœinà unele de’n moșiile Metropoliei, ear’ pe cellelalte a 
le stoarce de venituri si a Je îngropa în dœtoriï: Metropolitul lâcob 
de’n cuntra a cumpœrat pe banni! sœi eîscigati eu epitrœfirul doue 
mosii, àdecœ Rotarii si Prisœcanniî, cari e Je adâuse la altœ mosie a
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Metropolieï, numitœ Costulenniï, si le incinœ Metropolieï spre vécïnicœ 
pomennire a pœrintilor sœï si a rudénniilor salle.

Un asémenne Arcipœstorïü ar fi fost rar, ciar si într’alte tœrï, 
unde clerul se aflá într’üœ stare mai naltœ de sciintœ si de culturœ 
adevœratœ: cu cit dar’ trebuia' sœ fiœ mai rar si mai pretuit în Moldá
vica, unde preutimea se aflá pre atunci într’üœ stare cu totul decœ- 
dutœ, si lipsitœ mai cu totul de învœtœturœ, lucrînd numai dupœ în- 
demnele euismului si aile sîmtuœletœtii!

Dupœ atîtea fapte se înțelege de sine, eœ Melropolitul ¡ácob, 
necum sœ adune avuții, dar’ ciar neci nu-i ajungeau veniturile annuale 
pe'ntru toate cite doria ell sœ faeœ. De aceea Domnii fœnnœrioti, carii 
eraù elironomii Metropolitilor, nu-J puteau suferi, vœdînd cœ cïeltue- 
sce toti banniï, si nu adunœ, ca sœ aibœ ei ce moscenni delà dînsul. 
Drept aceea Demnul Alesandru Cœlimac se încercœ sœ înduplece pre 
Metropolitul lâcob, sœ-si dea dimisiunea si sœ se lase de Metropolie. 
Aceasta o fœcii Domnul, pe’ntru cœ un arcimîndrit îi promisese opt mii 
de gálbenni de-1 va face Metropolit. Domnul deci trimise pre eœmœ- 
rasul sœü la Metropolitul, sœ-l înduplece sœ-si dea dimisiunea, promi- 
tîndu-i banni si toate fœvôrurile de’n partea Domnului si a boioeriJcr. 
Metropolitul dise, cœ si-Q va da, însœ numai în adunarea generalœ a 
tœrii. Domnul adunœ (1796) pre toti boîœrii tœrii spre acest scop, 
însœ Metropolitul ¡ácob, în loc sœ-si dea dimisiunea, îsi sciù apœrà 
causa asá de înteleptesce, cît adunarea boïarilor îl provocœ si îl pofti 
a-sï tiné scaunul Metropolieï, pre carele si rœmase Metropolit pince 
la capœtul vietei salle, carele se tîmplœ în annui 1803, luna lui Maiü 
în 10 dille, dupœ üœ boalœ de apœ în piept.

Metropolitul ¡ácob arœtœ del fierbinte si pe’ntru nœintœcunea 
literœturei nœcunale rumine, atit acellei bisericesc! cît si acellei curat 
sciintiale lumesci. Ell tipœri eu cieltueala sa mai multe cœrtï biseri- 
cescï, si lumesci, precum: geogrœfïea universaiœ a lui Bufior trœdusœ 
rumînesce de cœtrœ Amfilociü, arcïereul delà Hotin, la annui 1795, 
Cumpuse si însu-sï un cœtœlog cronologic ail tuturor Domnitorilor 
Moldáviei delà început si pînœ în dil'ele salle, care-1 tipœri atit la 
eœlcîiul geogrœfiei lui Arnfilôciü, cît si singur de sine; trœduse asé
menne si morala scriere greceascœ: Critil si Andrôniù, si o tipœri. 
Asémenne tipœri mai multe scripte însemnate, ce se aflaû în arciva 
Metropolieï.

„Deci Metropolitul iàcob, mérita *œ  fia· modelt de pasloriii biie- 
ricesc pe'ntru toti umasii sai, mérita: ca eœ traeasca in amintirea 

, 'noastra în etern, ca spiretul, delul, simtemintele si naduintele lui sa ne 
însuflețească pururea si pre noi, pre strănepoții sai spre viețuire rele- 
yioasa, morala, nacunala sufleteasca în tot înțelesul cuvîntulul!*
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§. 3.

Cipul venirii omului la cunoscinta lui Dumnedoeii.

(Precuvântare la cartea „Critil si Androniii“· troedusce de Metropolitul 
Moldav lăcob II Stoemati, si tipoeritce de dinsul la annul 1794, în Iași.)

Critil si Andrôniü, care se tilcuesce: judecata (mintii 
sînœtoase), si omenimea, ce cuprinde întru sine un cip de 
istorie foarte minunata: ca cum acea judecata si cu omenimea 
ar fi fost doi bœrbati foarte înțelepți, carii întîlnindu-se de'n 
întîmplare: si învœtînd Critil întîin limbœ pe Andrôniü, de a 
sci si a înțelege graiul omenesc, de vreme ce ell eră mut, ca 
uu dobitoc, si fœrœ nemicœ cuvîntare, care mœcar cœ istôriea 
îl arata a fi în vîrstœ si ar fi fost locuința lui cu ferele, dar 
se înțelege, cœ a fost în virsta prunciei: A început unul, 
ădecce Critil, a istorisi priméjdiea sa lui Andrôniü, carele se 
socoate, cœ este numai om, ear’ nu avînd si vre uæ judecata 
într'însul; si, dupœ ce s’a întins între dînsit vorba de istorie: 
atunca au fœcut judecata curgerii vietei omenesci, de'n cea
sul ce se demislesce în pîntecele maicei salle, si pre’n cîte 
stînci si văluri primejduincoase petrece în toata vieata sa, în 
marea aceasta a vietei, asœinœnnîndu-se dobitociei, fiind nu
mai sîngurœ omenire: ear' nu avînd si judecata sau înțelegere, 
si cînd Critil, ădecm judecata, a descoperit omenirii, ădecce 
lui Andrdniu, cœ asâ este alcœtuirea a însu-si diditoriului: 
atunca apoi a cunoscut pre acell minunat méscer, carele a fœ
cut pre om, cum si toata mœsina, ădecce mulțimea aceă mi
nunate si prea împodobita a lumii, si o a dat supusœ omului : 
ca toate rddurile ei sœ aibœ a i le da de bir lui, ear' cœ delà 
dînsul cere numai multœmitœ, ddecœ delà om, si asă pre'n 
întinsoare de voroavœ istoriêeascœ între dînsiï : Critil acella, 
ce se dice judecata', atîta a fœcut pe Andrôniü, ădecce pe 
omenire, de a cunoasce si a înțelege pre Duinnedœu diditoriul 
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a toate, coe este nemmrginit, nespus, necuprins, prea mare in 
întelepcune, prea milostiv, si în scurt, nemica nu-i lipsesce, 
încît, însotindu-se în cuvinte, îl dau toate laudele, pre cîte 
poate sluji mintea omeneasca. Aceast® dar’ minunate carte 
judecîndu-o noi, coe este vrednic® de a se da la luminoe în 
stampce (tipariu) pre limba noastroe moldovenneascoe, si coe 
poate sluji la descîdere iubitorilor de sciinte si înțelegătorilor 
cetitori, o am judecat a fi de trebuința a se da la luminoe 
neamului moldovennesc.

IV.

loan Molnar
(Kumîn ardeleana, a troeit în jumwtatea a doua a sutei trecute (XVIII.) si 
peia începutul secuiuluiXIX. Ellafost doftor de medicin« si anume ocu
list, rumîn foarte delos. coeruia îi d«ceă mult la inimoe îmbunoetcetirea 
soartei Rumînilor, atît în privința politic« cît si în cea economic«; de 
aceea si cumpuse ii® grcemâticoe rumînce în limba germina 1793, ua 

Rituri ca rumina: la 1797, si ii« carte de economie de stupi.)

§· 4.

Descripcunea ocupacunvi si proedoecunii unei cetaetl 
pre’n oaste dusmannoe.

A
Inc® nu intrase în orasu oastea cea biruitoarioe si sumeate, 

si în dat® s a scimbat fata lucrurilor si cipul a tot orașul, coe 
inc® pin® nu ajunsese dusmannul, si pînoe nu aruncase în 
launtru foc, ca sa-1 ard® cu vapaile, fumega ticălosul cu 
ofteri, si pîn® nu-i ucisese poporul», si s®-l înnece întru 
singuri, eră cufundat adînc în apele licramilor salle. Plîngeâ

Lepturariu rumîmesc Tom IV. P. 1. 2
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fecoara fecoriea sa, ere vedea, cum ere era sre i-o rrepeascre 
ostasii brerbari, si cum ere era sre se fac® dusmannului, nu 
dic, dreruire, ci si brejocurre. Ofta tinrerul tinerelele salle, 
pe ntru ere socotiâ, ere nu era pînre atunce odrreslitre de sre- 
vîrsit floarea vîrstei lui cellei fragede, si creutâ sre vad® sece- 
rea la rredrecini. Strîngeă muma copiii srei si-i hrrenniă, nu 
atît cu laptele tîtelor, cît cu lăcrremi, pe'ntru ere sciă, cum ere 
acell ticrelos rod mrecar ere necopt, era’ sre cadre înreintea pe- 
coarelor ei secerat de cumplit fier, blrestrema si cei bretrîni 
cu necurmate suspinuri cumplita nenorocire, creei le prelungiă 
vîrsta, ca sre-i sîleascre pre urmre a simți feliuri de morti întru 
treiarea pruncilor, si uciderea rudelor salle. Darre eatre, ere 
sunre tobele, eatre, ere cu bretae de veselie rresunre trimbitele, 
eatre, ere se aude sgomotul ostii, si rînciedarea cailor, carii 
cu spumele gurelor lor vestesc mai nreinte mîniea si turbarea 
acestei oști. Eacre dusmannul la usi, încununat cu dafin, si 
împreunre cu dusmannul moartea, crellare frerre dropuri, si 
frerre inimre, ca sre nu aibre cretrre nimene dragoste si îndu
rare, frerre numai înrermatre cu sabie ascutitre, sre secere cu ii® 
lovire vietele multora, lntrre sumetul în orasu, si, easre-si arate 
bucuriea pe'ntru biruința, ce a dobîndit, si ca sre dea înere 
poporului fricre si spaimre, îndatre merge, si descarc® uneltele 
celle de foc, ca sre fulgere cu pîrjol, si sre tune cu plesnire, 
în cît puteai sre vedi aerul negrit cu fumuri, si soarele acope
rit cu acești nouri, si între atîtea întunerece sre nu luminede 
alt® lumin® frerre numai fulgerele săbiei cellei brerbare, puteai 
sre vedi pre unul (o ticreloas® vedere!) plîngîndu-si minele, 
cari i le treiase dusmannul, altul pecoarele, ădecre: temeiurile 
trupului sreu celle stretornice: unul creutîndu-si ocii, carii îi 
pierduse, altul sre oftede de rănnele ce luă! căpete treiate pre 
toate drumurile, droburi vrersate pre toate urmele, sîngele curgînd 
ca rîul, si tot orașul așternut de morti, si cu mredulrerile mor- 
tilor! Si sreturatre fiind săbiea cu atîtea ucideri, casc® brer- 
barii gura, ca sre-si săture sf iubirea de argint cea nesretioasre, 
deci degrab se suie în case, sar în prelături, si desgomo- 
lind si didurile, strîng avuții, adun® comori; de'n prelături
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aleargă? la biserici, unde necrutînd icoanele, se silesce fiesce- 
careie a întrece pre altul întru reputate, leâp®d® jos sîntele 
altarie, sfâr®m® crucile, roepesc cu mîn® spurcate sîntele 
odoaroe, si prefac în pesceri tîlh®resci bisericile. Es pre 
urm® si la ulițe, si, cceleînd pre trupuri moarte, turbead® 
Si asupra mârmurilor. Deci ori unde se afla vre un cip eoplit, 
pomennire de fapt® bun® si de vitejie, îi rump nesîmtitoariele 
m®dul®ri si-l leăp®d® jos, pe'ntru ca s® nu r®mîn® în orasu 
nice m®car neînsuflețite as®m®nnare de om: ori unde este 
vre un stîlp spre podoaba orașului, ori piramid®, r®m®sit®, 
jnvffiteturi egiptennesci, ori privelisce, ori vre un s®mn de 
biruint®, toate ispitesc fierul, si pre cea mai rea decît fierul, 
crudimea dic, si turbarea dusmannuluî, carele pe'ntru ca s®-l 
sting® de tot de'n lume, si ca s® nu se ar®te neci urma, unde 
a fost didit, aprinde foc pretutindine, seâmmnn® v®p®i îm- 
preguru-i si în toate pmrtile si preste puțin îl scimb® în alt® 
Troad®, fumegînd si ardîndu-se. Las aici vmeteturile oame
nilor cellor mai morti, tînguirile muerilor, la'crmmile bffitrîni- 
lor, de'n rannele c®rora înc® nu le fugise dubul de spaim®. 
La vuetele b«rbarilor si turburarea cea nepovestit® a atîta 
v®pae, care, surpînd case, pmlâturi, turnuri, ardînd lemne, 
si ori ce gffisiâ, atîta scîrsnia, si seînteile atîta tr®sniâ, în 
cît puteai dice, c® te afli în scocurile celle preavîj®itoarie 
alle Nilului. Si ca s® v® ar®t pre am®runtul aceast® jalnic® 
stare, dic, ca na rama» neci ua peatra a scrie cine-va, 
ca aici dace, si orașul ceti vestit s a îngropat intru însa-si 
cenușa sa, si acolo, unde se hranniau popoara: acum pasc 
dobitoace !

§. S.

Neadormitul del all apostolului Paul in loeticunea 
creștinismului.

Toat® lumea îti mult®mesee, o apostole Paule! pe’ntru 
j c® în tot locul ai r®sipit bog®tîile înv®t®turei talie cellei în- 
î 2*  
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telepte de Dumnedreu, si al luminat cu adevărata credința? 
pre toate neamurile, ce erau cufundate în íntunérecul roetce- 
cirii, tu cu apele botedului al îneelbit pre Etiopennii cei negri, 
si ai fcecut sce stroeluceascoe lumina lui Crest si a credinței în 
întunecoasele lor obrade, tu ai prefoecut Critul, carele era 
patriea Dinei, în orașul lui Dumnedreu mîntuitoriului, si ai foe- 
cut a se loeudá în cruce aceá împoeroetie, carea cu uoe sutoe 
de guri se loeudá mai noeinte la un mormînt mincinos, tu cu 
învoetceturoe cereascoe ai învoetat Atina, si deslegînd gîciturile 
Atinennilor cellor înțelepți, ai dovedit, cce acell Dumnedoeu 
necunoscut era Dumnedoeirea cea cu trei ipostâsuri, de au 
ccelcat pre idoli Rodosul, de a gonit Egipetul pre crocodili, 
de a aruncat jos Dcemascul altariele, si s'a poeroesît de a’.tariele 
Dumnedoeilor cellor mincinoși, tu esci pricina, care, ca un 
plugariu ceresc, ai desroedoecinat poegînoetatea de n tot locul, 
si ai soedit pomul vietei, crucea, sudoarea. Cu adevoerat su
doarea fetei talie! o! Paule! este Efesul, Antiociea, Tirul, 
Corintul, Cesáriea, Seleúciea, Ahaia, Moecedóniea, Frigiea, 
Ciliciea, Troada, Siriea, si alte atîtea cetoeti si împoeroetii, 
cari ai sîntit, propoveduind evangélica, nesocotind neci uoe 
datce ostenneala, si binevestind pre Crest mîntuitoriul cu 
limbce neostennitoarioe.

Si earce-si de am întreba pre alte împoercetii alie lumii, 
cine le-a sloboilit de'n soetoennicescile ungií alie dracilor, si 
le-a aroetat drumul cell ce duce la ceriu? toate cu uoe strigare 
roespund: Paul numai cell prea dulce, Paul dâscoelul cell de 
obsce all pcemîntului; acesta, audi pre Arábiea dicînd, a fost 
soarele, care mi-a gonit íntunérecul de'n obradu, deci si îndatoe 
am voedut lumina cea adevoeratoe; acesta: strigce Pérsiea, si 
altele.



21

V.

Soeniuil Micul (Clain) 1745—1806).

Demnul de etearn® memorie ieromonacul S®muil Micul de Sad, 
fu născut la 1743 în Trănsilvâniea, scaunul Sîbiiului, în Sad, un sat, 
de unde-si trage si demnătatea nobilitari® a fămiliei salle de Sad. 
Dup® nalta sa erudicune. fiind înfocat délos de luminarea năcunii salle 
Rumîne, toat® vieata sa a lucrat neobosit jertfindu-o spre folosul ei 
c®riîa i-a l®sat ii® mulțime nespus® de scrieri, de'ntre cari unele s'aú 
si tipărit, precum vom vedé mai jos, altele dac pîn® astă-di teancuri 
grămadă pline de pulbere, f®r® s® se foloseasc® eine-va de dînsele, 
ci sînt mîncarea moliilor si a șoarecilor; — altele ear’ de’n nenorocire 
cffdur® în mínele unora, pe carii nu sciú cum s®-i numesc! — Aceștia 
dup® esîmplul evăngeliului, „îneiser® împ®r®fiea cériurilor niintea 
oamenilor (cunfratilor saîrumîni). si neci ei nu într®. neci pe cei ce vor 
s® între (s® citeasc®), nu-i las«.“ (Mateiú 23. C. 14). Micul a r®- 
posat în Buda în brațele lui Sincai la annul 1806.

Scriptele lui sînt celle următoarie:
1. Diserticunea c®nonic® despre cisitorie, dup® rîndueala 

biséricei greco-r«s®ritenne. (Vienna 1781).
2. Dissertatio de jejuniis graecae orientaiis eeclesiae, (Vindo- 

bonae 1782.) Aceasta e tipărit® si în rumînesce la Buda.
3. Elementa linguae Daco-Romanae sive Valachice. — Locu- 

pletata a G. Sincai.
4. Bibliea, âdec® dumnedaeasca scriptura a legii vecie si noaüe, 

tradus® toat® de’n evreesce în rumînesce, si tipirit® la Blajú 1795 
în folio.

5. Teologt’ea moral®. Blajú 179t> în 4.
6. Predici la oameni morii. Blajú 1800 in 4.
7. Logica, dup® M. Frid. Cbr. Baúmaister, tipărit® la Buda
8. ítica seaú filosofiea lucratoarî® (practic®) si
9. Dreptul firii, triduse fidel de’n Fr. Christ. Baúináíster, tipă

rite amíndoúe la Síbiiú. 1800.
10. a) Brevis Notitia Historiae Valaeborum ab origine gentis 

usque ad saeculum XVIII.
11. b) Dissertatio de stătu et politica Religiosoruin sive Mona- 

j cborum Orientaiis Eeclesiae.

î
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12. Dictionarium Latino-VaJachico-Hungarico-Germanicum, (poate 

cell Valachico-Latino-Hungarico-Germanicum tipœrit la Buda 1825.)
13. istoriea (Rumînilor) de'n Ardeal, de’n Tara rumîneaseœ si 

Moldova, cu întîniplœrile Domnitorilor (principilor).
14. Istoriea politicœ si bisericeascœ a Rumînilor de’n Ardeal, 

de’n carea a scos pe a sa Petru Maior, tipœritœ la Buda — (originalul 
este la D. prof. Gavra în Arad).

15. Toma de la cîmp (a Chempis). de urmarea luiCrest, datœ la 
tipariü de episcopul loan Bob în Blajiî 1812.

16. Istoriea soborului delà FJorinta. 'Este la prof. Gavra).
17. Pracsul forului bisericesc (a eonsistorielor). Mss.
18. Istoriea bisericeascœ universalœ, pe scurt, în 3 tomuri, 

delà Crest pînœ le Cœrol cell Mare (Mînœscrisul se aflœ la D. prof. 
Gavra).

19. Belisürie; dupœ Mœrmontelul frîncesc (Mss.)
20. Luciani de veris narrationibus, rumînesèe (Mss.)
21. Istoriea bisericeascœ, celle de’ntîie 4 veacuri delà Crest 

pînœ la Constoentin cell Mare; în 5 tomuri mari, 4 trœduse dupœ Fleuri; 
(mînœscrisul se aflœ la D. prof. Gavra).

22. Povœtuire cœtrœ cell ce se cœesce, dupœ Segueri. Acea
sta s'a tipœrit în mai multe rîndurï la Bucuresci si Budœü, fœrœ sœ se 
arate numele trœducœtorïuluï.

23. Omiliile si Ascetieile S. Vasîliü cellui Mare (Mss.)
24. Toate scriptele (opera omnia) S. Ciril Ierusœlimeannului 

(Mss.)
25. Toate scriptele S. Doroteiü (Mss.)
26. Toate scriptele (opera omnia) S. Pahomiü (Mss.)
27. De'ntr’alle S. Ioan Crisostom, 88 de omilii în evangeliul S. 

Ioan, si alte omilii (Mss.)
28. De’n aile S. Grigoriü Nadianeul mai multe omilii (Mss.)
29. Aile S. Ioan Dœmœscin; Istoriea lui Iosœfat si Vœrlceam, si 

celle doue cœrti de’ntîie despre credința ortodocsœ (Mss.)
30. Mai multe omilii aile SS. Epitàniü; Atanas, Efriin si Dœ- 

mœscin (Mss.)
31. Aile S. Cœlimac, carteacœtrœ pœstorï si cîte-va cuvinte (Mss).
3?. Trœtat deosebit filosôfic-teolôgie, despre credința cresti- 

neascœ cea deseoperitœ. Aceastœ carte este ostennealœ prôpriœ a 
acestui bœrbat vestit.

Rar fenomenn pe'ntru ori ce veac si nœcune, dar’ mai rar pe’n- 
tru Rumînï, si bietul este asà de puțin cunoscut, prin urmare tot atîta 
si pretuit, cœèi „ignoti nulla cupido."

Numele Clain e nemtit, precum s’aù nemtit, ungurit, grecit 
slavonit si aile altora mai vîrtos pre’n scoale, unde, daeœ unui djseœl 
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capricios saù si fœnâtic îi venià a seimb;i pe rumînescul „Micul“ în 
Claïn. pe rumînescul Copœieann (delà copaciù) în Cœrœeeann unguresc, 
Turcann în Turcœnoviêiù rusesc s. a. s. a., învœtœcellul a sciut numai 
a se supune.

Profesor
N. Bœlœsescul.

§· 6.

Poestorinta episcopului Fag oe rasului, loan Inocentiu 
Micul, baron de Sad. (1729—1731).

(De'n „Historia Daco-B.omanorum sive Valachorum“, cap. XVIII.)

La annul Domnului 1729 a urmat în episcopatul Fregre- 
rasului loan Inocentiu Micul L. Bceron de Sad, un brerbat nu 
destuii de loeudat, adevoerat poerinte all poporului sreu si ade- 
vrerat poestoriu all bisericei. Pe acesta cum l’au vredut ie- 
suitii, cce-i cu creprecitate bunoe si tînrer, plin de sperîntre, 
l’au ademennit si înduplicat, sre primeascoe novitiatul iesuitilor, 
pe ntru ere prevedeau, coe clerul, ce-1 iubiâ foarte pe Micul, 
si-1 va alege sie-si de episcop; însre slrebicunea ocilor îi creu- 
sre esirea de'n novitiat si asâ într'adevcer si-a poestrat nu nu
mai vederea cea trupeascoe, ci si cea moral«. Dar’ pecînd 
studia ell teologica în Sîmbreta-mare de’nUngâriea, fu crendidat 
ca episcop de votul a tot clerul si a toatce nrecunea rumînre, 
ce se afla în Ardeal si în preriile alipite de dînsul, si de cunte- 
legerea unrenimre, si sa denumit ca atare de împreratul Crerol 
la annul 1729.

De’n Sîmbreta-mare se duse la Muncacu, un orreseil 
de’n Ungâriea, pe’ntru novitiatul profesiunii relegioase, sidupre 
finirea lui frecu profesiunea. Pe urmre se urcre la Vieanna, 
unde primi bulele si colrecunalele, si fiind decorat încre cu 
demnretatea de baron liber si cu titlul de consiliarlu cesariu- 
regesc se întoarse în Ardeal. Aice îl primi poporul si clerul 
nrecunii rumîne cu cea mai mare bucurie, îndestullîndu-se 
foarte, ere s’a învrednicit a ave atare episcop.............. Ell a 
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restaurat disciplina cea decoedutoe a bisericei; în sinodul ge
neral, pre carele îl aduna în tot annul, a propus toate acellea, 
ce se tîn de disciplinoe si de rit, si îmboerboetînd pre toti, le-a 
poruncit tuturora, ca sdb se cunfoarme învoetaturilor biseri
cesc!, troedicunii stroebunilor si înstitucunilor Sîntilor poerinti, 
despre care lucru sînt mărture toate asedemintele sinodale 
foecute de dînsul, în carile se prestreadoe adevoerata disciplinoe 
bisericeascce.

A lucrat si la împoeratul Coerol, ca dominiul BIoejann sce 
se dea în scimb episcopatului pe'ntru Sîmboeta de jos si Gierla, 
carile, pe lîngoe aceea, coe doedeau puține venituri, mai erau 
si foarte depoertate una de alta, ce foeceă foarte mare ne'ndoe- 
mînare. îndatne ce veniturile dominiului BIoejann deveniroe 
mai mari, decît alle dominielor episcopale, poestroe suma de 
prisosaloe pe'ntru mînoestirea ieromonahilor, ce erau pe lîngoe 
episcop si supliniâ locul coenonicilor, si pe'ntru trei alumni, 
ce studia la Ruma, precum si pe'ntru seminariul BIoejann, 
fiind c<e mai noeinte nu eră acolo neci un seminariu. Mai cî- 
stigoe încoe, ea reședința episcopeascoe si mînoestirea de'n 
Blaju sce se dideascoe pe spesele regesci, precum si biserica 
coetedraloe si seoalele, si coestelul (cetoetuea) soe-i roemînoe epi
scopului de tot.

Intelegînd iesuitii tîntintele episcopului despre didirea 
scoalelor, i-au loeudat propusul, fiind coe sperau, coe le va da 
lor seoalele de'mpreunoe cu fundcecunea. Dar' voedîndu-se 
înșelați, au întoerîtat cuntra episcopului pre provintioelistii cel- 
loralalte noecuni, temîndu-se, ca nu cum-va Rumînii, ce-s mai 
ageri la minte, soe deviice si învoetati si eruditi, si apoi soe nu 
mai suferioe, soe fioe troetati si apoesati ca vitele, coeei le ploeceă 
provintioelistilor, soe tince pe Rumîni în prostie, ca soe-i poatoe 
stoarce mai tare, si asemenne boerbari'or soe-i troetede ea 
vitele, si earoe-si pe’ntru aceea, coe episcopul lucră si pe'ntru 
oare-si care ușurare a poporului soeu, ădecoe , ca toerannii 
(iobagii) soe fioe moecar în parte liberat! de lucrcerile celle 
preste moesuroe, ce erau nevoit! soe le facce domnilor de poe- 
mînt, coeci ei lucrau patru dille în soeptoemînoe domnului de 
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poejnînt cu mîncarea si cu uneltele saile proprie; ba ciar 
si pe timpul secerișului, caratului si s®m®natului inc® mai 
lucrau cu boii cîte doue si trei saptamini necurmat, si nu 
erau iasati de la lucru, pin® ce domnul nu si-a isprcevit lu
crul s®u, si tocmai dup® aceea seceră tarannul, cînd mai c® 
nu mai r®mîneă neci un gr®unte, si inc® si de n aceea, ce 
mai rffimîneă, c®deau grăuntele prin scuturare la secerisu pe'n- 
tru copcunea cea întrecut®. Si-apoi numai atuncea putea 
tarannul s® sămenne, cînd seau trecea timpul, seau cînd s®- 
m®nnă în desert pe’ntru uscacunea pamîntuluî. Afar® de 
acestea mai trebuia s® dea domnului de pmmînt decime 
nu numai de'n toate fruptele, ci si de’n oi; si eara-si la annul 
nou găini, ov®s si alte daruri, precînd femeile supușilor tre
buiau earna, afar® de lucrurile ordenarie, s® toarc® si s® teas® 
doamnei de p®mînt. A mai lucrat episcopul, ca, în înțelesul 
diploamei împăratului Leopold, f®r® neci ii® diferint® de n®- 
cunmletate, s® se nmintede si de’n nmcunea rumîn® la dene
gatorii mai de jos si la alte demnetmti, ce se vor află demne 
de dînsa; tot asă, ca clerul s® aib® subsistinta cuvenit®, si 
ca Rumînii s® nu fi® nevoiti s® dea patrarea predicatorilor 
acatolici, ci preutilor sai.

Cu cit cresceă pe'ntru asemenni lucruri amoarea popo
rului catrffi episcopul sau, cu atîta se marfă ura celloraialte 
iifficuni spre dînsul, asă, cît umdinioar® suspinînd si gemînd în 
dieta Ardealului de’n Sîbiiu, si întrebat fiind: de ce suspina, 
răspunse: „suspin pe’ntru dreptate, curea în dieta neci ua 
data nu-si afla neci loc, neci vot, cînd este vorba deRumîni, 
pe’ntru ca nimene nu rădică măcar un cuvîntell pe’ntru ușu
rarea cea dreapta a Rumînilor, ci cu totii răcnesc pe'ntru 
asuprirea lor.u Atunci oare-si cari magnați diser® în gura 
mare spre probada: „eata un Oprea Rumîn pecurariu ne va 
învață pre noi dreptatea si prindînd pre episcop, eră sm-1 

.arunce de’n rîndul mai sus pe fereastra afar®, de na'r fi îm
piedecat niscari mai prudinti aceasta fărădelege.

De aici înnainte lucrau ne'ncetat neamicii lui prin teo- 
j logul iesuit, Iosif Balog, carele eră pe lîng® episcop, si carele 
î
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veni fi® dat® cu putere civil®, s® esecutede pre episcop, 
sub steăm®t, cos nu l-ar tine bine caii, întrebuintîndu-1 ca 
înstrumînt, cum s® n®c®jasc® pre episcop, cum sm-1 poat® 
acusâ, si pe urm® r®sturnâ. Deci începur® de’n nou, s® 
acuse pre episcop la împ®r«teasa M®riea Teresiea, ce se în
coronase ca regina Ungariei, c®ci mai înn®inte nu isbutir® 
nemic® la împ®ratul C®rol, dar’ acuma dup® moartea ducelui 
de r®sbolu, Eugeniu, carele eră pmtronul episcopului, apu- 
câser® earm-si oc®junea, de a lucra cuntra episcopului sub 
feliurite pretesturi, ca s®-l dep®rtede de'n locul si demnmta- 
tea episcopeasc®, ce s'a si f®cut. Si asâ dar®, la acusarea 
provintiffilistilor, a poruncit împ®r®teasa, s® vii® episcopul 'a 
Vieanna, unde fu es®minat tîmp îndelungat si cu prepus, c®ci 
es®min®torii erau de’n partea acusmtorilor, si de aceea alta 
scrieau, decum rmspundeă episcopul; îns® obs®rbînd acea
sta episcopul, a dis scriitoriului: „nu acestea, neci asâ am 
răspuns eu, cum scrii domniea fa“ ; dar’ scriitoriul i-a r®~ 
spuns; „Domniea ta nu esci ciasmat, sos mos înveli, ce sa 
scriu, ci sos scriu, si sa raspundl întrebările.“ Atuncea îi 
dise episcopul: „Dacos-i asâ, apoi necl eu nu te cunosc pre 
domniea ta ca esaminatoriul mieii cell drept si competitoriu, 
si de aceea nu ma voiii infatisâ mai multdar’ cellalalt ÎI 
rffispunse: „de nu vei veni de voe, vei fi adus cu ostașii“ *)  

Intre acestea dusmannii lui au îndemnat pe oare-si care 
bffîrbat bisericesc, carele s® cercetede mai adese pe episcop 
si srn-1 înfricosede, spunîndu-i, c® va fi r®u de dînsul, si e® 
aceasta a audit’o dela persoane demne de credint®, si de aceea 
îi sv®tuesce, ca s®-si iae mai decurînd pe sam® si s® se cam 
mai duc® f®r® de îndoeal®. Audind aceasta episcopul, a 
cerut prin u® doamn® de curte audint®, ca s®-si poat® des
coperi nevinovffîtfea, dar' împ®r«teasa i-a rmspuns, c® nu va 
tresa pre episcop s® vii®, p®n® nu se va sp®lâ pe eailea 
dreptffitii de împut®rile, ce i se fac, si de aceea a petit earm-si 

*) Coe a fost aceasta asâ, se vede mai bine de'n plinsoarea, ce a 
dat’o acest episcop ponteficelui.
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episcopul, ca Maestatea Sa soe binevoeascoe a-1 învrednici moe- 
carde concederea, de a putea cerceta Ciliile moerienne ; acea
sta a cîstigat. Deci s'a dus la Ciliile moerienne, si foecînd de 
aice altoe aroetare la curte, s'a dus la Ruma, de unde a scris 
îndoeroept, coe, dacoe are cine-va се-va asupra lui, soe-1 pîra- 
scoe înneeintea ponteficelui romann, coeci acolo este forul cum- 
petitoriii al! episcopilor.

Dupoe ce s'a dus ell la Ruma, dusmannii lui l'au înnegrit 
si mai tare înnoeintea împoeroetesei, aroetînd aceastoe coellcetorie 
ca soemn si pruboe vederatoe de om vinovat si гоей. Luîndu-i 
împoeroeteasa în nume de rceii crelloetoriea lui si tînîndu-1 de 
vinovat, a întetit pre ponteficele, soe purceadoe la depusoecunea 
lui. Urmoerind ponteficele tot șirul lucrului, a roespuns îm- 
poeroetesei: „coe ell nu afloe la episcop neci ăoe cdusoe, de a-l 
depune, prin urmare neci nu poate cundemnă pre nevinovatul 
Inocenții,.“ Insoe iesuitii tot n'aii încetat de a-l acusă pe ne
dreptate, de care lucru se întoerîtdi episcopul si escumunicce 
pre losif Balog, pre teologul de lîngoe sîne, ca pre urditoriul 
pricinilor, si dusmann jurat all episcopului, domnului soeu, si 
ca pre capul poertidei, si troemise lui Petru Aron, vicariului 
soeu, escumunicoecunea, în puterea cceriîa îl doedeă soetannei si 
îngerilor lui, precum Paul pre Corint, si-1 decioer® escumunicat 
de veci si neroeeioemâvoer, amerintîndu-I, cu asemenne escu- 
municcecune, de nu o va promulgă, si de nu va face, ca soe 
viioe la scirea întregului cier si a poporului. Aron însce n’a 
voit de loc soe promulge escumunicoecunea iesuitului, ci o troe- 
mise la curtea regeascoe si la curiea romannoe, întrebînd, ce 
soe i se facoe. Întelegînd episcopul Micul lucrul acesta, a troe- 
mis escumunicoecune lui Petru Aron, poruncind lui Niculaiu 
arcidiaconului Boelomireannul, ca s<e o promulge în congre- 
goecunea (adunarea) generaloe a întregului cler, decioerîndu-l 
pre Petru Aron escumunicat de'ntre toti, si adăuse tot Qce 
datoe, ca soe dea si lui Petru Aron de scire. Toate, cîte s’aii 
poruncit, le-a si împlinit areidiaconul Boelomireannul. Da'r 
curtea regeascoe si curiea ponteficaloe s'aii otoerit foarte mult 
pe ntru aceste escumunicoecuni, si Papa a troemis pe un Nunțiu 
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la episcop, carele soe-i deciare: ca soc nu escuminice mai de
parte, cceci altmintrea îl va deporta den Ruma si va deslegd 
înece pe lingă· aceasta pre escuminecati. Se dice, coe episco
pul ar fi deslegat pre Petru Aron, si în privința iesuitului dete 
atare rcespuns: sce-l deslege Sîntietatea sa, coeci are putere; 
eu însce nu-l pot deslegd, pentru cop l’am escuminicat nere- 
cioemdvoer.

Intre acestea griji curtea regeascoe prin gubernul Ardea
lului, ca sce se facoe cercetare în cler, coe cine au fost, si cu 
autoritatea coeruia s’a tinut congregoecunea clerului, si cine au 
promulgat escumunicoecunea lui Petru Aron si a iesuitului? si 
s au descoperit Niculaiu arcidiaconul Boelomireann, carele a 
presedut la sinod siDra'gosu, arcidiaconul Turdeann, carele, în 
numele episcopului si aii Sinodului, fuecti lui Petru Aron cuno- 
scutoe escumunicoecunea. Deci daroe porunci, ca gubernul sue 
încidoe pre numitii arcidiaconi la Blaju; însoe B.elomireannul, 
temîndu-se de celle viitoarie, fugi în Tara-Bumîneascoe, daroe 
Dragosu si ceialalti, cari au fost la sinod, aruneînd toatoe vina 
asupra Boelomireannului, care fugise, furce liberați.

Întelegînd curtea regeascoe turburoerile de'ntre cler si 
Petru Aron, porunci episcopului de'n Muncacu, Mcenuil Olsav- 
sci, soe meargoe în Ardeal, si soe se nevoeascoe a linisci inimele, 
a împoecâ pe cler cu Petru Aron, restoetornicind cuntelegerea 
si cumunicoecunea între dînsii. Episcopul Muncacului cipsui 
mult, cum soe readucoe pacea, si decioerae pe urmoe pre Petru 
Aron deslegat de orice escumunieoecune, atît în numele, cu 
autoritatea si voința Papei, cît si a episcopului. Micul, dicînd, ca soe 
nu se fereascoe mai mult de cumunicoecune cu dînsul (pe’ntru 
coe un ann de dille tot clerul si poporul, afarce de serbitorii 
lui si de ieromonacul Atanas Bednic, mrerturisitoriul lui, s'au 
fost retinut de ori ce cumunicoecune cu Petru Aron si neCi la 
bisericoe nu mergeau împreunoe cu dînsul). Cu toate acestea 
noecunea rumîme n'a mai avut neci uoe încredere în Petru 
Aron, neci mare stimee n'a avut Petru Aron la noecunea rumînoe, 
cît a troeit ell; cmci clerul si poporul nutria atîta dor si amoare 
coetroe episcopul soeu, îneît rcemâseroe si dupoe aceea stoetor- 
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nici în socotința lor, ere Petrn Aron fusese câusa, cce episco
pul Micul nu se mai putu întoarce îndoercept, fiind c<e presu
puneau, cm ell a cunspirat cu dusmannii contra episcopului sreu, 
în sperîntre de a cîscigâ demnmtatea episcopalm.

Petrecîndu-se acestea în Trrensîlvânniea, fiscul a cuprins 
toate veniturile episcopatului, si toate, cîte erau pe sama epi
scopului, s au si cunfiscat. Cretedrâticul, ce obicnuiâ clerul, 
sre-1 dee episcopului, îl primiâ Petru Aron, întrebuintîndu-1 
pe ntru sîne; dar’ episcopului Micul nu i se da neci un aju
torii!, neci de'n Ardeal, neci de pe aiurea; deci episcopul Micul 
fu nevoit, sre meargre la Papa Benedict XIV, si spunîndu-i 
starea ticrelosiei salle, îl rugre, sre-1 ajuture, cu ce sre poatre 
trrei; si Papa i-a rrespuns: „eu nu cutedu, sa te ajutur de’n 
căusa curții Viennenne, necinu pot depune pre un nevinovat; 
traesce dara, cum vei pute; ear de vei voi sa te lepedi de 
episcopat, voiu caută, ca sa poți ave vr’un ajutoriu, si de 
altmintrea, pîna ce nu te vei lepădă singur de voe, alt epi
scop all Fagarasiului nu va pute sa fia.

Pe acell tîmp era episcopul redus la âsfeliu de stare ti- 
creloasre, încît dete pe banni doue lanțuri de grumadu eu 
cruci, de'ntre carile unul îl depuse pe ntru doi-sprre-dece 
gâlbenni la Muntele piet ații, si nesciind datina si obiceiul munți
lor de pietate, carii despoiau pre multi, se duse mai tîrdior, 
dupre ce trecpse terminul, acolo, sre întoarcre bannil, si sre-si 
iae crucea; dar' de la Muntele pietretii i serrespunse: ere ar 
fi trecut terminul, prin urmare nu mai poate luă îndrerrept; si 
asâ necicusese-decide gâlbenni nu si-a putut crepretă episcopul 
crucea cu lanțul; *)  pre ceealaltre cruce cu lantu a depuse la 
un Armeann, cu numele Copotu, care se afla în Ruma, pe'ntru 
patru decide gâlbenni, carea pînre în diua de astre-di a rremas 
la fremiliea lui în dugianna Copotiannre de’n Alba-Juliea; 
si pînre la atîta devenise episcopul, încît tîneâ pe toatre diua 
cîte ure liturgie pe'ntru patru grosite. Vredîndu-se acuma 
redus la celle de pe urmre, în cît îi erâ cu neputintre, sre mai

’) Eu cred aceasta, cceei de’n iad nu mai ese nime. 
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trœeascœ, îsï propuse, sœ se lèpede de episcopat, sub acea- 
stœ condicune însœ, ca sœ i se dee delà curtea Vienneannœ 
üœ îngrijire de subsistintœ, si sœ-ï plœteascœ pe ann cite uœ 
mie doue sute de florini de’n veniturile episcopale: si asa a 
lepœdat Micul la 1751 episcopatul în minele Papei.

Acesta a cîstigat delà împreratul Cœrol fundœcunea 
mînœstiriï Blœjenne, mînœstirea însa-sï, si didirea curții epi
scopale de'mpreunœ cu cœstellul si dominiul blœjann; si cînd 
fu cïœmat, sœ puïœ peatra fundœmîntalœ la didirea mînœstiriï, 
nu se învoi cu didarii, ciar se si certœ pe'ntru aceea, cœ di- 
dariï nu se purtarœ ai$, dupœ cum le erâ poruncit de împœ- 
ratnl, ci îngrijïaü didirea eu mœterialul cell mai rœu si nu 
dupœ forma prescrisœ.

A murit loan Inocéntiu Micul, bœron de Sad, episcopul 
Fœgœrœsann den principatul Ardealului si ail pœrtilor lipite 
de dînsul, pœrintele cell mai bun, cunsiliarïul Mœestœtii Salle 
cesarie-regescï apostolice, cœlœrasu ail ordinului militarïü ail 
St. Constœntin cellui Mare si prefept ail acestui ordin sînt în 
Dâciea, în 22 Septembre 1768, si s'a îmmormîntat la Huma 
în biserica ruteannœ a St. Sérgiii, în carea a fundat sese-sprœ- 
dece liturgii, carile sœ se tîiœ în fiœ care ann în diua mortiï 
salle pe'ntru sine si consîngennii sœi. Tocma atuncea în pœ- 
latul episcopalde'n Blaju i-a cœdut icoana lui. ce erâ în odaea, 
în carea sedeaii episcopii, lîngœ usœ pe partea stîngœ, de pe 
pœrete jos, asâ încît a rœmas lîngœ usœ drept cu fata în sus 
ca cum ar sta un mort spre îmmormîntare, aceastœ întîmplare 
si-o însœmnarœ Blœjennii, si cînd primirœ maïdupœ aceea ve
stea despre moartea lui, cunoscurœ, cœ ciar în acea di si 
oarœ a murit episcopul Micul la Buma.

Toate cîte le-a fœcut acest episcop, le-a fœcut spre bi
nele si spre onoarea nœcunii rumîne, si de-ar voi cine-va sœ 
le descriœ, ar face tomuri întregi si foarte mari, însœ noi 
pe'ntru îngustime nu le putem aduce înnœinte, ci îndreptœm 
pre doritori la protocoalele rœmase delà dînsul. EH este 
acella, carele întîiü a început sœ rœdice locuitorii si orœsellul 
Blajului; ell a rœpœrat bisérica de curte, i-a îngrijit boltitura 
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si ua parte a edificiului de-a lreturea a radicat'o de’n funda- 
mînt pe’ntru liturgii, a depins sîntuariul, a provadut biserica 
cu vestminte, cu potire si alte lucruri trebuincoase. în locul 
sau natal, în Sad, a didit ua biserica de peatra si multe 
altele, toate pe spesele salle; catra sărăci era darnic, blind 
cu totif, foarte iubitoriu de biserica si foarte mult a îngrijit 
de binele comun all întregei nacuni rumîne si de disciplina 
bisericeasca; a ertat tuturor persecutorilor sai si în toate dil- 
lele se ruga pe’ntru dînsiî la Dumnedaîi, si dicîndu-i ua data 
nepotu-sau, care eră cu dînsul: „ca aceștia si aceia tî-au 
făcut mult rau“, la apucat episcopul, si I-a dis: „taci! căci 
tu nu scii, ca aceștia mi-s amicii miei, carii mi-au casunat 
mult bine.“ Trecînd cît-va tîmp după lepadarea sa de epi
scopat, a scris catra clerul transîlvann, svatuindu-1, ca sa 
ramîna tare pe lînga credința sa, si între altele dise de sine: 
„Doamne! bine-i de mine, ca ma umilirasi, ca sa învatu ju
decățile dreptății talie! “

VI.

Gorgu Sincai (1733—1814).

(Gorgu Sincai nobil de Sinea, nepotul lui Andreiu, si fitul lui 
loan Sincai, s'a născut la 28 Februariu, 1753, în satul Samsud de’n 
tinutul Murasului in Ardeal. Cursul studielor gimnasiaie si-l’a făcut in 
gimnasiul îesuitilor de’n Clusu, ear' annul de pe urm® gimnasial in 
gimnasiul Piaristilor de’n Bistrit®, la unnui 1772. l)up® mîntuicunea 
cursului gimnasial, fu denumit Prefesoriu de poetica si de retoric® în 
Hlasu în annul 1773. Ear’ în annul urmatoriu 1774, fu trimes de catra 
Episcopul Gregoriu Maior la Roma, unde petrecu cinci anni de dille în 
colegiul de propaganda fide, ctscig® lâureea de doptor de filosofie si 
de teologi», fiind in decursul petrecerii salle acoilo si secretariu si 
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bibliotecarii! aii colegiului. La annul 1779 se întoarse Sincai la Viean- 
na, si de’n porunca împărătesei Măriei Teresiei ramase acolo un ann 
de diile, unde între alte persoane însemnate l'oecii cunoscinta si cu ve
stitul cunsiliariii rumîn, Stefann Costa, si eu prea învetatul comite An- 
dreiu Hadic, președintele cîncellariei de roesboiu. Venind apoi în Ardeal 
cu tituloe de Canonic iu denumit direptoriîi scoalei nacunale de’n Blasu, 
ear’ dupoe aceea direptoriii all tuturor seoalelor rumînesci de’n tot 
Ardealul. Apăratoriul lui Sincai, Episcopul Gregoriu Maior, rapausa 
la annul 1784, si în locul acestuia se alese Episcop, Ioan Bob. Sincai 
avu nenorocirea a se dusmanni cu noul Episcop, de unde urmarce apoi 
multe neplăceri pe’ntru dînsul, ba ciar si prigoninte aspre. Sincai vce- 
du cu ocii mișcările Rumînilor sub Hora (1784) pe’ntru legea agraria; 
ell se pătrunsese de reformele si asedamintele celle liberale si ome- 
noase alle împăratului losif II, si urmări cu luare aminte prefacerile 
celle mari de’n Europa apuseanna. Ell fu unul dentr’aceia, carii cunlucra- 
ra la peticunea Rumînilor ardelenni îndreptată Cătră împăratul si ca- 
tră dieta tării pe’ntru egal etatea drepturilor la annul 1791. Ne’mpăcatul 
dusmann al] Rumînilor, Carol Eder, direptoriul seoalelor catolice, scrise 
dusmanneasca critică asupra punte!or acestei peticuni. Sincai îi răspunse 
în cuvinte energice: de aci nainte urmă dusmannie între acești doi 
literali pînă cînd trăire ei. La annul 1794 fu pîrît Sincai de Cătră 
numarosii săi dusmanni, ca ar fi tulburătoriu de popor, si pus la înci- 
soare în Aiud, unde sedii un ann de diile; în urmă, după ce dusmannii 
lui îsi săturase pofta de răsbunare asupra-si, i se recunoscu nevinova- 
tiea, si se liberie de’n încisoare. Dar’ meritul lui cel) mare, si vada, ce 
o avea, nu pătimi nemică pre’n aceasta. ComiteleVasu îl lua în casa sa 
ca educătoriu all copiilor săi. In annul 1803 se duse Sincai la Buda în 
Ungâriea, si la 1804 primi postul de Revădătoriu si curegatoriu all 
cărților rumînesci, unde făcu cunoscinta cu cei mai renumit! literali 
ai Ungariei, cu Catona, Cornides si Covacici.

Tălîntosul Sincai cîscigase de’n annii tinerelelor salle un gust 
deosebit si uăaplecare fierbintepe’ntru literatura, si, îndeosebi, pe’n- 
tru istorie. Ell fiind încă la Ruina, se folosi de bogatele biblioteci de 
acolo, si aduni măterial pe’ntru istoriea Rumînilor. Intorcîndu-se la 
Vieanna, se puse îndată în referință cu literalii de acolo si prourmee 
mai departe cercetările salle istorice. Acolo publica împreună cu prea 
învelatul Sămuil Micul (Clain) întîia gremâtecă a limbei runiîne scri
să de ei în limba lătină, la annul 1780. Sincai voi sa adaugă la gre- 
matecă si un dialog (cuvorbintă) despre originea Rumînilor, însă cen- 
sura de atunci nu-i încuviință, precum spune însu-si ell aeeasta în cro- 
nica-si (la annul 824, tom. I. fata 152). In Ardeal cercetă ell toate 
bibliotecile, si toate arcivele familiilor private, si scoase de’n acellea ua 
mulțime de documinte, aduna cârti si mînaserise, ajutîndu-se la acea
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sta cu prelucrœrile prea învœtatului Sœmuil Micul, carele, într'ùœ scri
soare delà annul 180?, dice cœtrœ istoricul germîn Engel: „Abia poate 
tte fiœ vreun scriitoriù, care a trœit pînœ la annul 1714, si a scris ce
va despre Rumini, d'e'n care sœ nu fiii fœcut culegeri ori estrase isto
rice.“ Dupœ ce se asedœ la Buda, unde i se descise un eîmp mai larg 
pe’ntru lucrœtivœtatea sa, îsi prourmœ glorioasa si mœreata întreprin
dere, si culese mai bine de trei-deci de torni de mceterial pe’ntru isto- 
riea Rumînilor; în 25 februariii 1804, scrise icœtrœ Engel: „Mi-am 
propus sœ scriu Anualele nœcunii rumine de'n toate tœrile, pre'n ur
mare si allé Cuio-vlahilor seau Tintarilor (âdecœ a Rumînilor Mœcedo- 
nenni, seau a cellor de’n dreapta Diinœrii), ceea ce am si fœcut, începînd 
de la Trœeann, seau, mai bine dicînd, delà ceti intîiă rœsboiù all lui 
Decebal în cuntra Romannilor, pînœ la annul 1660. Prourmedù astœ 
lucrare de’n di în di, o îmbogœïesc si o netedesc si nu cüget a o tipœrï 
mai înœinte de ce voiù aduna si voiù strînge tot, ce voiù pute, spre 
cumplinicunea si prourmœcunca annilor.“ Prea învœtatul Sœmuil Micul 
muri la Buda în 13. Maiù 1806, în brațele lui Sincai. In 25. Optomvre 
all acelluia-si ann se denumi Episcop rumîn la Oradea-mare, Sœmuil 
Vulcann, blœsannul, amicul, si acum pœtronul lui Sincai. La annul 1807 
tipœrï Sincai la Buda un cœlindarïü, adœugînd la dînsul si începutul 
istoriei Rumînilor, spre a da publicului cetitorïü.üœ mustrœ despre 
astœ întreprindere mœreatœ si folositoariœ Rumînilor. La annul 1808 
fu încurœgat sœ-sï tipœrœascœ Cronica Rumînilor; dar’ împregurœrile 
nu-i furœ fœvoritive : cea mai însemnatœ piédecœ se vede a fi fost 
censura.

Sincai se rœtrase apoi delà Buda la satul Sinea in comitatul 
Aba-uivar de’n Ungâriea, la învœtœceii sœi, comiții Vasü, unde prour
mœ asedœcunea Cronice/ mai departe. La annul 1811 merse la pœtro
nul sœü, la Sœmuil Vulcann, Episcopul delà Oradea-mare, si petrecà 
acolo un ann de dille, lucrînd necurmat la asedœcunea Cronicei. La 
annul 1812 merse la Ardeal cu scop de a-si tipœri istoriea; însœ cen
sura nu-i încuviintœ: censoriul Ungur si-a dat rœportul în cuvintele : 
„cartea e vrednicœ de foc, ear' autorïul ei de furci!“ Episcopul, loan 
Bob, de si vedeâ pre Sincai cell plin de mérite, ajüns la cea mai mare 
lipsœ, în cît îsi purta pe spate în desagi operele salle celle prețioase, 
teséurele nœcunii rumînœ; totuși nu se împœcœ cu dînsul. Sincai ple
ca· pe jos de’n Blasù, plin de mœhnire. Bœtrînul protopop de’n Bistrița, 
loan Maior, spune, cœ l’a vœdut üœ datœ pela annul 1814 în luna lui 
Maiù venind cu protopopul delà Ocna-Desului, losif Sandor. Putin du
pœ aceea rœpœusœ nemuritoriul Sincai, fœrœ sœ se sciœ unde, si în 
ce di.

Sincai a cumpus Cronica Rumînilor delà annul 86—1739 de’n 
toti autorii, cîti au scris pînœ atunci ce-va despre Rumînï. Astœ carte

Lepturariû rumînesc. T. IV. P. 1. 3
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este cea mai prețioasă comoar® sufleteasca a nacunii Rumîne, carea 
n’ar trebui să lipsească- de pe masa neci unui Rumîn, căci ea ne arat® 
cu adeverințe nercesturnăvere si cu mărturiile scriptorilor străini, c® 
Rumînii au vietuit într'aceste t®ri dela annul 106 după Crest si pin® 
la timpul lui ne’ntrerupt, si pre’n urmare, coe ei sînt locuitorii cei mai 
veci de'n provintele, în carile se afl® astoe-di. Asta cronicoe e tipărit® 
Ia îasi în annul 1853, în trei torni. A fost mai adunat Sincai si mai multi 
torni de documinte istorice; însă aeellea s’au pierdut.

Sincai a fost însuflețit de celle mai vii sîmteminte nacunale în 
toate lucrările salle: ar fi dorit sa-si vedă nacunea cît mai în graba 
îndestrat® cu toate sciintele si cu toată cultura si asedat® în toate 
drepturile, ce i se cuvin. De la acest del neadormit all lui au provenit 
prigonicunile, c®rora a fost espus în tot decursul vieteî salle.

„Dea ceriul, ca spiretul lui cell nalt, delul lui cell fierbinte si 
neadormit pentru luminoecunea noecunii, si pe'ntru inflorinta fericirii el, 
sos mede in veac în toii Ruminii, urmașii lui!“)

§· 7·
_ zf

Domninta vecioe bulgaroe. Intemeicecunea Domninteî 
bulgare-rumîne în dreapta Dunoeriî de jos.

(Cuntras de’n cronic® dela annul 663 —1017.)

Volgariî seaii Bulgarii, numiți asă poate dela rîul Volga, 
ling® carele au avut Domnint® însemnat® si îndelungat® pîn® 
emir® annul 663. Unul de'n Domnitorii lor, anume Cruvat, 
carele a domnit pela jumatatea veacului all VII, a avut cinci 
fecori, carii se ciemau;

1. But aia.
2. Cuntatrag.
3. Ăsparuc.
4. Reann.
5. Aldec.
Cruvat aflîndu-se cffitr® annul 663 aproape de moarte, 

ciemce la sine pre toti cinci fecorii smi, si le lmsce cu limb® de 
moarte: „ca soc nu se despartce unul de altul, neci sa? se de- 
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parte de n tara domnintei poerintesci ; ci soe tiioe unul cu 
altul, ceeci numai asá vor fi destuii de tari ca soe se poatoe 
apoerá cuntra tuturor dusmannilor noevoelitori, si soe nu ser- 
beascee nimceruia." Ins® eí nu ascultara de acest svat părin
tesc, ci îndatoe dupa moartea tatine-saú se despartirá, luín- 
du-sí fia-care cite üce parte de popor, cit i se venia, si, ataree 
de Butaia, se duse care în centró cu poporul saú, cutrierínd 
Europa, dupa datina de atunci a migracunii popoaralor, si 
ádecoe:

Butaia ramase în Bulgáriea déla Volga, în tara si dom- 
ninta tatfne-saú.

Cuntcerag trecú ríul Tanaidului (Donului), si se aseda 
în preajma cu frate-saú Butaia.

Asparuc merse mai departe, si se aseda între Nistru, 
Carpati, Dúnare si între Marea Neagra, facíndu-si úa cetate 
de pamínt, carea a numit'o Honglon.

Beann trecú în Pannóniea (Ungáriea) linga Dúnare, si 
la annul 666 se supuse^cu toti ai sai Hannuluí Avarilor, carii 
domniaú pe atunci acolo.

Aldec merse cu ai sai în Itáliea, si tot ín annul 666 în
tră în serbitiú la Grimoald, regele Longobardilor, primind de 
la acesta pe'ntru serbitiú Beneventul spre locuința.

Dupa ce s'aú ímprascíat acești cinci frați în toate lături
le, si asá s'aú împuținat si s'aú slăbit, s'aú ridicat Coedarii 
de'n cea mai de'n lontru parte a Brasiliei de'n Sarmátiea cea 
de'ntîia, si aú cuprins toate tarile pîna la Marea Neagra. Ei 
supúsera atunci si pe Butaia, cell mai mare fecor all lui Cru- 
vat, si îi impuseră tribut, carele l'a plătit foarte îndelung.

Sa lăsăm de acum pre ceialalti patru frați bulgari, si 
întîmplarile lor, si sa ne întoarcem la Asparuc, carele este 
întemeiatoriul Domnintei bulgare-rumîne de'n dreapta Dunării 
de jos.

Asparuc facea de'n tinutul cetatií salle Honglon a dese 
ori încurse în provintele vecine, cu scop de a prada. Catra 
annul 678 trecú Dúnarea în provintele împărăției rasariten- 
ne, în carile locuiaú Bumîni si septe seminții slavenne, si în-

3·
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cepu a prredâ si a joefui tot, ce-i esi inoeinte. Impoeratul de 
atunci all Trerigradului, Constantin IV, Pogonatul, trecu pace 
cu Srerrecînii, cu carii avea rresboiu, si merse cu oaste pregre- 
titre bine asupra Bulgarilor prredretori. Bulgarii se spreriarre 
audind de oastea cea mare a Impreratului venit® asâ iute asu
pra lor, si se rretrâserre cu cea mai mare grabre înapoi preste 
Dunrere, si se înciserre în cetatea Honglon; dar' împeratul îi 
goni pînre la Honglon, si, vredînd ere nu stau la bretrelie, po
runci sre încungure cetatea, si deacre Bulgarii n'ar îndrresni 
sre easre la luptre, sre-i tîire încisi pînre ce îi va sili foamea sre 
se supuire. Insre Impreratul, fiind bolnav de picoare, se duse 
înapoi la brei, ear’ purtarea rresboiului o încredintre comîndîn- 
telui oștilor. Dar dupre purcesul Impreratului de acolo, se Ireti 
de uredatre ca fulgerul vestea între ostasi, ere împeratul ar fi 
fugit, si ere ei pre'n urmare s ar alia în periciu (primejdie) 
mare: de aceea îneepurre cu totii a fugi, Iresîndu-si ciar si 
sarcinile (bregagul) acolo, de si nu erau alungați de nime. 
Bulgarii, vredînd astre fugre, se luarre dupre dînsii, treiarre pre 
multi în fugre, trecurre Dunrerea, îi alungarre pînre peste mun
tele Emului, si prinserre multi de'ntre dînsii vii, pre carii îi 
frecurre apoi sclavi; apoi vedînd locul de'ntre Dunrere si Em 
frumos si ușor de aprerat, fiind scutit do ure parte pre’n mun
tele Em, de alta pre'n Dunrere, ear' de alta pre'n Marea nea
gra, se aseiîarre acolo, dupre ce ar fi supus mai întîiu pre Bu- 
mînii de acolo, si pre celle septe seminții alle Slrevennilor, pre 
carile le împrertirre pela marginile tarii spre apărarea ei.

In cipul acesta întemeia Asparuc la annul 679 Domninta 
bulgarre-rumînre de-a dreapta Dunării de jos, carea custre 
apoi 338 de anni, ădecre de la 679—1017. si avii într'aeell 
rrestîmp cinci-spr<e-dece Domnitori bulgari sî .?<?.<·₽ Domnitori 
rumîni, precum se va vede în următori.

Domnitorii Bulgarilor si ai Rumînilor de n dreapta Dună
rii se alegeau de cretr® tar®, deși tot de-a una de n fremiliea 
domnitoarire.
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§■ 8.

Șirul si numele Domnitorilor „bulgari"' de'n Dom- 
ninta bulgar oe-ruminae de-a dreapta Dunoerii de jos, 

(679—972).

Domuinta bulgaroe-rumînce de’n dreapta Dunoerii de jos a 
avut urmoetorii cinci-sproe-deee Domnitori de'n noecunea bul
gar« :

1. Aspoeruc............................ 679—683
2. Terbeliu............................ 683—727
3. Cormesiu............................. 727—760
4. Telesin.................................. 760—763
5. Scebin................................... 763—764
6. Pcegann 764_*70
7. Teleric................................... 770—777
8. Coerdam............................. 777—807
9. Crum.................................. 807—820

10. Critaegon............................. 820—833
11. Bogor .................................. 833 — 845
12. Mihaiu.................................. 845—880; (acesta

este tot Bogor, numai cît, crestinîndu-se la annul 845,
a luat numele de Mihniuj

13. Simeon.................................. 880—927
14. Petru................................... 927 963
ÎS. Borise.................................. 963—972.
Asâ dar® Bulgarii de-a dreapta Dunoerii de jos au avut

Domnitori de'n noecunea sa într'un roestîmp de 293 de anni 
âdec®, dela annul 679—972. De aci noeinte aii venit pre tro
nul astei Demninte Domnitori de'n noecunea rumîna, cum se 
va vede în §. urmoetoriu.

Croeiea bulgarce-rumînoe fu foarte puternic®. Bulgarii, 
nu numai rupseroe de ccetroe împoeroetiea roesoeritului tara cîtoe 
este între muntele Em si Dunoere, ci încoe asedaroe cîte iim
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datœ eï împœrat la Tœrigrad, asá bunœ oarœ Terbéliu ajutœ 
cu oaste pre Justiniann II, carele era alungat depe tronul îm- 
pœrœtesc, si destœrat la Crîm, si-l rœasedœ earœ-sï în trou 
la annul 705. Bulgarii ciar de la început au cunstrîns pre Im- 
pœratiï Tœrigradului sœ le plœteascœ tribut annual foarte ma
re, carele l'au plœtit în decurs de multï anni. Asá se scrie des
pre Terbéliu, cœ învingînd pre Justiniann II, îsï întindeà scu
tul si bicul pre pœmînt, si Impœratul trebuià sœ i le acoperœ 
eu banni; îsï împlîntà sólita în pœmînt, si Impœratul trebuia 
sœ i o înfœsure pînœ sus eu haine de mœtase; la ostasii bul
gari trebuiá Impœratul la totï sœ le împlœ mina cea dreaptœ 
cu áur, ear’ cea stîngœ cu argint.

Prœdœcunile si crudimile, ce le-aü fœcut Bulgarii împœ- 
ratieï rœsœrituluï mai în tot decursul domnintei lor delà 679 — 
972, nu se pot descrie eu de-amœruntul : n'a rœmas provintœ, 
necï cetate sœ nu iiœ fost prœdatœ de dînsii mai în totï anniï 
Crudimea lor erá nespusœ, asá Crum, învingînd la 811 pre 
Impœratul Nicefor, si prindîndu-1, îi tœïœ capul, si punîndu-I 
într'üœ prœjinœ lungœ il tînù mai multe dille, ca sœ-1 vadœ 
popoarœle, ce venïaü sœ i se încine, apoi aurindu-1 fœcù de’n 
ell pœhar, cu carele ospœtà pre Domnii Slœvennilor cei de sub 
ascultarea sa.

Pre multi de'n locuitorii cetœtilor învinse îi duceau Bul
garii în Bulgáriea si-i asedaü acoló, ca asá sœ-sï mai múlten
sete poporul cell împuținat pre'n rœsboaïele celle necurmate, si 
sœ aibœ fecori de ajuns pen'tru oaste, ori îi treceau preste 
Dûnœre în Moldáviea si Bœsœrâbiea la Bumîniï, carii îi ajutau 
mai tot de-a una cu oaste asupra Impœratilor greci. Asá Crum 
luînd cetatea Develtul Ia annul SI2, trecu pre totï locuitorii 
acelleia împreunœ cu Episcopul lor, Emœnuil, în Bœsœrâbiea, 
unde petrecurœ aceștia pînœ cœtrœ annul 837, ear’ atunci îsi 
propüserœ sœ se întoarcœ înapoi în pátrie-si în Mœcedoniea. 
Bulgarii prînserœ de veste si mérserœ cu oaste asupra lor ca 
sœ-i împiédece delà rœ'ntoarcere ; înse Bumîniï îsi aléserœ 
cunducœtorii pre Tanta si pre Cordote, si sub cunducerea 
acestora învinserœ pre Bulgari, carii, neputîndu-se rœtrage în
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Bulgâriea preste Dunăre, fugiroe la Ungurii, carii se apropia
seră atunci de Marea neagră, îi ciemar® în ajutoriu, si se rce- 
ntoarser® cu ei earoe-si asupra Rumînilor. Rumînii, v«dînd 

pre Unguri, se voeeră cu laercemi dicînd: „Dumnedoeule! all 
Suitului Adriann, ajuta-ne!“ si prinseroe cu totii arme, cu 
mic cu mare. Ungurii le diceâ; „dati-ne averile voastre, si 
pasați unde voiti.“ Dar Rumînii n'au voit sm-si dea averile, 
ci luptîndu-se doue dille bcerbcetesce, învinseră; si pe Unguri 
si pe Rulgari, si-i alungară, apoi se îmboercarce în corăbiile, 
ce li le trimesese împăratul Toerigradului la cererea lor, si se 
întoarseră pre Marea neagroe la Tcerigrad, unde fuseroe pri
miți foarte bine de coetrce împăratul, si de acolo merseroe a 
casă în Măceddniea.

Deși Rumînii de'n Bulgăriea dunoereannce, si Sloevennii cei 
supus! Rulgarilor erau creștini, totuși Bulgarii nu numai ră
maseră în păgînism pînoe ccetroe annul 84u ci încoe voiau soe 
stingce creștinismul cu totul în ținutul Croeiei lor. Asa Domni- 
toriul bulgar Critagon, voedînd c® începe a se loeti între bul
garii sffii creștinismul, ciemoe la sine pre Episcopul Odriîului, 
Emoenuil, si cu alti creștini de frunte, si-i îndemnce pre’n tot 
feliul de făgăduințe si de daruri soe se lase de relegiunea cre
știn®, si s® îmbrffitisede păgînismul, dar' ne vrînd s® fac® 
aceasta, fur® uciși cu totii cu moarte de mmrtiri cu celle mai 
erincenne cinuiri de c®tr® acest Domnitoriu bulgar crud.

Cu toate acestea neclătitul adevăr all relegiunii creștine 
tot îsi sparse drum si între Bulgari, pre’n comerțul necurmat 
cu creștinii, si pre’n alte împregurări îndemnoetoarie. Asa se 
ici c®tr® annul 847 u® cum® cumplit® în Bulgăriea, carea 
amerintâ s® sting® poporul cu totul, carea îns® încet® la ru
găciunile creștinilor. Astm întîmplare făcu pre Domnitoriul 
bulgar, Bogor, s® se lase de p®gînism si s® îmbrffitisede cre
știnismul. La aceasta adâuse foarte mult si inteleapta cunlu- 
c'are a călugărului rumîn, Metodiu. Domnitoriul Bulgarilor, 
Bogor, fiind deprins cu vînatul, doriă sm-si aibă si a cas® un 
lot, uoe privelisce sălbatecă, ca în poedure: de aceea f®cun- 
du-si pcelat nou, ciemoe pre călugărul Metodiu, carele era
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dugrav foarte rœnumit pre acell timp, si-i porunci s®-i du- 
grœveascre prelatul cu figurele celle mai înfricoșate de’n lume, 
si cu tot ce este mai înfiorretorlu, nu-i spuse însre anume ce 
feliu de figuri sre fire acellea. De aceea Metodiu dugrrevi ju
decata cea mai depreurmœ, cu trresreturile celle mai înfiorre- 
toarïe, carile i le înfretis® frentresiea, de lire parte raiul cu toti 
drepții, ear' de altre parte iadul cu focul lui cell nestins, cu pre- 
cœtosiï si cu toate cinurile lor. întrind Bogor in prelat, s’a sprei- 
mîntat la privicunea dugrœvitureï, si a întrebat pre Metodiu sre-i 
lremureascre, cé înfœtiseadre acea dugrœviturœ? Metodiü i-a 
esplicat, si Bogor îndatre s’a botedat cu cei mai de frunte ai srei, 
si dup® aceea a îndemnat si a nevoit pre toti bulgarii sre primea- 
scre relegiunea creștin®. Poporul însre se rresculre asupra lui 
Bogor, si voia sre-l omoare pe’ntru ere a primit legea creștin®; 
dar' ell domoli încurînd rrescoala cu ajutoriul crucii (a’decre aii 
creștinilor, carii purtau cruce pre flamur®), si aduse la ascultare 
pre cei rresculati, ear’ armele, cu carile a învins pre Bulgarii cei 
rresculati încuntra creștinismului, le-a trimes Papei delà Btima, 
ea un dar’ de pomennire sîntuluî Apostol Petru. Metodiu cu frate- 
sreii Ciril prediearre Bulgarilor creștinismul cu urmare bun® pi
ure la annul 861, ear’ atunci trecurre în Morâviea cea mare 
(Slrevoniea si Sîrbîea austriac® de astre-di) si întoarsei·® pre 
slrevennii de acolo la credința crestineasc®. Cu astre ocrejune 
formre prerintele Ciril alfabetul numit cirîlic pe’ntru slovenni.

Mihaiu, Domnul Bulgarilor si all Buminilor, ca sre-si între- 
reascre pre bulgarii srei în relegiunea creștin®, primit® de cu- 
rînd de n predicarea prerintilor Metodiu si Ciril, trimese sol 
atît la Papa delà Buma, cît si la Ludovic II, Impreratul apusu
lui, cerînd sre-i trimeatre Epîscopi si préuti, carii sre înveți· 
pre Bulgari relegiunea crestineascre, si sre infiintede lerrercî· 
bisericeascre spre srevîrsirea serbitiului dumnedœesc. Deli 
Papa venir® îndat® Epîscopi si préuti, carii învœtarœ pre Bul
gari, Ie sîntir® Epîscopi si préuti; deci cînd venir® mai tîrdior 
si cei trimesï de cœtrœ Impœratul Ludovic II, aflar® lucrul ga
ta, si, ne avînd cé s® mai fac® si ei aici, se întoarser® earu- 
si înapoi frerre întîrdiare. De aici se nrescti disput® înfocate 
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între Pcetriarcii de n Toerigrad si între Papii dela Ruma în pri
vința primcetîef asupra bisericei de n Bulgâriea, voind fioe-ca- 
rele s® o aibce sub stoepînirea sa, pînce cînd soborul universal 
adunat în annul 869 la Toerigrad hot®rî: ca biserica Bulga
riei sie se fiice de Poetriarcatul de’n Toerigrad.

Bulgarii erau atîta de iubitori de rresboiu si de proedce- 
cuni, cît pre însu-si Domnitoriul, carele ar fi voit soe-I guberne 
în pace si linisce si soe-I deprind® cu lucrarea p®mîntului, cu 
sciintele si m®estrîile, s. a. îi surpau si îi alungau; asâ f®cur® 
cu Sabin si cu alții, pre carii îi alungai·® numai pe ntru c® ei 
voia s® tîn® pace. Ei se ridicai·® la putere foarte însemnat®, 
si naduiau necurmat sffi-si lmteasc® domninta tot mai departe în 
toate laturile. Asa trimese regele lor Critmgon in annul 824 
soli la Ludovic împeratul apusului, sub cuvînt, ca s® fac® le- 
g®tur® de prieteniile cu dînsul, îns® într'adev®r numai ca s® 
spionede împregur®rile si s® înceap® incursiuni si cucerinte si 
în tarile apusului. Acest scop all lor se adeveresce pre’n aceea, 
căci dup® rffi’ntoarcerea solilor de acolo, Critregon si încurse în 
Pannoniea, supuse pre Sl®vennii de acolo si le dete dereg«tori 
bulgari. Tot pe acell tîmp trimeser® si Rumînii dela Dun®re soli 
la Impffiratul Ludovic, si se plinser® de asuprintele, ce li le f®- 
ceau Bulgarii. Pre’n r®sboaie necurmate fmceau Bulgarii mul- 
t® stricacune staturilor de’n vecinătatea sa, mai ales împ®rre- 
tiei grecesci; îns® pre sine inc® se slffibiaii tot mai mult; 
pe ntru ere Domnitorii staturilor vecine nu numai încurgeau si 
ei în Bulgâriea si prredau si nemiciau tot, ce le esiâ înainte, Si 
ce puteau, ci pe lîng® aceea mai atitau si pre alti vecini s® 
încurg® în Bulgâriea si s® prade. Asâ împăratul Leon Filo
soful ciemre pre Ungurii de’n Atelcus (Basarâbiea) asupra lui 
Simeon regele Bulgâriei la annul 888. Ungurii venirre sub 
cunducerea lui Arpad si a iui Cusann, si fiind ere Simeon erâ 
strîmtorat înc® de doue prerii de cretr® ostile împrerretesci, îl 

■ învinser® Ungurii, si se întoârserre de n Bulgâriea încrercati de 
prredi. Simeon îsi rresbun® apoi, ciar în annul cell mai dea- 
proape urmretoriu 889, asupra Ungurilor; pentru c® mergînd 
aceștia întru ajutoriu împăratului apusului asupra Moravilor
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rœsculatï, Simeon învitcé pre Pœcinœêitï asupra Ungurilor 
cellor rœmasi a casœ, ca sœ-i stingœ de pe fata pœmîntuluï. 
Aceasta se si tîmplœ asá, cœcï venind Pœcinœcitiï delà Nistru, 
si Simeon delà Dùnœre, apucarœ pre Ungurii cei rœmasi aca- 
sœ fœrœ arme de doue laturi, si-i uêiserœ pre toti, luîndu-le 
tôt ce aflarœ la dînsii, si dobitoace, si ori-ce altœ avere, si 
asá întorcîndu-se oastea ungureascœ de'n Moráviea nu mai 
aflœ a casœ nemicœ; drept aceea apucœ pe Prut în sus, se du
se în Gœlîtiea, si de acoló trecurœ preste munte în Pannóniea 
(Ungáriea) si se asedarte acoló. Tot asá eiemœ sí Impœratul 
Tœrigradului, Nicefor II, la annul 968 pre Rusi cu povœtuito- 
riul lor Sfendoslav asupra lui Borise, regele Bulgarilor si ail 
Rumînilor, pe'ntru cœ acesta nu voise sœ asculte de Impœra- 
tul, carele îi disese sœ pœdeascœ Dénœrea ca sœ nu treaeœ 
Ungurii în provintele împœrœtîei sœ le prade. Rusii venirœ, 
învinserœ pre Borise, si-1 prinserœ, si-1 triméserœ Impœra- 
tului, dar' plœcîndu-le locurile în Bulgáriea se asedarte acoló, 
si voiau sœ o tînœ pe’ntru tot de-a una. Impœratul îi provocte 
apoi sœ easœ tie n Bulgáriea si sœ meargœ a casa în tara lor, 
si împrotivindu-se eî la aceasta, Impœratul veni cu oaste 
asupra lor sœ-î scoatœ de'n Bulgáriea; însœ Rusii se însotirœ 
cu Pœcinœcitiï, cu Ungurii, cu Bulgarii si cu Rumîniï, si bœ- 
turœ ostile împœrœtescï. Impœratul veni apoi mai tîrdiü earœ- 
sï cu oaste gœtitœ bine si aleasœ asupra Rușilor de'n Bulgá
riea, si, aflîndu-i nepregœtitï, îi învinse cu totul si-i nevoi sœ 
easœ de'n Bulgáriea. Ei se întoarserœ a casœ pre marea nea- 
grœ, însœ furœ omorîti eu totii de cœtrœ Pœcinœêitï, carii 
aveaü mînie pre dînsii, parte pe'ntru cœ Rusii, pe cînd îi aju
tase asupra Impœratuluï, nu le fœcuse parte dreaptœ de'n 
prœdi, parte pe'ntru cœ acum fœcuse pace cu Impœratul fœrœ 
încuviințarea lor.

Pre'n acestea se slœbise puterea Bulgarilor si a Rumîni- 
lor; drept'aceea Impœratul loan Demisca îsi propuse sœ des- 
fiintede de acum Crœiea bulgarœ-rumînœ, si sœ*  o prefaeœ 
într’uœ provintœ a împœrœtîei salle. Cu acest scop se apucœ, 
si pre Borise regele Bulgarilor si ail Rumînilor, pre carele il 



43

avea la sine, încoe de cînd îl trimesese Rusii prins, îl desbrce- 
cce de stemele craesci si-1 foecu Magistru în oastea sa, ear' 
coroana bulgara-rumîn® o incince lui Dumnedoeu, punîndu-o 
în biserica, la annul 972; ear’ Bulgariea începu a o ocîrmuî 
pre’n deregatorii soei.

Curînd însce se scular® patru fii ai unui Comite rumîn, 
anume: David, Moise, Aron si Samuil si rastmtorir® Crceiea 
bulgara-rumîn®, carea de aci nainte avii numai Domnitori 
rumîni.

Șirul si numele Domnitorilor ,,rumlni“ de’n Dom
ninta bulgaroe-rumtnoe de’n dreapta Dunoerii de jos

(976—1017).

Domninta bulgara-rumîn® de’n dreapta Dunării de jos 
avu următorii sese Domnitori de’n ncecunea rumîn®:

1. David . ,
2. Moise
3. Aron . . . .
4. S®muil
5. Gavriil Romann
6. Ioan Vladislav .

976
976
976
976—1013

1013— 1014
1014— 1017.

Cei de’ntîi patru erau frați, si s’au sculat de uadat® s® r®- 
stwtoreasc® Domninta cea desființat® de cmtr® lmp®ratul Ioan 
Demisca la arinul 927. David muri de moarte fireasc® întru all 
întîiule ann all domnintei (976), tot în acest ann muri si Moise, 
lovit fiind de u® peatr® la baterea cetatii Sera, si tot în acest 
ann fu ucis si Aron cu teatre fremiliea sa de c®tr® frate-sreu Sre- 
muil sub cuvînt, c® ar fi tînînd cu grecii si ar fi îmblînd s® le 
vîndffi tara. în cipul acesta ramase Sremuil singur Domnitoriu 
Bulgarilor si Rumînilor, un om foarte curagos si viteadu, 
carele ar fi înaltat crreîea bulgara-rumîn® la cea mai mare 
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putere, deacœ pe tronul împœrœtieï de n Tœrigrad nu s ar fi 
suit ciar în annul acella (976) un rival, carele sœ-l întreacœ, 
si sœ-ï nemiceascœ crœiea cu totul, acesta era Impœratul Vœ- 
síliü II, Bulgaroctonul (omorîtoriul de Bulgari).

Sœmuil întrœ în decursul de mai multï anni în provintele 
Împœrœtieï grecescï, si le prœdœ, învingînd oastea împœrœ- 
teascœ, ce se trimetea încuntrœ-ï, însœ a dese ori rœmîneà sí 
învins; ear’ dupœ ce impœratul Vœsiliü se mîntui de înfrico
șatul rœsculat; Barda Foca, se porni cu toatœ puterea sa 
asupra lui Sœmuil si-l învinse în mai multe rîndurï. Mai pre 
urmœ în annul 1013, învingînd Impœratul Vœsîliu pre Sœmu
il, si prindînd cinci-sprœ-dece mit de Bulgari si de Bitminï, 
puse de le scoaserœ ocii la toti, lœsind tot numai la üœ su
ive unul cu cite un ociü, carii sœ cunducœ pre ceïalalti, si 
asá îi trimese la Simeon, carele vœdîndu-ï într'astœ stare tîn- 
guivœrœ asá se pœtrunse de supœrare, cît si mûri de nœcadu.

. - A
Curînd dupœ aceea desfiintœ Impœratul Vœsiliü II, Crœ- 

iea bulgarœ-rumînœ în annul 1017, si prefœcu toatœ Bulgá- 
riea în provintœ a Impœrœtieï grecescï, cœriîa îï rœmase apoi 
supusœ într'un rœstîmp de 169 de anni încïeïatï, àdecœ delà 
1017—1186, cînd se scularœ doï fratï rumînï, strœnepoti aï 
Begeluï Sœmuil, si întemeïarœ Impœrœtiea Ruminœ-Bulgarœ.

Vœsiliü II Bulgaroctonul fœcü testœmînt, în carele leagœ 
eu jurœmînt pre totï urmașii sœï în tronul Impœrœtieï, ,,ca de 
cum-va s ar scula oare-cind-va Ruminii, sœ f'aeœ eu et asá: 
cum a fœcut ell cu Bulgarii.“

Obsœrbœcune. Trebuie însemnat, eœ istoricii de pe timpul domnintei 
bulgare-rumîne (679 — 1017) si ail domnintei rumîne-bulgare 
(1186—1392) numesc pre Unguri mai tot de-a una Turci. Unde 
scriù istoricii delà annii 1122, si 1152 încoace Pœcinœcîii, Cu
manul si Sciti trébuie înțeleși pre tot locul Ruminii cei de-a 
stingă Dünæril (de’n Moldáviea si Rumîniea); tíind cœ pre Pœ- 
cinœcitï i-a stins eu totul Impœratul loan Comnenn la annul 
1122, ear' pre Cumanni i-a stins Imperatul Emœnuil Comnenn 
la annul 1152. Sub numele de Misi seau tUesi, se înțeleg la 
scriptorï tot de-a una Ruminii cei de-a dreapta Dùnœrii. Sub 
numirea Romannii seau Romei la istoricii de’n rœstîmpul acesta 
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se înțeleg pre tot locul Grecii, fiind cm Grecii îsi însusir« sie-si 
numele străbunilor noștri Romanni, foști Domnitori ai Tărigra- 
dului mai nceinte.

§. 10.

lutemeupcunea Impoeroetieî Runiîne-Bulgare de-a 
dreapta Dunoeriî de jos In annul 1186.

După ce Rumînii si Bulgarii de n dreapta Dunării fusera A
supusi împărăției grecesc! intr’un răstimp de 169 de anni, se 
sculara la annul 1186 doi frați rumîni si scuturară jugul Gre
cilor, întemeiînd împărăție rumîna-bulgaroe. Aceasta s a în
tâmplat în cipul urmatoriu: lui Isâciu Angel, împăratului gre
cesc, îi muri împarateasa la annul 1185, si se însura cu fata 
lui Bela III, regele Ungariei, carea nu eră încă de dece anni, 
si, ca sa cruțe visteriea împarateasca, porunci ca cieltuelele 
celle de nunta sa se adune dela tarile împărăției; dar’ acest 
lucru a amarît prea mult pre locuitori, asuprindu-i cu scoa- 

. · *terea darii acesteia, si pre’n aceea i-a răsculat asupra împă
răției, mai ales pre Rumînii de’n muntele Emului. Doi frați 
Rumîni, anume Asann si Petru, carii se trageau de’n familiea 
lui Samuil fostul uadinioara rege all Bulgarilor si all Rumîni- 
lor (976—1013), ca sa scape tînutul lor de asupricunea # A _
dărilor, mersera la Imparatu), si cerura sa fia primiți în 
oaste, ear’ pe'ntru acest serbitiu sa li se dea lor muntele, în 
carele locuiau, si sa fia scutit de dare; însă nu li se împlini 
cererea. Asann, carele era mai îndrasnetu si mai cu curagu, 
îsi rannoi cererea cu amerintare, ca de nu se vor primi în 
oaste si nu li se va da acell munte, va rasculâ tot poporul 
asupra împărăției; însă pe ntru aceasta îndrasneala unul 
de n deregatorii împăratului îi trase ua palma preste fata. 
Asann si Petru vadîndu-se nu numai neascultati în cererea lor 
'cea dreapta, dar’ încă si bajocoriti, se întoarseră a casa si 
rasculara tot poporul asupra împărăției. Ca sa poata ei în- 
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curoegă pre poporul cell înfricat pre'n tiroenniea deregoetori- 
lor împceroetesci grecesc! de pînoe atunca, didiroe uoe biserica? 
în onoarea Sîntului Dumitru, si duseroe într’însa boerbati si fe
mei, pre carii îi învcetaroe sa se prefacă? ca cam ar fi îndră
ciți si sa? strige în audul poporului adunat, ca Slutul Dumi
tru a părăsit biserica dela Tesalonica si a venit aici in 
asta biserica noua ca sa ajute Rumînilor si Bulgarilor 
asupra Grecilor, si ca voea lui Dumnedau este, ca sa se 
scoale Rumînii si Bulgarii sa omoare pre toii Grecii si sa 
scuture jugul lor de pe grumadu-si. Pre’n aceasta se încuroe- 
goe tot poporul de’n muntele Em si pînce la Diinoere, si prinse 
arme asupra Impceratiel, si ciemînd într’ajutoriu si pre Rumî
nii cei de a stingă Diînoerii de n Moldaviea si Rumîniea, îuvin- 
seroe pre ostile împoeroetesci celle trimese asupra lor, si înte- A
meiarce Impoeroetiea rumînoe-bulgaroe de’n dreapta Dumerii de 
jos la annu! 1186, carea înflori într'un roestîmp de 206 de an- 
ni, adecă? dela annul 1186—1392. si avu într’acell roestîmp 
opt-spra-dece Imparati rumîni, mai toti de’n foemiliea Asan- 
nilor, precum se vede în urmcetoriii 11.

§· ii-
_ zi _
Șirul si numele Domnilor rumîni den Impoeroetiea 

rumînoe-bulgaroe de’n dreapta Dunoerii de jos 
(1186—1392).

Impoeroetiea rumînoe-bulgaroe a înflorit într'un roestîmp de 
206 de anni, si a avut opt-sproe-dece Impoerati, carii sînt ur- 
mcetorii:

1. Asann................................................. 1186—1196
2. Petru (frate cu Asann, a domnit îm

preunez cu ell).................................... 1186—1196
3. loan I (numit si Ioaniciu, all treile

frate all lui Asann)........................... 1196—1207
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4. Boriloe (nepot de soro? all lui Asann) 1207—1222
5. loan II (fiiul iui Ioan I)................... 1222—1241
6. Calimann (fiiul lui Ioan II) ... . 1241—1245
7. Mihaiu (fiiul lui Ioan II)................... 1245—1258
8. Mite (cumnatul lui Mihaiu) .... 1258—1259
9. Constantin (cumnatul lui Mihaiu) . . 1259—1277

10. Cordocuba-Lahanna(n®scut de n sta
re de jos) .......................................... 1277—1279

11. Ioan III (fiiul iui Mite)....................... 1279—1280
12. Gorgu I Tertere (cumnatul luiloan III) 1280—1292
13. Caca (fiiul lui Noga Hannul tătarilor,

ginerele lui Tertere)....................... 1292—1295
14. Svetislav (fiiul lui Gorgu I Tertere) 1295—1322
15. Gorgu II Tertere (fiiul lui Svetislav) 1322—1323
16. Mihaiu Streantimer (născut de'n tata 

rumîn macedoneann si mam® rumîna 
moldav®, s‘a ales Domn, fiind cm fa-
miliea-domnitoari® se stinsese) . . 1323—1332

17. Alesandru Streantimer (varul lui Mi
haiu Streantimer) ............................ 1332—1350

18. Sismann (fiiul lui Alesandru Strean
timer) ................................................... 1350—1392.

împărății Rumînilor si ai Bulgarilor avurm ciar de n în
ceputul împărăției a susține lupte cumplite cu împărății gre
cesc!, de’n carile îns® esira învingători, mai ales după ce 
demara într'ajutoriu pre frații sai, pre Rumînii cei de-a stin
gă Dunării (de'n Moldaviea si Rumîniea). Asă întîii Domnitori 
Asann si Petru Latura cumplit pre Greci în sese bătălii mai 
însemnate, în annii: 1186, 1187, 1188, 1189, 1190 si 1193; 
ha încă în annul 1189 bătură urît si pre Frideric Barbm- 
rosa, împăratul apusului, carele trecu atunci cu ostile cruciate 
pre’n Bulgariea catra Palestina far® neci um disciplina. 
Asemenne decurseră luptele si sub Ioan I, carele încă rapur- 

' ta învingeri strălucite asupra Grecilor la annii 1198 si 1200, 
dnd lua Varna cu masine de rasboiu.
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Starea Rumînilor si a Bulgarilor era acum cu atîta mai 
grea, cu cit de acum nainte avura sce sustîn® lupte nu numai 
cu Impceroetiea greceasca, ci si cu Ungurii, carii înece doriaîi A
si se nevoiau de’n toate puterile sce cucereasc® Imp®r®tiea 
rumîna-bulgara si s® si-o supui® sie-si; si cu Slmvennii de'n 
Grelitiea, carii încurgeau în ținuturile Rumînilor Moldavi, si 
pre'n aceea împiedecau pe aceștia ca s® nu poat® da ajutorii 
Rumînilor de’n dreapta Dún®rii; sí cu Tmtarii cei cumpliti, 
carii se ravarsar® în Europa, cutrierînd si pustiind cu totul 
mai adese ori Rúsiea, Gmlitiea, Ungâriea, Ardealul, Moldávica 
si Rumîniea; si mai pre urm® si cu Turcii, pre carii loan 
Cantecudenn, usurpwtoriul împ®r®tiei grecesci iî ciem® în 
Europa asupra lui Alesandru Streantimer Domnul Rumînilor si 
all Bulgarilor, si carii se asedar® apoi în Europa si stinser® 
mai tîrdiu si Impmrmtiea rumîna-bulgara, si cea greceasca. 
La acestea se mai adaugeaü încă desele lupte de'n launtru, 
între rudénniile rapausatilor Domnitori pe’ntru tronul Dom- 
nintei, carele voiau care de care s®-l apuce.

loan I, ca sa-si scutească Imparatiea de ori-ce legătu
ră si amestec cu Grecii, se uní cu bisérica apuseann® în cre
dința, si cîscig® dela Papii Rumei nu numai ua metropolie 
neatîrnat® în Trinov, ci si sceptru si coroan® împ®r®teasc® 
cu toate celelalte însemne alie demnatatii împărătesei, înco- 
ronîndu-se ca Imparat all Rumînilor si all Bulgarilor de catra 
trimisul Papei, Leul Cardinalul, în 15. Noembre 1204. Insa 
asta unire cu biserica apuseanna se pastrâ numai pîna la 
annul 1235, cînd loan II, se desfacú de ea, si cîsciga dela 
Patriarcul si dela împăratul loan Duca, Metropolie neatîrnat® 
în Trinov.

(Aici se pune de’n Cronic® de’n cuvînt în cuvînt annul 1204 
„despre nevointa reyelui Unyâriei, Emeric, ca sa împîedeee pre solii 
Papei sa nu mearya in Bulgariea spre coronacunea lui loan împăra
tul Rumînilor si all Bulgarilor“; si annul 1205, „despre învingerea 
lui loan I, rapurtata asupra lui Balduin Flandrul Imparului osiilor 
cruciate, carile ocupase Tariyradul, si voiau sa-si supuia si Împără
ție a rumina-bulgara“.)
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Annul 1204r. Emeric, Craiul Ungurilor, adunase tara în 
arnul acesta, sœ-si încoronede pre Lœdislau III, fiiul sceü cell 
unul nœscut, cînd eatœ a sosit la el] Leul Cœrdinalul, solul 
Papei Inocentiü III, cu Blâsiü, Episcopul Brîndiduberului, vrînd 
sœ treacœ pre’n Ungâriea în Bulgâriea la încoronarea lui Ioa- 
niciu, craiului Bulgariei si all Vlâhiei, despre a cœruïa împie
decare asâ scrie însu-sï Inocéntiü III, Papa cœtrœ Craiul 
Emeric :

„lnturnindu-se la scaunul apostolicesc Ioan, atunci Cœpellannul 
nostru, earœ acum Episcopul Furconiuluî, ne-a spus, ca cu mare d râ 
poste s’a primit pre'n tine, si a dobîndit de la tine, ca nu numai ell, c 
si alt! soli ai scaunului apostolicesc sœ poalœ trece pre'n Ungâriea in 
Bulgâriea si Vlah ie a .... unde dupœ aceea trimiserœm pre fitul nostru, 
Leul Cœrdinalul si préutul sintei cruci, solul scaunului apostolicesc pe’n- 
tru propoveduirea credinței crestinesci; pre carele, cum ne-a scris ell, 
mai mult Vai cinstit, decit a credut, si, dindu-i sœrutare de pace, cu 
bucurie ati fœgœduit unul altuia prieteșugul, si, dœruindu-l, nu numai 
i-ai ingœduit sœ poatœ trece, ci ai si poruncit oamenilor tœi, ca cit cin
ste sœ-l treacœ in Bulgâriea, fœgœduindu-i si aceasta, cœ-i vei trimete 
la otarœ scrisoarea ta corea sœ o lina ascunsœ, si dupœ cuprinderea ei 
sœ lucrœde pe'nlru pace. Mer gin d asâ darœ cu trimișii tœi pinœ la 
marginea Ungariei, a venit la cetœluica ce se cieamœ „Ceve,“ unde 
numai Dünœrea desparte Ungâriea de Bulgâriea, multi asceplindul eu 
dorire de ceea parte. Ci dupœ dœbavœ de ûœ di, fœrœ veste ait sosit 
unii, carii alergind l’ati oprit sipre ell si pre Episcopul Blâsiü de la 
trecere, de’n poruncœ crœeascœ, dicindu-i sœ se intoarne la üœ tœrime 
a ta, delà care trecuse caile de trei dille mai nœinte, si rœmiiînd acolo 
sœ porunceascœ Domnului Bulgarilor, ca sœ viiœ de grabœ la un ôstrov, 
carele este intre otarœ, ca acolo mai intiiù sœ jüdece despre sfada de'ti
tre voi, si sœ o asede, cum se cuvine ; altmintrelea nu va pulé trece. 
Earœ Cœrdinalul intre altele a rœspuns, cœ aceasta nu trebuia a o face 
asâ, si pe’nlru cœ de Car primi pre ell eu legœlurl de acestea, s’ar vedé 
a fi „Simonist“, sipe’ntru cœ nu-lpoate sili la ce-va mai nœinte de a fi 
legat scâunului apostolicesc pre’n legœturœ duhovniceasca:. Deci ne- 
vrind sœ se intoarne, indatœ a esit poruncœ delà comitul cetœtii, ca ni- 
mene sœ nu indrœsneascœ a vinde ce-va Cœrdinalului seau numitului 
Episcop sub pierderea capului si a averilor. Si Cœrdinalul cu numitul 
Episcop se pœdesce ca de trei sute de ostasi, carii intru alita il asu
presc, cit usa cœmœrii, de se poate dice cœmarœ, incœ o strœjuesc ; sœ 

’ tœcem alte necuviințe, ce i se fac.“

Lepturanii rumîresc. T. IV. P. 1.
Ï

«

4
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Coerdinalul, Leul, na asceptat sce meargce epistola aceasta 
în rnîna Craiului Emeric, ci a scris si Ia adunarea tcerii ungu- 
resci: drept aceea temîndu-se Craiul, ca nu cum-va soe ímpié- 
deee Papa încoronarea fitului soeii, a slobodit si pre Leul Ccer- 
dinalul, sí pre Blásiü Episcopul mai noeinte de a primi epistola. 
Totuși primind Craiul Emeric epistola adusoe mai sus, a rces- 
puns Papei, pîrînd foarte pre Craiul Ioaniciu, la care pîri poe- 
triarcul Romei Inocéntiü III asá rcespunde:

„La a doua: ce ai scris, coe numitulIoaniciu a cuprins tara, ca
rea o-a dat destre tatoel tceu sororei talie, împărătesei Grecilor; si cm 
tara Sirbiei, carea e supusa: coroanei talie, luind cu sine mulțime de 
poegîni o-a joefuit foeroe de miloe, intru atîta, cit afarce de cei ce s'aii 
omorît pre’n tircenniea Iul, multl creștini s'aii dus în robiea poegînilor . . . 
sce scii de bunce samoe, coe Noile nu ne place ori-ce s'a fmeut spre voetoe- 
tnarea si paguba ta, si ca sce ti se facce destuii, ne vom târgui cu de 
ad insul.

La a treia îti rmspündem asá: coe mocear coe ai scris, coe numi
tul Ioaniciu nu este Domn all vre unei toeri, de a si cuprins uce parte 
den tara ta, altoi parte de'n tara altuia, si numai pinoe la îioe vreme le 
tine cuprinse; de tinde te mirt, coe pre un apriat nemic (dusmann) all 
tată, neîntrebindu-te, asá in grabce voim soe-l incoronoem „Craii/“; to
tuși (ci eartoe) altmintrelea site lucrul, despre tice parte, fiind coe nu 
scii deplin adevărul: coeci in veacurile trecute multi Crai s'aii încoro
nat in Bulgăriea pre'n scaunul apostolícese, precum : Petru, Soemuil, si 
alții dupee dînsii. Pe'ntru ca: Craiul Bulgarilor, pre'n propoveduirea 
fericitului Nicolaiii predecesoriului (noeîntasului) nostru, la alie ccerilia 
întrebeeri mal a dese ori roespundeá, cu toata· tara sa s'a învrednicit a 
se botedâ. Darce cu vreme împuternicindu-se Grecii, si-au pierdut Bul
garii impoeroetiea, ba ce e mai mult, au fost siliți sub greii jug a sluji 
împ curatului de’n Toerigrad pinoe atunci, pinoe cind mai pre urmoe doi 
frați, ádecoe Petru si Ioaniciu, noescuti de'n vita Crailor mai de noeinte, 
tara pcerintilor stei nu atîta o aă cuprins, cit o aii ciscigat îndoeroept, 
asá cit intr'i/a· di aü btetut mari prinți, si nenumterate popoarce : însoe 
totuși nu dicem, coe doaroe vre uoe parte de tarce nu o aă cuprins cu pu
terea, ci stoelornicesce întoerim, coe partea cea mat multoe a tcerii o aă 
ciscigat de'n credința poerinteascoe. Cu toate acestea noi nu vrem soe-l 
incoronoem Craiii preste tara altuia, ci preste a sa, dupoe cum aă foecut 
sinoeintasii noștri, vrînd si aceea, ca si ell ste intoarne tara, carea o 
tine cu nedreptul, si lui incoe soe i se întoarce tara, carea s'a luat de la 
ell cu nedreptate, fiind coe si ell ne-a rugat, ca soe facem dreptate între 
tine si intre ell.“........................................................................................
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Annul 120H. Lœtiniï, àdecœ Itœlianniï, Frînciï si Germî- 
niï, carii primise cruce asupra pœgînilor ca sœ cîscige îndœ- 
rœpt Pœlestina si alte tœri delà dînsiï, si-aü uitat dœtorinta, si 
începînd a vœrsa singe creștinesc, în loc de cell pœgînesc, în 
annul trecut în 12 dille aile lui aprile au cuprins Tœrigradul, 
si sï-aü fœcut Impœrat pre Bœlduin Flandrul. Fiind asá darœ 
preste Lœtiniï cei cruciatï impœrat Bœlduin, earœ povœtuitorï: 
Enric, fratele lui Bœlduin, Mœrcionul Munteferatului, Bonifa- 
citi: Enric Dandul, ducele Vennétieï, si comitul Pleei Ludo
vic (earœ nu boloic, curn îi numesce Niceta dupœ obiceiul 
Grecilor, carii numai cit au întunecat istorica pr’en mutarea 
numelor cellor proprii), si trimetînd la acești Lœtinï Ioaníciü 
Craiul Ruminilor si all Bulgarilor pentru înțelegere, nu numai 
nu s'a ascultat ca un Craiîi, ci încœ i-s'au si lœudat Lœtiniï cu 
tot feliul de rœu, de nu le va da lor toatœ Mísiea dejos, carea 
o cîscigase îndœrœpt delà Greci. Deci Ioaníciü a scris Pœtri- 
arculuï de n Ruma, lui Inocéntiú III, sœ asede pre Lœtinï de n 
capul luí, ci nemica a isprœvit. Drept aceea Ioaníciü pre Gre
cii cei ce fugise la ell, dupœ ce nu i-au primit Lœtiniï în ostile 
lor dupœ luarea Tœrigraduluï, i-a trimis a casœ, ca iiœ-care 
sœ atîte pre ai sœi la rœscoalœ asupra Lœtinilor, precum au si 
fœcut. Earœ Ioaníciü ciemînd întru ajutoriü pre Sciti (pre ca
rii Enric, fratele lui Bœlduin în epístola trimisœ lui Inocén- 
tiü 111, mai bine îi numesce Comanni, cœci aû fost Rumîiiii cei 
de-a stînga Dünœrii), ce a mai fœcut, ne învatœ Niceta 
dicînd:

„Si ca sœ le spünempre rind, care s'au intimplat mai încolo, Ro- 
mannii („Grecii“ trebuia sœ scriœ, de i-ar fi lœsat mindriea pe Greci 
sœ-si tînœ numele, si sœ nu-si scimhe neamul), carii tineá Odriul si 
Dimoticul, biduindu-se Ruminilor rœmîneà acoló. Earœ ioaníciü, care 
aducea ostile salle si mai mare ajutoriü delà Sciti, se grijïà sœ nu-l 
priceapœ Lœtiuii. Deci cit a inteles Bœlduin cu cei trei Povœtuitorï rœ- 
scoala Ruminilor, indatœ a trimis osti in cuntra cetœtilor, carile se rœ- 
sculase. — Earœ Impœratul Bœlduin a esit in luna lui Martiù eu comi
tul Pleei Doloic, si Enric Dandul, ducele Vennétieï, dupœ dinsii, jiœ- 

,· care cu legiunile salle, si sœntuind la Odriü mai departe decit ajunge 
• sœgetœtura, a doüa di aii apropiat ostile de diduri, si au fœcut mœsine. 
Í 4
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Preste puține dille loaniciu a poruncit unei parti a Scitilor sa nara- 
leasca asupra cailor si a dobitoacelor, care pasceâ in riturile de lingă 
tâbara Latinilor, ca sat cerce staturile si vitejiea nemicilor (dusman- 
nilor), earce aceștia cit aii vadul pre Sciti, indata au apucat sulițele, si 
suindu-se pre cai, aii dat după dinsii, carii indatoe aii întors spatele, si 
fugind tot într’una, sagetâ indarapt, si asa a trecut diua aceea. Deci 
loaniciu s’a tras la strimtori, si s’a ascuns intre dealuri pailindu-se ca 
sa nu priceapce nemicii, ca e de fata: si eara-si a trimispre mal 
multi de'ntre Sciti, all carora povatuitorlu era Cota, în tâbara Latini
lor, îndemnindu-i ca sa se poarte ca si cei de’util, si tot pre acea caile 
sa se întoarne. Latinii vădind de noii pre Sciti, eara-si s’aii intrarmat, 
si mai cu mare inima s’aii luat după dinsii; si fugind Scitii, Latinii 
i-aii alungat nebunesce pina la locurile, in care era întinse cursele si 
leșurile, si aii dat de oști odihnite, fiind el si caii lor obosiți de caile, si 
se cuprinsera în mijlocul Sediilor, de mulțimea carora fiind asupriți, 
s’aii bătut jos de pe cal. Cadut’-au cei mai buni callareti, cadut -a si 
cernitul Pleel Doloic cu cel mai viteji Latini, si Balduin s’aprins, sis’a 
adus viii in Misiea, carele dueîndu-se în Tirnov, s’a bagat in temniia 
incarcal de lanțuri pina in grumadi. Eara capul răutăților, Dandul, 
ducele Venneiiei, carele era in coada oștilor, intelegind pierderea de n. 
cel ce fui/lâ, s’a întumat in tâbara, si, după ce a înnoptat, (ca bataea 
a fost de cu saraj, a poruncit sce duca lumini in corturi si sa faca bo- 
botcei, ca sa gîndeasca Rumînil, ca na perii toata oastea, nici se trage 
de la batae: deci după straja cea de'ntiia a nopții s’a dus in cetatea 
Redestul de lingă mare, si de acolo, intilnindu-se cu Enric fratele lui 
Balduin, in Tarigrad.“

Domnitorii Rumînilor si ai Bulgarilor întrarre în legaturi 
de cuscrii cu Domnitorii tuturor popoarrelor puternice de pre’n 
pregiurul lor, cîte se ivirre în tot răstimpul Domnintei lor 
(1 186—1392). Asâ cu Imprecații grecesc! Ioan Duca, Mihaiîi 
Preleologul, Andronic, s. a.; cu regii Ungurilor; cu Hannii 
Tătarilor, si clar si cu Sultannul Amurat. Aceasta o frecurre 
cu scop de a-si asegurâ pacea de'n partea acellora, si de a-si 
întări tronul cuntra amerintrerilor ce le-ar fi putut veni de'n 
partea acellora. Cu toate acestea se vredurre nevoit! pe ling® 
toatre cuscriea a purta roesboaie necurmate cu toate acelle po
poare?, pre'n carile se slrebirre împrumutat. Imprerretiea ru- 
mînre-bulgarre o desființa: clar un cumnat all împăratului ru- 
min Sismann, âdecre Breiadet, fiiul lui Amurat, la annul 1392, 
si o prefrecu în provintre turceasca.



vn.
Dumitru Ticindeal (cam pe la 1778—1814).

(Unele traesoeturi den vieata lui Dumitru Ticindeal, dupa; I. Elia- 
de si Vces. Alesandrescul Ureciee.J• —Despre literatura se dice, coe este roespicrecunea sotietatii: tot 
asá sí scriitoriul este nu numai madularîul unei sotietati, da’r si un ins 
(individ) singuratec. Deci ori-ce scriere oglindesee nu numai sotietatea, 
dar’ tot üa-dat® si însualetatea autoriului ei. Scriitoriul cu sîmteminte 
nu ne înfatisead® numai sotietatea sa asá precum se afl® ea, ci ne d® 
sí u® alaturacune a sotietatii aeve cu acea sotietate, all cariia ideal 
st® înaintea mintii lui. Deac® ori-ce carte ar fi numai înfatîsacunea 
sotietatii, cum se afla ea în fapt®: atunci am fi nevoit! s® incieiam, 
c® produsele literarie nu pot cuncurge la îndreptacunea, depiinicunea 
si civilicunea sotietatilor omenesei. Ins® ia aceasta ni se opun mii de 
esîmple. Aü enciclopedista frîncesi n’aü produs alta nemica, decît aú 
dugravit sotietatea, cum erá pre timpul lor? Aü Volter ne înfatisead® 
în produsele salle literarie numai spiretul de îndoeal®, de necredint®, 
si de luare în ris aii timpului saú? Aü nu este ell unul de’n părinții 
mișcării cellei mari, carea e cunoscut® sub numele de revolucunea 
frîncesoe, si pe carea noi o vom numi revolucunea mintii omenesei cun- 
tra sclaviei, în carea fu încătușat® veacuri întregi atît omenimea cit 
si mintea ei?

Drept c® se afl® si cârti de acellea, cariie nu cuntribuesc ne
mica la formacunea sotietatii, ba se afl®, durere, si de acellea, cariie 
adaug foarte mult la corupeunea sotietatilor si a moravurilor lor.

Domnul Gregoríü Alesandrescul, poetul rumîn all annului 1840, 
se mir® si se supăr®, c® pre’n toata puterea cuvîntului si a armoniei 
poesiei nu poate face pre creditoriü s® înțeleagă, neci s®-l în- 
dreptede:

„Coe cu toata; a sa silința:
A fost cu neputința:
Puterea armoniei sa:-l faca: soe'nteleaga·.“
Pre’n urmare despera, c® vapulé:
„Pre’n scrieri a preface noerávuri desf ríñate.“
Ciar pre’n aceasta arat® poetul, c® e cunvins, c® pre’n produse 

literarie, nimerite bine, trebuie s® se îndrepte ori-ce sotietate, si ori-ce 
om de’n tr'însa.
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Desfăsurînd acest adevăr, rca sm putem dejudecă bine pre Du

mitru Ticindea], întîiul făbulist rumîn, ne aflăm nevoit! a însemnă aici 
tot ce am putut află despre dînsul, ca ins singuratec, ca mcedularîu alt 
sotietatii, si nia! pre sus de toate ca apostol all rumînîsmului.

Dumitru Ticindeal s'a născut în Bănnatul Timișoarei în satul 
Becicerecul-mic în cei de pe urmă 25 de annî ai veacalui XVIII, carele 
este veacul triumfului dreptului asupra despotismului. Ticindeal născut 
pe lume uădată cu noul drept all Europei, se pare a fi supt, împreună 
cu laptele mamei salle, iubirea acellor drepturi, si dorul de a le vede 
proprietate si a Rumînilor, cunăcunalilor săi. ·

La aceasta a lucrat de'n cei mai frăgedi anni ai vietei salle. 
In tristele împregurărl, ce despărtiau pre Rumînii de’n Ardeal si 
Ungăriea de’n căusa relegiunii, Ticindeal, simțind, puiîndu-si îna
inte, cum dice ell (la învățătura dela făbula 154) : „ce dulceața si 
fericire ar fi, a vede asâ mare număr de Rumini (în Bănnat, Ungăriea, 
Ardeal, Rumîniea. Moldăviea si Bucovina), ca se iubesc ca frații si se 
omenesc (onoreada)“, se pare aTsi fi impus de misiune, a fi solul păcii, 
de a aduce între frați ramul de oliv. Intr’adevar ell întrebuința toate 
mijloacele ertate, ce-i steteau în putintă, pre’n carile i se părea, ca va 
ajunge mai segur acest scop înalt si binefaeatoriu. Nutrind în sine, 
cum se vede mai în toate fabulele lui, ca si Micul. Sinea! si Petru Maior, 
idealul naseînd all Rumînîsmului, se făcu apostolul mistic all acestui 
ideal. Eliade dice în precuvântarea la fabulele lui Ticindea], edate la 
1838: „intre barbatii, ce aii slujit nației rumlnesci, si s'au jertfit pe 
sine-si folosului obscesc, precum: Iorgovici, Petru Maior, Sincai, Si 
alții, a fost Ticindeal unul de’n cei mai însemnați.“

Ticindeal, pe’ntru ca clar si în mijlocul certelor pe’ntru relegiune 
încă să poată da apelurilor salle la înfrățire puterea relegiunii, se 
făcu, ca si istoricii rumini numit! mai sus, ministru altariuluî lui Crest, 
la carele îngenunciînd cu relegiosătate, să poată strigă cu cuvintele 
celle mai străbătătive : „c<e aici nu e neci grec, neci latin, neci unit, 
neci neunit, ci numai Rumin!“ ■ . .

Ăsfeliu aflăm pre Ticindeal pe la annul 1812 pmroc la biserica 
de’n Beeicereeui-mic, luptîndu-se cu tot delul cuntra nesciintei, înfrun- 
tînd bigotismul si supersticunea, învătînd că „siniiea preutiei nu sta 
neci în haine lungi, neci In barbe lungi!“

După aceea fu Ticindeal profesoriu, mai întîiu la Berecson, 
apoi la Belinti, sî în urmă în Arad la școala prepărîndală rumiriă, în
ființată de cătră împăratul Austriei, Frîneisc, pe’ntru formăcunea 
învățătorilor rumîni la scoalele sătenne. într’astă deregătorie, ră
mase Ticindea' stătornic în neobositul Său del, si credincos apostola
tului său pe’ntru rumînism, si pe ntru ori-ce este drept, adevăr, bun si 
frumos. El), asemenne plugariului cellui bun, căută să însutească să- 
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mintă cea tuna a sciintei, relegiosatatii, moraletatii si noecunoele- 

tcetiî, samannîndu-o în toate părțile, unde a aflat poemint bun, curatit 
de buruennele înnadusitive, ori unde a aflat inimi primitoarie, scutite 
de negina patimilor si a rautătii.

Neînsaratii luceferi ai literceturei rumîne: Soemuil Micul, Pe
tru Maior si Gorgu Sincai, precum dice prea nimerit D. I. Eliade, spâr- 
seroe acum, asemenne lui Moise, marea întunereculul, carea ținea pre 
Rumînî de'neoace de pcemintul cunsciintei nacunale, si-i făcură sa 
treacce de’ncslo de Egipetul nesciintel, si sce-sl cunoască: adevăratul 
sau început.“ Ticindeal apucat de’n mina astor genii ai Rumînismului 
facliea, carea amerintă soe o stingoe dusmannii, carii se spoeriâserce de 
desceptarea Rumînului provenită de’n cunoscinta străbunilor sai si a 
mărețelor fapte alle acellora.

Prigonintele pornite asupra istoricilor rumînî deveniau de’n ce în 
ce tot mai aprige asupra ori-coeruia ar cerca a întră în eallea acellora. 
Ticindeal, ca soe se ferească de ast fulger amerintătoriu, si totuși să- 
si ajungă scopul, îmbracă propuintele salle într’ua formă nevinovată, 
nebătătoariă la oci, ell le propuse în vesmîntul fabulei: si asă pe eînd 
spionul trimes de dusn anni îsi punea urecia la usa scoalei, în carea îsi 
tîneă Ticindeal prelegintele, nu audia neci io*  învățătură stricacoasa 
si tulbur atoaria, precum asceptă, ci numai nisce cunvorbinte simple, 
nevinovate, firesc!, naive între lup si oae, intre vulpe si momită, si între 
alte animale nevinovate.

Cu toate acestea tot nu putu scapă Ticindeal de prigonintele 
atîntite asupra-i, căci curînd după ee-si tipări la Buda în annul 1814 
întîiete fabule, cadu jertfă intrigilor pornite asupra-i de n partea dus- 
mannilor Rumînului, se puse la încisoare sub cuvînt de învățaturi ne- 
relegioase, si curînd după aceea rapausa, ca un adevărat martir aii 

nacunii rumîne.
lncurînd după ell muri de necadu si un fiiu all lui.
In Dumitru Ticindeal au esîmplu vrednic de urmat toti preutii si 

profesorii rumînî, ca lucratori în viea Domnului si a nacunii salle.
Fabulele lui Ticindeal s’au tipărit întîiu la Buda în annul 1814, 

de catra însu-si autoriul, ear' apoi devenind edăcunea întîia foarte 
rara, se ratiparira eara-si de catra D. I Eliade la Bucuresci în annul 
1838, prepunîndu-li-se si ua precuvîntare deamna de elle, carea cu
prinde si biografiea autoriului.J
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VID.
Gorgü Ládoer (f 1822).

(Despre totala lipsa a simțului nacunal rumín în Rumíniea inte
nte de mergerea luí Gorgü Ládoer acolo, si despre ranascmcunea na- 

cunoeletcetii rumtne de acolo pre'n «Telul cell curat apostolesc all acestui 
barbat, ne da prea faimosul litercetoríü rumín, bann Eliade, urm® - 
toarla descripcune:

„(In Rumíniea) tot erá degenar®éune si amorțeai® în ceea ce 
se atinge de numele „Rumin“ si de „Patrie“, pin® ce veni r®p®usatul 
întru fericire Gorgü Ládcer in tara noastr®. Limba începuse a se corci 
si a se strica de tot; în sîntele biserici préutii si cíntmretií ¡si tíneá 
drept fala a face síntul serbitü într'u® limb® necunoscut® de dínsii, si 
pre’n urmare scimosit® în gura lor cea nedeprins® cu dinsa. Cintm- 
rile celle de la serbitul síntei liturgíí se tipariá într’un abecedario cu 
litere slavenne in limba greceasca; préutii de pre'n subúrbie, cum sí 
ciar cei de pre’n sate, ca s® imite pe cei de pre’n tirg, îi audíai íngín- 
fîndu-se cíntínd; „agios ofteos, aesion estin os al/itos“ s a. P®rintii se 
bucura, cînd audia pe fiii s®¡ dicínd „talatl nostru si credul“ în limba 
greceasca. Erá de jale în sínta relegiune, a audí cine-va rugacunea 
domneasca, carea se dice în auilui tuturor, ce se afla înaintea Dom
nului, cerînd, ca sat fioe voea lui, precum in ceriu, asá si pre poemint; 
cerînd pinea cea spre flinta;, âdec® sa; nu ajungoe, dupa cum a ajuns 
Fiiul omului (Crest) mai jos decit ferele pxdurii si piiserile ceriului, 
neavind unde soe-slplece capul; cerînd, ca sat le erte greselele întocmai 
dupoe acea moesurat, cum pot sat erte si el greselele cellar greșiți (mare 
legătură! mare vorba! mare osînda ciemata! ); cerînd, sce-i scape 
de ceea ce e mal greii de n toate, de a nu fi duși in ispita;. Cîtajale, 
dic, erá, sa aud® poporul aceste neprețuite cuvinte dumnedmescî intr’- 
ü® limb®, ce nu o întelegeâ; si în tîmp ce bietul copiii îngînâ aceste 
vorbe ceresci, si părinții lui se îngînfâ de bucurie de pelticirea acestei 
ființe nevinovate, poporul de’n locașul Domnului, poate, c® îsi da coate 
si îsi rasucla muștelele! Cît® jale erá, sa aud® cirie-va sîmburul 
(simbolul) credinței, semnul depe care se cunoasce creștinul în ceea ce 
crede, celle doue-spra-dece încîeimture alie acellui cuntrapt sîntit, ce 
fâcem cu mîntuitoriul Crest, si cu biserica, cînd primim sîntul botedu, 
alie acellui juramînt, ca s® dic asá, ce înciei®m, cm vom pmdi în cre
dința noastr® si vom crede pin® la mormînt aceste doăe-sprm-dece în- 
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cieiature întărite cu sigiliul Spiretului sînt! Oamenii vin la biserica, 
ca sa asculte cuvîntul Domnului, si sa-si aducă aminte mai des de 
ceea ce s’au legat lui Dumnedau cuntraptind cu biserica. Cita dege- 
naracune eră dar' si in relegiune si în nacunaletate, cînd Rumînul 
ajunsese a-si tine drept fala, a bajocuri într'atîta relegiunea, nevrînd 
sa înțeleagă ceea ce îl învață ea, astupîndu-si ureeile la glasul ei cell 
mîntuitiv, punînd într'adins a le vorbi într’ua limba, ce nu eră a părin
ților săi, si pe carea nu o înțelegea neci unul de’n Rumîni! cînd alta 
data ar fi putut mai bine a se potrivi acell viers all profetului si împă
ratului Dăvid: „ureci au: sLnu aud!“ Tot eră degenaracune si amor
țeala! — esind de’n biserica, vedeai pre jeluitoriu a se sili sa-si dea 
jalba catra guvern în limba greceasca, a se rugă de scrietoriu ca sa o 
facă „ce-va mai elennica“. Cine era boiariu, îi eră rușine sa dica, ca 
e rumîn; cell cu părinți necunoscut!, deacă sciă doue trei cuvinte gre
cesc!, nu vrea mai mult sa: treacoe de rumîn, ci diceâ cos e grec! Nu
mele de tata: si de mama: eră nume mojicesci, pe-aci eră sa se facă si 
Dumnedau btebacoe all oamenilor nobili! Aceasta eră starea Rumînului 
de’n Rumîniea întru aceea ce se atinge de inima si de sufletul lui pîna 
catra annul 1816, cînd a venit Gorgu Lâda:r în Rumîniea: tot era de- 
genasrmcune si amorțeala: !

Gorgu Lădar s’a născut în Avrig, un sat în Ardeal, lînga Olt 
între Sîbiiu si Fagarasu, pe mosiea camarala, ce o tîneă atunci ba
ronul sas de Brucental. Fiind Lădar luat de mic în casa acestui magnat 
ardeleann, s’a crescut cu îngrijire de catra acest nobil, carele a sciut 
in multe cipuri a-si întrebuintă bine averile salie. Mai tîrdiu, întrînd cu 
ajutoriul patronului sau în universatatea dela Vieanna, si-a făcut cu 
mare sporiu cursul învățăturilor în răstimp mai de doue-deci de anni, 
avînd înlesnire a cultivă sciintele în mai multe spitaletati, s’a dat mai 
pre urma cu de-adinsul spre învățătura Teologiei, fiind rnennit sa fia 
unul de’ntre cîndidatii de Episcop rumîn all Ardealului pe’ntru biserica 
rumina dreptcredincoasa.

Insa episcop se alese Vasiliu Moga, ear’ Lădar se sînti arci- 
diacon all episcopiei, si se rîndui învatatoriu all tinerilor cîndidati la 
preutie. Dar’ tîmplîndu-se oare cari ne'nielegeri între episcop si La- 
dar, acesta merse la Brașov, de unde, ca învatatoriu all copiilor logo- 
fetesei Barcanneasca, trecu cu aceasta cucoana în Rumîniea la noi. 
Aici în răstimp mai mult de un ann se ocupa cu inginerîea. Pre'n 
aceasta s’a făcut cunoscut Bannului Constantin Bălaceannul, pe atunci 
Logofăt de tara de sus.

Acest boiariu aveă judecata sinatoasa fireasca; eră un tip de 
veciul boiarism all tarii, unul de’n aceia, ce nu-1 stricase încă moda 
acellui \eac, ădeca moda dea nu fi rumin. Vorbirile celle dese a'le lui 
Lădar despre rumînism aflara in Bannul Bălaceannul un aparatoriu 
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fierbinte. De’n norocire, acest boiariu se afla de’mpreunœ cu ginere- 
sœù efor ail scoalelor tœrii, ce pe atunci toate erau grecescï. Ladœr 
însuflœ în inima acestui rumîn încredințarea, cœ sciintele se pot invada 
si in limba rumînœ. Eforiea scoalelor fœcd proiept (anafora) cœtrœ 
Domnitoriul de atunci, Cœrœgeâ, în carele cerea sœ se înfiintede la 
Sîntul Sava ûœ scoalœ rumînœ, in carea sœ se propunœ sciintele rumi- 
nesce. Cuvintele acestea de sciinte in limba noecunalœ rumînœ se pœ- 
rurœ Domnitoriuluï cu totul noue si eu neputintœ de a se înființa. Cu 
toate acestea, pe’ntru euriosœtatea lucrului, porunci a se aduna divann 
spre a se cipdui, deacœ limba rumînœ este în stare de a rœspica, des
lucí si desvoltă foloasele sciintelor. La acest divann a fost ciemat Ve- 
niamin, ce atunci era în școala greceascœ delà Mœgureannul întîiul 
profesoriù de mœtemâtecœ si de filosoiïe; de’mpreunœ a fost ciemat 
si Ladœr.

In desert se nevoia bietul rumîn, sœ arate si sœ demustre, cœ 
térmuriï (términii) sciintelor si ai mœestriilor sînt necunoscut! la ori
care om si la ori-care nœcune, pînœ ce nu cultivœ sciintele si mœestri- 
ile; în desert spunea, cœ limba greceascœ a poporului de’n isvorul, de 
unde a pœstrat a dice filos (iubitoriu) si sofiea (întelepcune), de acolo 
poate cu tot dreptul sœ dicœ si filosofie (iubirea întelepcunii) ; si asé- 
menne si Rumînul de unde a pœstrat luat, de acolo poate sœ dicœ Si 
perlúced, si de unde are vorba opœcit, poate sœ dicœ si opac ; în desert 
se nevoia rumînul Ladœr sœ arate, cœ omul în general este primitoriù 
de idei, si cœ ideile pre’n învoire seau împrumutare îsi pot cœpœta un 
nume oarecare, si pre’ntr’însul se fac cunoscute omului, seaii acest 
nume se face cunoscut pre’n dobîndirea ideii ce înfœtiseadœ: în desert, 
cœcï la toate acestea repeți;! de’n cînd în eînd profesoriul grec, Venia- 
mîn, ca un oracult „nu va fiu.

S’a spart divannul: dar’ Ladœr nu s'a desperat; ell a îndemnat 
pre Bannul Bœlœceannul sœ eearœ delà gubern, ca sœ descidœ üœ 
scoalœ rumîneaseœ pe'ntru învœtœtura ingineriei si pe’ntru pregœticu- 
nea eellor cîndidatï la preutie. Veniturile scoalelor era pe atunci üœ 
parte mieœ a moșiilor mînœstirii Glœvœcocului (eam pînœ la 1333 fl. 
v. a. pe ann), ear’ cea mai mare parte de’n cuntribucunea préutilor. 
Temeiul, cu carelese cerea, ca si preutimea sœ se împœrtœseascœ de’n 
foloasele banriilor, cu carii spriginiá ea scoalele, era cam tare, si drep
tatea strigă pe’ntru acești cuntribucunari (birnici) bisericesc!.

In urmœ se puse la caile, ca sœ se înfiintede üœ scoalœ rumînœ 
în ruinele sîntului Sava; se scoaserœ fœurœriile de’n didirea, unde se 
aflœ acum Mascul Nœcunal si Biblioteca. Ladœr se denumi învœtœtoriü 
de teologie si de inginerie, si începu imbele aste cursuri în luna lui 
August de’n 1818. Avea vre üœ cîti-va învœtœcei îucepœtori, carii se 
pregœtià ia preutie, pe carii îi învœt;i cœtecismul Si Șerbi tiu! bisericesc 
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si vre uce cîti-va învățăcei începători, veniti de'n scoalele de’n Coltia 
îi de’n sintul Gorgu. Auestia abia sciă silcebi, si Lâdcer trebuia negreșit 
sa easoe eu ei la cimp eu masa de îngineriu si cu astrolabu), ca s© ri
dice carte de'n triungiuri; trebuia s© le spui©, c<e tustrelle ungiurile 
unui triungiu sint de uoe potriv© unei jumeetceti de cere; cce ungiurile 
alterne si împrotivitoarie la vîrf sint de-um potriva. S© fice îndrasnit 
numai a nu-i învață de uoe datce de-all-de-astea^ si a nu-i pune soe cau
te eu un ociu încis pre'n crepoetura dioptrei, aroetînd, c© trebuesc copiii 
pregătiți spre aceasta cu alte învățături: coeci numai decît l’ar fi bo- 
tedat, dupoe cum îl si botedăseră, de cerlatann, ce nu seie sa învețe 
îngineriea. „Inginerie vrem noi, dasccele! sce ne mdtsure bceiatii moșiile, 
si de inginerie apueoe-te soe-i înveli, ece socoteala: învatce ei in toate 
btecamniile.“ Se batea Ladoer cu pumnii în piept si ridica mînile la ce
riu strigînd: „Doamne! pînce cînd armii bloestoemului?“ Acestea era 
curate vorbele lui în oarele de mâhnire.

Mai în toamnoe în acella-si ann parași Caragea scaunul Dom
niei. Veniamin, profesoriul grec, se destar© pr'en botarîrea Gubernu- 
ui tîmpural seau a locut uintei domnesc! pe’ntru un cuvînt, ce făcuse 
cu un ann mai nainte la înmormîntaeunea Bannului Constantin Filipes— 
cui. Clasele grecesc! de filosofie si de inatemâteca se sparsera; în
vățăceii începură a deosebi, ca alta este limba elennica, si alta sint 
sciintele, cavile se pot invada în or'-ce limboe. La Veniamin trecuseră 
aritmetica, u© parte de’n geometrie si cîte-va capete de’n filosofie. 
Lipsa unui profesoriu de a-i eunduce pin© în capăt cu lucrul început, 
curiosătatea de a vede prăpteea la cîte-va principie de’n matemăteca 
teoretică, ce luaseră, acea prăptec©, cu carea se lupta bietul Ladar 
sa facă de’n nisce buciari ingineri de’n cap pînă ’n picoare de porun
ceai©, acestea si alte împregurari trăser© în sîntul Sava pe tot! învă
țăceii de’n clasele de’ntîie alle scoalei grecesc!, în capul cărora eră 
Ioan Pandeti, carele a rapausat la Paris, Nanesei, Cemovodenni, 
Gresci, Darvari, Merisesci, Stefannopoli, TomeSci, Crasnarl, Moeline- 
sci, Pa-ladi, Slainesci, si alții, si eu în urma lor. Implur© băncile cla
sei de inginerie. Se bucură Lădar cînd vedea pe Pandeli cu creta în 
mîna frncînd pe tabla espusacuni matemătece. Tocanniă creta pe 
tabla, mîna mergea iute, l'acînd deosebite formule, dar’ gura se îngînă, 
pe’ntru că în clipa aceea se luptă s©-si fac© nisce vorbe, cîte pot veni 
în gura unui învățăceii, ce abia a început sciinta, si va s© se răspice în 
alt© limbă, ear’ nu în ceea ce a învatat.

Indat© începu Lădar a traduce cursul de matemăteca all lui 
Volf, si cell de filosofie all lui Cant. în răstimp de un ann ajunsei·© 
învățăceii departe. Pe moșiile Rumîniei începură a flutură flămurele 
noilor ingineri; începură a se trage de mîna rumînasilor triungiuri 
înțelese· Eră u© bucurie, s© vad© cine-va copiii, unii indreptînd liniea 
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cu momœi, scotînd pœlœriea si fœcînd semn, strigînd: la dreapta! la 
stingă! altii îndreptind si scuturînd lanțul, ce șerpuia pre'n earbœ; altii 
asedînd si nivelînd masa. Se trœgeâ linii, se fœcea triungiuri, de’n 
triungiü in triungiü se îneieia plannul, cumpasul începea a pîsi pe cartœ 
si spuneâ stînginii delà üœ mosie pînœ la alta; lanțul fœcea încercarea, 
si sœtenniï, ce eră spre serbitiü, începea a-si da coate si a sopti, cæ 
dracul de’n steclutœ îi face sœ gîceascœ (asă li se pœreâ lor acul mœg- 
nétie, ce îl vedeă jucînd). Bietul Làdœr îsi aprindea pipa, si, petrecîn- 
du-si mîna asupra pieptului, i se inundă fata de lăcrtemi de bacurie. N'a 
trecut mult, si la moșiile de mœsurœtoare nu mai eră trebuintœ de fiin
ța de fata a profesoriului. Cite un învœtœcell, doi împlinïâ serbitiul eu 
cea mai mare scumpœtate. Epitropiï delà mînœstiri, Egiimennii, venia 
eu multœmire la învœtœceii de’n sintul Sava, ca sœ le scoatœ copii de’n 
cartele (mapele) moșiilor mînœstirescï, pe’ntru cœ acești învœtœcei 
lucră éttin, de’n doue cause: întîiü pe’ntru cœ eră bœîatï, si a doua 
pe’ntru cœ eră rumîni; apoi, scit, lucrul rumînesc nu eră asă scump. 
Mœ tot miram intr’ùœ di de spiretul mieü, cind epitropului de’n Coltia 
i-ani fuecut trei copii de carte, pe’ntru care am putut sœ iau sese ruble. 
Mi se pœreâ, cœ l'am înșelat, mi se pœrea, cœ de mi-ar încœpé pe 
mînœ-mi cîti-va oameni asă de simpli, carii sœ nu sciœ, de cite pœralle 
pot sœ meargœ vœpselle la üœ cartœ, eü m’asü face în scurt timp un oui 
eu cœpitœlasul mieü, care sœ treaeœ si peste üœ sutœ de Iei (piaștri).

învœtœceii déterœ prube învederate de cœpœeetatea si de ilelul 
profesoriului sœü. Eforiea scoalelor începü a se gîndi, ca sœ înmultea- 
scœ cœtedrele rumînesci, si, spre aceasta, sœ trimitœ cîti-va tineri în 
Europa apuseannœ spre învœtœturœ. Se aléserœ: Pœrintele Efrosin 
Poteca, Ioan Pandeli, Simeon Mærcovicû si Constantin Moroiii. Eü, du- 
pœ cum venisem în urmœ, rœmœsei si acum pe de’nafarœ tocmi pe tim
pul mesei. Dar' mai apoi mi se mai multœini îmbicunea, citul aflœi, cœ 
pe mine mœ aléserœ de tare si mare profesorîü ajutœtorîü lui Lâdœr 
de aritméticœ si de geometrie cu platæ de üœ sutœ de lei (13 fl. fit) cr. 
v. a.) pe lunœ, si cînd vœdui, cœ pe fiœ-care lunœ o sœ am cite un 
cœpital, ce-mï încipuiam sœ mi-1 lac, înselînd la epitropi cu tăcerea 
cartelor.

Pe lîngœ aceasta, a mai asedat Eforiea doue cœledre în școala 
rumîneascœ: una de limba lœtinœ si alta de cea frînceaseœ; pe’ntru 
amîndoüe se numi profesorîü Erdeli. Acesta îsi începü propunerile si 
trœduse îndatœ în limba rumînœ pe sgircitul delà Molier, si pe Pompelù 
delà Corneil, pe’ntru tinerii, ce se întrecea sœ faeœ si ei teatru rumî
nesc, în timp ce grecii fœcea pe ail lor. Ladœr trecü eu filosofiea la 
metœfïsicœ (cunoscœmînt), si fiind cœ avea si ait obïept, âdecœ trigo
nometrica, clasa de eugetœmînt (lôgicœ) rœmase vœeantœ. Ca sœ în- 
destullede si pe al ti tineri, ce eră pregœtiti spre ascu'tœcunca eugetœ-
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mîntului, fu însărcinat si cu cursul acesta tot Erdeli, si ell începu cu- 
getamîntul lui Condiliac.

Aceasta fu ua ispită lui Lâdar, ell nu putea suferi s® nu vad® 
urmat® sistema roecunoscuto*  de ell, sîmtiâ si cunoscea amestecul si 
încurcătura, ce ar fi urmat neapara'var în învatatura, deci se vedea 
nevoit: ori sa scimie ell pe Cantul sau, ori Erdeli pe Condiliac, cu 
toate ea, ce e drept, ell doria', ca Condiliac sa ramîia jos pe lîngoe 
Cant. Lâdar cu toate ca cunoscea bine limba frîntudeasca, cu toate 
ca trăise între frîntuji în tîmpnl bătăliei lui Napoleune I, pre care-1 
iubia' de’mpreuna cu frîntu jiî lui si vorbia adese de dînsii; totuși diceâ 
ca filosofiea frîntudeasca trebuie sa ramîia pe jos înaintea cellei 
germîne, si pre’n urmare pe Condiliac cu toate descoperintele lui nu-1 
avea de ce-va lucru mare si însemnat în filosofiea veacului. învățăcei, 
cei noi nu au făcut treaba mare cu acell cugetamînt; a avut însă fo
loasele salle însemnate pe’ntru învățăceii cei veci, carii mergea sa 
asculte de curiosmtate, ca auditori liberi, căci aceștia începură pe de 
ua parte a alătura în spiretul lor aceste doiie sisteme, si, tragînd 
oare-care adevăruri de’n alaturacunea ideilor, alergară numai decît, 
ca auditori liberi, si în clasele grecesc!, ce se descîsera atunci sub pro- 
fesoriul Vardalah. Acesta pe lingă leptura si esplicacunea poeților 
greci, propunea si un curs de retorica si unul de ideologie după 
Trași.

Profesoriul Iatropol încă propusese mai nainte cursul de ideo
logie si de matemâteca după Lacroâ· Profesoriul Cannela începuse 
cursul de matemâteca all lui Francior, si un curs de istoriea nacu— 
nala; Profesoriul Genâdiu pe lînga esplicacunea oratorilor greci, 
propunea' si un curs de istorica universala.

Trei filosofi se audia în annii aceia pe Catedrele Bucurescilor: 
Cant, Condiliac si Trași, si trei matemâteci: Volf, Lacroâ si Frânelor.

Clasa de retoric® si de literatura avea peste cinci-deci de în
vățăcei. Seoalele cu adevărat nu eră nacunaJe rumîne; însă dreapta 
judecat® a filosofilor greci de atunci ajunsese cosmopolită. Filosofiea 
înfrățise pre învățăceii greci eu Rumînii, pierdînd grecii rugina pe
dantismului veciu, si cunoscînd pre’n filosofie folosul sciintelor învatate 
la ori-ce nacune în limba ei nacunal®. Farmecul frumsetei limbei gre
cesc! vecie si fannatismul de pîn’atunci all Grecilor începu a dispare 
cu încetul si a da loc adevărului filosofic. Profesorii spunea în scoală 
public, că învățăceii greci trebuie să fia racunoscători tării, carea 
cu cieltueala sa tîne profesori spre cultivarea lor, si rumînii tre'buie să 
fia blîndi si demni de acell sîmtemînt, care-i mișca' a-si întocmi nîsce 
asemenni asedaminte, adecă demni de sîmtemîntul ospitaletatii si all. 
generos® tatii.
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Lădtrr a fost profesorii! în sintul Sava patru annî cu mare del. 

E1I deregătoriea sa profesoral® nu si-a socotifo rieci u® dat® ca 
mijloc de viețuire si de civerniseal®, ci ca ii® ciem®cune si misiune. 
Avea vre u® doue-deci de învetăceî ordenari, ins® cînd tîneă prelegint® 
de’n filosofie, gemea sala de auditori, în capul cărora era Alesandru 
Tel. Toatffi destoiniciea avea acest bărbat, atît de mult făcatoriu de 
bine Rumînilor. Pare c® era într’adins preursit, ca s® descid® un drum 
de regen®răcune. EH îsi sîmtiă cieniăcunea. Cînd se afla în scoal®, 
vorbiă ca inspirat. Cătedra lui s®mmnnă ca un amvon: vedeai cum i se 
b«teă inima în piept. Cu mini pline aruncă, la ori-ce ocajune, semin
țele rumînismului si alle riăcunăletătii.

Poate eine-va s® vad® energiea si hotmrirea lui de’n cuvîntul 
următoriu, ee l’a cumpus la înscăunarea Metropolitului Ruminiei, Dio- 
nisiu. Pin® atunci stătuseră pe scaunul metropoliei metropoliti greci. 
In dillele Domnitoriului Sulul s’a restătorniclt metropoliea rumîneasc®. 
Poate ori-cine socoti, cît® eră hotărîrea acestui b®rbat, cînd sub Dom
nie străin® si sub un gubern, ca cell de atunci, a avut curagul a rosti 
un âsfeliu de cuvînt. Nu eră asă lesne a c®r®pterisă cine-va pe acell 
timp: ce va ste diete ftennteriol; ell ins® vorbind de rumîni în acest 
cuvînt, dice: „bine gatiil spre slujba vrcesmasului omenirii, roepitoriul 
casei pcerintesci.“

Cum putea altul mai bine sub duue nume atît de însemnătoarie 
si de îndrăsnete s® arate acel! măciăvelism infernal, ce a st®tut bicul 
si ticffilosiea a doue naeuni întregi: Rumînilor si Grecilor?

Cuvîntul acesta s’a dat Părintelui Dăvid ea s®-l învețe si s®-l 
dică în adunarea boiarilor la Metropolie. Se pierduse acest cuvînt, dar’ 
multămită Părintelui econom Dăvid, c® a seiut să-l p®sțrede.

La 1822 s’a bolnăvit Lăd®r în sîntul Sava, apăsat fiind de multe 
măhniri si nenorociri. A scris fraților s®î la Avrig să vii® s®-l vad®. 
Aceștia sosind în Bueuresci, l’au găsit înfr'u® c»scoar® la tîrgul de- 
afar®, în făt® de unde îmi am eu casele si tiyogrătiiea. L’au ridicat 
bolnav si l’au dus lă locul născerii salle. Acolo peste puțin si-a si dat 
obscescul sfîrsit.

Căllatoriule rumîne! cînd treci dela Brmsov la Sîbiiu, în satul 
Avrig, în mina dreaptă de-alceturea drumului este u® bisericuță: acolo 
c mormîntul lui Gorgu Ladcer. U® cruce alb® de mărmur® este frumo
sul lui monumînt, demn de un om, ce a seiut răbda în vieata sa. Săru
tă aceă cruce, si vei ceti pe dînsa următoriul epitaf:

„Cetitorîule! ce esci am fost; ce sini vei fi: gcelesce-te dar'!“
Gorgu Lădoer.

Frumos epitaf, si frumos adevăr, demn de acella, pre carele 
oamenii il pregătia de episcop; ear’ Dumnedău, cînd toate ajunseseră
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degenărmcune si amorțeai®, îl hotoerîse pe’ntru regenoeroecunea Ru- 
mînilor.

Pe la annul 1861 se înfiint® în București un gimnasiu numit M 
lui Gorgf· LadiEr, spre nemuricunea numelui acestui apostol all n®cu- 
nmletoetii rumîne.)

§· 12.

Deccedinta Rumurilor den moerirea străbunilor scet, 
si începerea rcenoeltoeriî de пой.

(Cuvînt cumpus de Gorgii Lădcer, si rostit de cătr® Părintele 
Divid, economul metropoliei, în adunarea Boiarilor la metropolie, la 
oecejunea înscăunării Metropolitului Ruminîei, Dionisiu.)

Prea Sîntite Stcepîne!

Prea bine este lumii cunoscut® slava si mărirea Roman- 
nilor, străbunilor noștri; apoi încît este pentru strălucirea 
sciintelor si a măestriilor în timpul acellora, las® istoriile, 
dar’ mărturisească mărturie învederată însi-si stîlpii marelui 
Тгжеапп de'n ălviea dunării, precum si temeliile turnului Se- 
verinului, care pin® în diua de astffî-di se afl® în fapt®, si 
care, în cip de crisoave nemincunoase, ne mărturisesc dreptul, 
ce avem în stăpînicunea pămîntulul str®bunesc, desceptîndu- 
ne a urmă si noi străbunilor noștri, ca neprecurmat sre se 
preamărească semintiea în veacuri, si prea înaltului sciptru îm
părătesc ne’ncetat să-i ardă focul pe jertfelnic, prefmcîndu- 
se slava în mărire, ear' nu în perire si stingere.

Dar’ oare cînd s ar ridica duhul de'n trnrîna acellora, si 
ar privi preste strănepoții marelui Cesar, măritului Aureliei si 
înaltului Тгжеапп, oare în diua de ast®-di mai cunoasce-i-ar? 
Negreșit l-ar c®ută în prelaturile celle mari împărătesei: si 

< i-ar afla în viduniile si bordeiele celle proaste si întunecate; 
i-ar emulă în scaunul stăpînirii: si i-ar află am®rîti sub jugul 
robiei; i-ar cffiută măriți si luminați, si cum i-ar află? rupti,

l
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goli, amoerîti, si asemornnati dobitoacelor, coeduti de tot în 
proepâstiea orbirii, binegoetiti spre slujba dusmannului omeni
rii, roepitoriului casei poerintesci!

Ajungoe lâcroemile patriei, ajungoe jugul robiei, vreme 
este decînd cu oftare asceaptce coediuta seminție cuviincioasa 
mîntuire: ticerîna strotbuneascce cu euvînt pretinde acum scoe- 
pare coedîutilor soei stroenepoti înoeltiîndu-tl bratiul prea Sfinției 
talie însu-si de'n sîn părintesc mijlocitorii! acellora spre mîn- 
goeiare.

„Aceasta na e alta decît lia pronie dumnedaeasca, cu
rea, fcecindu-i-se mai pre urma milce si de acest neam ca- 
dut, a rupt annii blastamului, si pre’n ridicarea dreptei 
prea Sfinției talie va sa puia· acum stavila viscolelor întu- 
nerecului.

Drept aceea obseea cu mult arm it a glasuesce: Binecu- 
vintata sa-ti fia ridicarea in scaun, ca si urmașilor spre 
pilda in veacuri nesfîrsite binecuvîntata sa-ti fia ocîrmui- 
rea ; si păstorească cîrja a prea Sfinției talie înverdeasca 
ca toiagul lui Aron, ca sa fia oglinda de întelepcunea pă
storească nepoților si strănepoților omenirii, ca după sute 
si mii de anni sa-ti înnoeasca jertfelnicul, cu euvînt falin- 
du-se si cu povestirea istoriei străbunilor de’n veacurile de 
nainte, precum si noi însi-ne cu căldură ne aducem aminte 
de bunii si străbunii noștri, carii aii făcut cînd-va bine 
neamului omenesc.

Eata dar si noi strănepoții lui Hornul, si umililii fii 
sufletesci ai prea Sfinției talie iii binecuvintam scaunul, 
pre care te-a înaltat Provedinta cellui prea înalt, ca sa ne 
fii părinte si povatuitoriu îndurat; iii binecuvîntam toiagul 
păstoriei, noue spre întărire si sporiți, eaf prea Sfinției 
talie spre vecinica lăuda si mîngaiare: ca nu-ti vor fi cu 
noi ostennelele îndadar, pe’ntru ca sciintele noastre sub 
ocîrmuirea prea Sfinției talie vor da pricina de ajuns pîna 

didurile si coarnele plugului după mai multe sute si mii 
de anni vor mărturisi înteleapta pastorinta a prea Sfin
ției talie.
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Calea prea Sfințite! pre car ar ea, car ea cu bratu voi
nicesc si cu duh rumînesc spre mai marea mirare a neamu
rilor o-ai desfundat: far ce- sfieala întinde-ti pasul spre des- 
copericunea brasdei strabunesci! Aici frica n are loc, sfiea- 
la dace moartce, calcata la pcemînt! Provedinta lucreada 
si noi toti cu bucurie îti urmam!“

IX.

Logofoetul Constoeiitin Conaci.

(Despre vieata literari® a lui Constantin Conaci afloetn urm®- 
toariele trăsături scurte în „Rumîniea literâriee,“ împărtășite de Dl. 
Constantin Negri:

Constantin Conaci a fost de’n rîndul acellor Moldovenni, ce-si 
făceau învcetoeturele în limba elina-, pe cînd întrudusese domnul Ale- 
sandru Morudu învoetceturele acellea pe bun temeiu în Moldova, si răs
plătii propîsirea în sciinte, ce dobîndiau tinerii în școala domneasca, 
care a fost înflorit® sub domniea lui.

Iritr’însa a învatat logofătul Conaci limba elin® si literatura ei, 
precum si matematicile, si mai cu sam® geometriea, pre'n a cariia cu- 
noscint® prâptic® ajunsese ciar pe timpul acella de a fi privîit ca unul 
de’n cei mai buni ingineri. Mai pe urm® s’a dedat la studiul limbei tur- 
cesci, carea o vorbii si o seriei cu lesnire, si la all cellei frincesci, a 
cmriia literatur®, si mai ales scriptele filosofilor veacului all XVIII, îi 
erau foarte familiare.

Una de’n celle de’ntîie poesii aile iui fu cumpus® în lauda dom
nului Morudu, pe’ntru apele, cu carele îndestrase acest printu capitala 
Moldovei. De acolo apoi logofătul Conaci a scris viersuri de cîntece, 
(cîntece de lume), dup® cum era pe atunce mult obiceiul, si carile f®- 
cîndu-se poporale, se pref®cur® în sciinta tuturor, cît se mai tinur® 
melodiile n®cunale, acelle melodii atît de originale, pe care ast®-di 
(1850) le-au gonit mai cu totul alte melodii străine, ocupîndu-le locul.

Lepturariu rumînesc. T. IV. P. 1 5
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De'ntr'acelle poesii ușoare, cine înece, de'n cei ce se mai ocup« 

cu elle, n’a audit clar si asta—di urmatoariele:
„Dori de diilce se roevarsce
Si eu ecii n'am incis!
Cum sce-i încid, cînd ei vârste
Pcerae de foc aprins !?“ ... s. a.

seau
„ Ocisorl frumoși, 
Dulci-s, mingceiosi!“

s. c. 1. s. e. 1.
Venirce pe urm® poesiile mai lungi, mai serioase, precum poe- 

siea titulat®: „Amorul de'n prieteșug“, si în urm® tr®ducerile, ce le 
făcea de’n cuvînt în cuvînt, cu un trelînt deosebit, far® ca s® peard® 
acellea neci înțelesul, neci trumseata originalului, si despre carile se 
poate lua u® idee l®murit® pre’n aceste doue viersuri alle începutului 
scrisorii Eloisei c®tr® Abeîlard, de Baur Lormian:

Dans ce lieu solitaire, abri de l' innocence:
„într’acest lacasii si tainic loc de nevinovăție
Ou regne avec la paix un eternei silence:
Unde pacea eu toecerea au a lor impoeratie!“ ... s. a.

Mai de luat aminte însre este, c® toate cîte a scris acest b®rbat, 
sînt ciar si scrise numai în limba adevărat rumîneasc®; mare merit ce 
se face de’n di în di mai rar cu amestecul unor moravuri strreine pe’ntre 
alle noastre, si cu necumpennita întrudueere de cuvinte noue, ce trag 
acestea dup® sine.

Logofătul Conaei a fost om învatat de pe timpul, cînd în Mol
dova eră greu de cîscigat învățătura, ce o avea, si era si poet, a că
ruia dulceat® înfocat® de scriere, precît si limpede în graiul neamului 
sau, va r®mîne pe’ntru Rumîni pururea ca ure tal®.

§. 13.

Ce este omul?
(De’n traducerile Logofătului Constantin Conaei. *)

1. Omule! nu undi marea lui Dumnedieu adîncime
Ci în inimă-ti te’ntoaree si vedi a ta însusime!

’) Sub titul de „Alcătuiri si Tălmăciri“ seau „traduceri“, a lăsat 
logofătul C. Conaei în mîn®scris un volum întreg de poesii. care 
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Pe’ntru om este ear’ omul adine® învatatura. · 
Ce cudata întrebare! ce cudat® 'ncurcatur®!

5. Cîta lumina într’însu), si-apoi si întunecime! 
Ce fire nalt®, mareata, si-apoi cu cit® josime 
II vedi plin de luminare, c®dînd în mari îndoele;
11 vedi plin de slrebicune, suferind celle mai grelle! 
Este oare pe’ntru munc® născut si didit în lume,

10. Seau numai spre desfătare si spre hodină anume? 
Une ori se miră însu-si cîtu-i de mintos si vrednic, 
Si se viseadă, ca este ca Dumnedau de puternic; 
Ear’ alte d®tî, plin de jale, de-a trupului slabicune, 
Se numesce vietate, supus® la mortăcune,

ÎS. Si c® numai spre pedeaps® este n®scut, si rasufl®, 
Si c® mintea lui nu este decît un vînt ce se îmfl®, 
Pe carea, de n’o ascult®, toate-i par întunecate; 
Ear' de o ascult® toate i-se par ne’ncredintate. 
Haos de pătimi urîte si de dadărnice gînduri

20. Primite si lepădate pe u® clipa ’n mii de rînduri. 
în valuroasele pofte rîvnitoriu hojma de stare; 
Une ori cu-minte foarte, alte dati nebun mai mare. 
De u® potriva puternic si slăbănog într'a salle: 
Singur afl® adevărul în deplin® strălucire;

25. Dar’ singur eara-si se scap® de’n parere’n rătăcire; 
Didit de stapîn la toate, supus patimilor salle, 
Cînd se bucur®, cînd plînge far® cuvînt, far® caile. 
Pururea in ne’mpmcare cu-a sa slab® inimioara 
A fapturelor de-a rîndul este cinste si ocara.

30. O! muritoriule mîndru si ’ngînfat de-a ta ființa! 
Stai si crede de supuse toate la a ta.sciint®. 
în mina ta cu cumpasul lumile toate masoar® 
Si poliriilor marii da-)e legi pe a ta scara; 
Aer, etru cîntaresce, si da reguli la plannete,

35. Însemnîndu-le în oare pîsirile tăinuite. 
Supune la all tau calcul all timpilor întunerec, 
Afla si spune ce este într’all soarelui jertfelnic. 
Du-te, suie-te cu Platon pîna mai presus de ceriuri, 
Cautînd într’a lor bolta tot feliul de adevăruri,

traduceri au meritul de a fi precît aproape de original, pre atita 
si într’un stil rumînesc adevărat poetic. In comun sciâ Conaci al
cătui de’n limba cronicarilor veci si a poeților necunoscut! ai po

porului Rumîn, ua limba melodioasa si raspicativa cura necitvi- 
seada cei mai multi de’n poeții noștri moderni.

5·
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40.-Si unind cu nebunie a ta obrasnic® fire, 
Viroe-te pîn® în sinu-î si cearcoe Dumnedffiirea. 
învat® înfelepcunea cum ar fi s® cîrmueasc®. 
Si nebuniile talie doe-le sce le legueasc®. 
Dar' apoi, coedut de’n sfera sperîntei r«t®citoarie,

45. In noeannul tceu te’ntoarce rușinat, plin de mustrare. 
A cellor de’n cerîurî duhuri, înțelegerea cea vi® 
Vede, si cat® cu mii® la a ta d®d®rnicie: 
Cfficî, clar si marele Niuton cu a sa mare sciint® 
Este pe’ntru dînsi aceea ce-: pe’ntru no: u® momit®.

50. Omule! ce-ti mîni vederea pîn' la cereasca c®mar®, 
Si te biduescî s® afli l®untrul pe de’nafar®,
Si s® însemnedi si drepturi pe-a mișcării ceresc: caile, 
Spune-mi esci st®pîn pe tine? dai dreptar! inimei talie? 
Spiretul tffiu, care surda se lupt® si se muncesce,

55. Doriforiu tot de aflare pe cît vieata îl nutresce, 
Spune-mi m®car de un lucru de-ti cidesuesee 'n lume, 
Seau care ti-î începutul si sfîrsitul clar anume? 
In om doue sînt st®pîne puteri împmratitoarie, 
Una ca s® dîdmrasc®, alta povatuitoaria:

60. Iubire de sine una, nasce pofte, desf®tare, 
Gonesee ori-ce durere si cere îndestullare; 
Alta-i mintea, ce opresce si mîn® la măsurare, 
Dînd patimilor scffidere si pornirii înfrînare. 
Amîndoue in unire ne dau putere de sine

65. De a fugi de tot râul si de-a ajunge la bine. 
Rumpe iubirea de sine alung® a ei lucrare, 
Si omul de viu remîne într'ua netrebnic® stare;
Si eara-si rîdicm-i mintea, si-i vede' c® cip nu are, 
Neci s® se povatueasca, neci s® 'ncieie cugetare.

,70. Intocma-i ca burueanna, ce în tarna împlîntat® 
Se nasce, eresce, înfloare, si cade de tot uscat®;
Seau ca un foc, ce de certuri în bobote de um-dat® 
Noaptea fulgerînd se vede si stingîndu-se îndat®. 
Tainic, iubirea de sine ne mise® si ne silesce,

75. Si pururea în clatire, pururea ne dîd®r«sce; 
Mintea, cu cumpmnna 'n mîn®, toate le dramaluesce, 
St® pe gînd, asemmnneada, îsi d® svat si hot®r®sce. 
De lucruri, ce nu sînt fata mintea prea puțin lovit® 
Este de-un vîitoriu bine puțin îndeletnicit®,

80. In oara ce mintea face socotele si eetesce, 
Iubirea de sine iute cere si se hotmrmsce.
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A plecărilor de’n fire mișcările atîtate
Sînt si mal tari si mai dese decît celle judecate: 
Mintea în caile salle e înțelept măsurată,

85. Ear' iubirea cea de sine cu aprindere sburata, 
Cariia spre înirînare si spre un feiiu de oprire 
Mintea îi sta împrotiva cu pasuita gîndire; 
Ear’ vîrsta, obicnuinta, grijile si ispitirea 
Stîmpara sborul cell iute si-I alineada pornirea.

SO. Filosofului dadârnic placa-i ca sa tot vorbească 
Sa întunece-adevarul si sa nu-1 mai desvaleasca; 
Facă, pre’ntr’ua tesatura de netrebnice cuvinte, 
Tot dise ingaimatoarie pre’n cuvinte iscusite; 
Imparteasca ’ntr’una toate pîn'la punt de neslîrsire,

93. Si sa tot despartă lucruri, ce sînt unite de’n fire; 
Eu îl las, ca pre’n cuvinte si soarele s<b ’nnoptede 
Ear’ a noastre graiuri toate ca diua s«e luminede, 
Mintea, iubirea de sine între elle cumpannite, 
Avînd ua tînt’ amîndoue, trebuie a fi unite;

100. Ua ura nebiruită au elle catrm durere,
Si un gust si un hadu numai le îmbîa la plăcere; 
Dar’ aprinsa fiind una cînd daresce desfrînare 
Ingite cu lăcomie obieptul de desfătare; 
Ear’ ceealaltă pe’ncetul si cu mini cibduiloarie 

103. Trage miere de’ntr’ua plînta far’a vesteji pe floare.
Omul dar’ sa osebeasca pe’ntru fericirea toata 
De’n plăceri primejdioase pe acea nevinovată.
Ce sînt pătimele ’n lume, decît iubire de sine 
Gonitoaria neplăcerii si iubitoaria de bine?

110. Adevărat seau părelnic acell bine le lovesce 
Cu atîta fierbințeala în cît de sin’ le pornesce. 
Pornirea lor cînd se face pe‘ntru-a noastră trebuința, 
Făr’a vătăma pe alții întru a lor folosință, 
Mintea atunci se împacă, si le si îmbratiseada

115. Imprumutînd ajutoriul, ce ne întrebuinteada;
Ear’ cînd pre om îl ridica mai presus cu bărbăție 
Si îl fac sa nu se uite la vr’un feliu de lăcomie, 
Mintea atunci bate ’n palme si cu glas Ie multemesce, 
Dînd nume de fapta-buna focului, ce Ie pornesce.

120. Sileasca-se ori cît Stoicul întru a sa nesimțire 
Sa lucrede, ca nebunii, a se lipsi de simțire; 
A sa stare ipocrita, slaba, fara înfocare, 
în inima sa’ngropată ramîne fara lucrare; 
Ear’ noi n’om cruță a dice catra omeneasca fire
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125. Ca s’o desceptmm aieve de’ntru a sa adormire. 

Cce mintea cu eîtu-i tare cu-atîta mai mult lucread®, 
C®ci, lennevindu-se, moare, ear’, lucrînd, tot înviead®. 
Pre’n pătimi omul se mise®: însu-si sufletul pre’n elle 
Se ridic® cu virtute si învinge celle grelle;

130. Ell nu se înfricosead® de a vremii tulburare. 
Ci folosul îl cîscig® pe cît furtuna-i mai mare. 
Oceann e vieata noastr®, în care tot vălluri grelle 
Ne clatin® si ne mise® la fapte bune si relle. 
Mintea ce drept destre ceriul ne dede cu indurare 

135. Se face busol®, cîrm®, în furtuni si în cercare, 
Si a ei sînt® fmclîe, grabnic® spre luminare, 
într'a stîncelor lovire singur® ne d® rabdare; 
Dai·’ a pătimelor noastre protivnica tulburare 
pe marea vietei lumii sînt furtuni trebuitoarie.

140. Dumnedmu, Dumnedffiu însu-si lennevirea urgisesce! 
Preste vinturi, preste vălluri, preste lumi cmlmtoresce. 
Pofta, dragostea, iubirea, sperînt® si bucurie 
Ca un sobor all plăcerii le nasce, si le învi® ; 
Temerea, grija, prepusul, urîtul si mmhnicunea.

145. Pe care durerea nasce, si le cresce slmbicunea, 
Toate pătimele-acestea, între elle cump®nnite, 
Pe’ntru fericirea noastr® lumii au fost d®ruite. 
De’ntr'a lor loviri adese se nasce si învoire 
Care pe trup si pe suflet le tine strîns in unire.

150. Deci pătimele-ti m®soar® omule! si le slmbesce. 
Dac® crntr® fericire inima ta n®duesee, 
Căci a le opri pornirea într'u® dreapta m®surare 
Este-a ascultă pe minte si 'ntelepcunea cea mare. 
De a dragostei plăcere inimele stmpînite

155. O dobindese seau aieve seau pre’n idei plăsmuite ; 
Elle ne’neetat lucread® seau pe’ntru a ei păstrare 
Seau pe’ntru u® pregătire întru celle viitoarie !
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X.

Venïamin Costace (1768—1846)
Episcop Hușilor (1792 —1796); Episcop RomannuluÎ 
(1796—1803); Metropolit Moldavie? (1803—1807, 

1812—1842).
(Unele troesuri de’n vieata iui Venïamin Costace dupœ „Foaea pe ntru 
minte, inimæ si literœturæ“ delà Brœsov; si dupœ arcimîndritu! Dionisiü 

Romann.

Fœmiliea „Costœceascœ“ coboritoariœ de’n semintiea Vornicului 
„Btddwr“, a unuia de’n cei mai însemnați eroi ai lui Stefann cell Mare, 
este una de’n celle mai vecie alle Moldaviei.

Pe cînd casta fœnnœrioticœ, strœcuratœ în Principatele rumîne 
dunœrenne (1714—1821) îmbrînciâ pre’n toate mijloacele, ce-i sta în 
putintœ, pe vecii boiari pœinîntenni, si se cœtœrâ pe ruinele lor: atuncia 
doue, trei fœmilii boiœresci rumîne, aii trebuit, de voe de nevoe, sœ 
incieie cuscrii cu strœinii, ca asâ sœ se scape de soarta de opineari, 
la carea ajunsese cunfratii lor. Pre’n acest mijloc a isbutit si fœmiliea 
Costœceascœ, de si-a pœstrat rangul strœbunesc pînœ în dillele 
noastre.

Venïamin Costace s’a næseut în luna lui Decembre de’n annul 
1768, la satul pœrintesc Rosiecii. primind numele de botedù: Vœsiliü. 
Cei întîï annï ai prunciei salle si-i-a petrecut în mînœstirile Sœcul si 
Pvtna, unde pribegiserœ pœrintii lui de spaima nœvœlirii pe de üœ 
parte a oștilor rusesci sub comînda lui Galitin, si pe de alta a oardelor 
de spahii si iœnniciari, în rœsboiul escat între Rusi si între împœrœtiea 
turceascœ (1769—1774). Dupœ îneïeiœcunea pœciï s’a asedat eu 
pœrintii sœi în îasi, liind cœ casele si încœperile delà Rosieci, ca mai 
multe alte sate si orașe, se prefœcuse în cenusœ.

Pe atuncia înființase Grigôriù Gica, noul Domnitoriù, în mînœ- 
stirea de’n Iași a sîntilor Treî-ierarci, üœ scoalœ de limba greceasca?, 
in carea s’aü pregœtit mai multi bœrbati, carii au fœptuit la liberœcu- 
nea Greciei, si de’ntre carii unii aü jucat role însemnate la Atina pînœ 
cætrœ annul 1847.
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Sub domninta Fannariotilor în Principatele rumîne dunarenne 
(1714—1821) se scoase de a doua oar® limba rumînoe de’n seoalce, 
de’n biserica si de’n administracunea tarii; îns® asta dat® se întru- 
duse în locul ei limba greaca, pe cînd mai nainte era în locul ei cea 
veci® sl®voan®. Toate raporturile, toate plînsorile (jalbele), cu un 
euvînt, toate scrisorile, ce se dedeaii e®tr® Domnitoriu ori deregă- 
torii (slujbașii) statului cei stracurati de’n Fannarul Constantiniannei 
în toate posturile gubernului Principatelor, se cerea numai decît s® 
fi® făcute în limba greaca. De’n cîncellarîile deregatoriatelor, de’n 
biserici si de’n saloanele cellormari era limba rumîn® alungata âsfeliîi, 
cît cei ce nu sciau limba greaca, erau priviți ea prosti, ne’nvatati si 
necultivati, întocma cum se priviau dela annul 1833 încoace aceia ce nu 
sciau frîntudesce. Pamîntennii, desperați, c® tronul patriei lor va 
ramîne pe’ntru tot de-a una de elironomîe-(eredatate) si civerniseal® 
locuitorilor Fannarului, culegeau de pe drumuri pe toii veneticii, pe 
toti călugării greci, trecuti de peste Dunăre cum a dat Dumnedaii, si 
în mînile acellora încredința' învățătura si educacunea fiilor smi.

Asfeliu si Veniamin Costace, după ce în decurs de doi, 
trei anni deprinsese dela un învatffitoriu grec de aceștia s® cu
noască binișor dela alfa pîn® la omega, întră în școala greaca dela 
Trei-ierarci de’n Iași: îns® nu putu urma cursul învățăturilor decît 
pîn® în domnîea lui Constantin Muruiîu (1777—1782), fiind e® sistema 
profesorilor greci de’n lași de pe atunci se nevoia sa vîre cartea în 
capul învățăceilor cu falanga (batae cumplit® la tălpi), si fiind c®, 
între pusderiile de străini, fiii rumîni ai pamîntennilor aveau bieții a 
suferi tot feliul de asupricuni si prigonicuni, de si școala aceasta gre
cească se susținea, sî profesorii greci se platiaii cu banniî rumîniJor 
pamîntenni. Deci Veniamin Costace, fiitoriul Metropolit all Moldaviei 
se puse Ia caile, si, cu un alt cunsotu de învatatur®, fugi într’ua 
noapte de’n Iași, cu scop de a merge la mîn®stirea Neamțul, la stâretul 
Pteisiu, despre carele aildise multe bune, si de a se încina cu totul vietei 
calugaresci. Dupău® callatorie ostennicoas® ajunseră a doua noapte 
la satul Volintiresci în ținutul Romannului, si traser® spre mas la jita— 
riul cîmpului acellui sat. Dar’ a doua di dimineața se tradi Veniamin 
far® cunsotul sau de drum, si tot u® dat® si far® banniî si hainisoa- 
rele, ce le avuse cu sine, căci acella i le luase noaptea si apucase cu 
elle la sînatoasa. In oeii copiilor toate se par mai vii, decît în ai 
cellor patiti, trecuti pre’n toc si pre’n apa; pTe’n urmare fapta bla- 
stamatului de cunsotu îl pătrunse si-1 tulbur® pîn® la hicrami. Jita- 
riul, înduiosit de plînsetele părăsitului si lipsitului copiii. îl opri lîng® 
sine, întrebuintîndu-1 preste var® la lucrul cîmpului, dar’ mai întîiii 
îl desbraei eu totul de hainele boiaresci, ce-I mai rămăsese, si-1 
îmbrac® tarannesce. Jitareasa era u® femee cîrtitoari®, cariia nu-i 
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mai putea intra’ nime în voe; de cite ori se supœrà pe bœrbafu-sœü, se 
rœsbunâ asupra eopillului. în toate nopțile de toamnœ îl trimetea în 
locurile tœrannilor sœtennï sœ fure pœpusoïü (porumb, cucurudü), 
în toate dillele îl munciă cu topicunea cînepei, pince cînd a încetat tot 
lucrul cîmpului, sî aü început a se ivi îngiœturile de earnœ: atunci gol 
si descultü, cum se afla, l’au alungat de’n coliba lor. Veniamin avea 
oare-care începuturi mici si în limba rumînœ, încœ de’n casa pœrin- 
teascœ; cunosceă de rost cîte-va troparie si condace, încît i se pœrea, 
cœ ar pute fi trebuincos ca dœscœlasù si cîntœretü la bisericuța de’n 
acel! sat. Astœ idee i’a îndemnat sœ se înfœtisede préutului de acolo, 
carele îl si primi cu amoare la sine, îidete un suemœnnasü, si-1 îneœltœ 
în opinci, întrebuintîndu-1 la trebiie salle.

Dupœ vre üœ doue luni nimeri în satul Volintirescii unul de’n 
trimișii spre cœuiarea lui Veniamin, lude pre Veniamin cu sine, îl duse 
la sat ut rrîgorennit de’n ținutul Cîrligœtureï, si acolo scimbîndu-i hai
nele, îl trimese pre’n ïasi la casa pœrinteascœ la Rosieci.

Ell cercă delà pœrintii sœi necurmat învoirea de a se cœlugoeri 
dar’ tot de-a una se înfruntă pe’ntru asémenne ëérere. Mai într’un 
tîrdiü nașa lui, Logofeteasa Ileanna Cœtœrgieasa isbuti pre’n multœ 
stœruintœ a înduplecă pre pœrinti, sœ împlineascœ dorința eopillului. 
Spre scopul cœlugœriei se trimese îndatœ la episcopiea Hușilor, unde 
dupœ üœ seurtœ petrecere se eœlugœri cu numele Veniamin, si se 
sînti diacon la annul 1784 de cœtrœ episcopul de acolo îaeob Stœ- 
mati. Cu ocœjunea destronœcunii lui Alesandru Mœurocordat, merse 
împreunœ cu episcopul îaeob Stœmati, si Veniamin la Iași, unde Metro- 
politul de atunci, Leon, îl fœcii arcidiacon Metropolîei, si în annul ur- 
mœtoriü (1788) îl sîmti préut, si se rîndui eclesiare mare.

Ciar atuncia stœruia cornițele Romantov cu toate mijloacele, 
ce-i steteaü în putintœ, ca vœcantul post de arcimîndrit delà mînœstirea 
sîntului Spiridon sœ se dea arcimîndritului grec Dœhœrîea, carele în 
rœsboiui de mai næinte serbise la flota ruseascœ sub comîndœtura co
mitelui rus Orlof. Epitropii acellei mînoestiri, ca sœ nu secumpromitœ 
în ocii InalteiPorti, eœ în patriedaüderegœtorii nalte launelte strœine, 
s’aü grœbit pe de üœ parte a rœpurlà comitelui, cœ acea egumennîe 
este datœ acum mai de mult, si pœrintele Dœhœrîea grecul sœ fiœ 
rœbdœtoriü si sœ aibœ bunœtate a mai asceptă pînœ la allœ ocœjune; 
ear’ pe de altœ parte au întœrit la 1789 de egümenn la acea mînœstire 
pre pœrintele Veniamin Costace.

Trecînd de’n vieatœ Metropolitul Leon, si rœmîiînd scăunul 
Metropolîei vœcant ciar atunci, cînd Moldăviea se află împœrtitœ între 
Austriea si între Rùsiea dupœ cursul rîului Siretiù, Cneadul Potemcin 
în înțelegere eu generariul Lœscœrov sînti Episcop si orîndui metro- 
polit pre ardeleannu), arcimîndritul Gœvriil, eu titulœ de Episcopul 
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Cetœtii-Albe (Acermann), fiind cœ, dupæ mœrturiea istoriei, in tîmpa- 
nle vecie, pe cînd Bœsœrâbiea erá ineœ ùœ parte a Moldàviei, Epi
scopul Cetœtii-Albe aveà preferintœ la scaunul Metropoliei, precum 
avú dupæ devenirea Bœsœrâbiei la Rusiea (1812) Episcopul de Romann, 
si dupæ cîte-va luni îl întœri si Impœræteasa ruseascœ, Cœtœrina, 
in Metropolie. Insœ Gœvriil nu întrœ în deregœtoriea Metropoliei, 
.pe’ntru cæ în scurt dupæ aceea se îneieiæ pacea între Rusi si Turci, 
si noul Domnitoriü all Mol läviei Aiesandru Murudû trimese pre Gœvriil 
Metropolitul cell aies de cætrœ Rusi, la Constantinianna; ear' adunarea 
generalœ a tœriï alese Metropolit pre lacob Stæmati, Episcopul Hușilor; 
ear’ de episcop la Huși alese pre Veniamin Costace, egúmennul mînœ- 
stiriï sîntului Spiridon, în 27 Juniü 1792.¡

Imbunœtœtirile fœcute în biserica de’n diecesa Hușilor, blin- 
deata, umilința, cucerniciea, bunœtatea, îndurœtatea si neadormita 
lucrœtivœtate, ce cœrœpterià pre Veniamin Costace, fuserœ singurele 
mijloace, pre'n carile ell la annul 1796 se alese episcop Romannuiuï, 
ear’ la annul 1893 Metropolit Moldàviei, Areiepiscop Sucevei si Esarc 
Plaiurilor.

Pe timpurile acellea critice trœtatele de pace între Turêiea si 
Rúsiea sœmœnnaü curat numai cu nisce tóemele de armistetü, pe’ntru 
cœ pacea erá mai tot de-a una întreruptœ. Asfelïü cœdînd prea tim
puriu si pacea delà Iași, armata ruseascœ nœvœli earæ-si de proste 
Nistru, si Principele Constantin ipsilanti ocupæ gubernul aminduror 
Principatelor. Dar' capii oștilor strœine, nemultœmiti de a vedé gu- 
bernœeunea civilœ în mînile unui fœnnæriot, îndemnarœ pe boiari a da 
pîrœ asupra Principelui Domnitoriü, în urmarea cœriia Ipsilanti se si 
trimese în curînd în Rusiea; ear’ gubernul Principatelor se dete unui 
pleniputinte rusesc. Unii lingușitori pîrîræ pre Metropolitul Veniamin, 
cœ n'ar voî sœ se supuiœ poruncilor gubernului. Pieniputintele rusesc 
nu dete credœmînt astei píre; dar' cu toate acestea Metropolitul Ve
niamin, supoerat adînc pe’ntru astœ clevetire, se trase de buaœ voe ia 
1807 de pe scaunul metropoliei la inînœstirea Neamțului, unde se ocupie 
cu literœtura bisericeascœ pînce la annul 1812. Episcopul Cetœtii-Albe, 
Gœvriil ardeleannul, treeú îndatœ Nistru în Moldáviea si ocupi Metro- 
poliea amînduror Principatelor, sub titulœ de Esarc, fiind cœ Metropo
litul Rumînieî înece se trœsese la Brœsov cu mai multi boiari. De 
aceea eatœ Metropolitul Veniamin la annul 1811 trebui sœ cearœ încu
viințare delà Esarcul Gœvriil, ca sœ poatæ tipœri Ciriacodrómiul lui 
Äic efor Teotoce, ce-1 trœdusese eil rumînesce, precum aceasta se în- 
seamnœ în precuvântarea acellui Ciriacodrómiú.

Dupæ încïeiœcunea pœcii la annul 1812, în urmarea cœriia Bœ
sœrâbiea se rupse de cœtrœ Moldáviea si se dete Rușilor, Metropolitul 
Veniamin Costace fu rœciemat delà mînœstirea Neamțului pre’n aduna- 
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rea generalœ a tœriï si pre’n Domnitorïul de atunci Scœrlat Cœlimac, 
sœ-si rœocupe scaunul Metropoliei, pre carele si sedii pœstorind bise
rica Moldavie! pînœ la annul 1842, cînd pe’ntru causa bœtrînetelor s· 
trase de pe scaunul Metropoliei la mînœstirea Slatina, unde-sï petrecu 
restul vieteï în evlavie si eu înmulticunea literœturei bisericesc! pince la 
annul 1846, în carele rœpœusœ in 18 Decembre.

Metropolitul Veniamin Costace a fost unul de’n cei mai delos! si 
ma! neadormiti înœintœtori ai literœturei rumine bisericesc!, ai învœ- 
tœturei publiée si ai scoalelor nœcunale. Ell a întemeiat în mînœsti
rea Socola de lîngœ las! pe la annul 1816 seminariü pe’ntru învœtœtura, 
educœcunea si cultivœcunea clericilor, ca sœ îndestrede în cipul acesta 
biserica Moldavie! cu préuti demni de înalta deregœtorie, ce o iaü asu- 
prœ-sï, a adus spre acell scop profesori învœtati, rumîni de’n Ardeal, 
si a trimes eu cieltueala sa mai mult! tineri la universitœti strœine, ca 
asâ sœ pregœteascœ profesori buni, învœtati, si cultivât! pe’ntru toate 
ramurile sciintelor. A trœdus de’n limba greaeœ toate cœrtile, ce le 
află de folos pe’ntru cultivœcunea clerului rumîn si a nœcuniï rumine-

Delà ell avem trœduse si tipœrite.
1. litoriea universalœ bisericeaecœ, a lui Melétiu, tip. la las! 

în 4 tomi,
2. Pidœlion, seau Cœnnoanele tuturor sinoadelor biséricei 

dreptcredincoase a rœsœritului.
3. Ciriacodràmiul lui Nicefor Teotoce, arciepiscopul Astrœ- 

cannului.
4. Peatra Srandelei, seau istôriea desbinœcunii biséricei apu- 

senne delà a rœsœritului.
5. Predicele delà [lie Miniatul îndreptate de pe celle tipœrite la 

Bucuresci mai nœinte eu un veac intr’ûœ limbœ rea si ne’nteleasœ,
fi. Buna murire, ùœ carte filosôficœ-moralœ.
A mai tipœrit si alte cœrti bisericești si sciintiale. si împreunœ 

eu acellea si cronica Rumînilor a Principelui Dumitru Cantemir. Au 
rœmas dupœ dînsul în mînœscris mai multe cumpunerï folositoarie, 
carile se aflau pre’n arciva metropoliei, pre’n bibliotecele mînœstirilor 
Neamțul si Slatina si pe aiurea. Acestea toate adeveresc pe deplin 
neadormitul lui del pe’ntru luminœcunea si cultivœcunea nœcunii salle.

Ce se atinge de relegiosœtatea si morœletatea lui, ell a fost 
esîmplu viü, demn de imitat de cœtrœ toti pœstorii sufletesc!: în vie
țuirea lui cea moralœ si relegioasœ se cunosceă, cœ ell eră preursit de 
provedintœ sœ fiœ pœstorïù esîmplariü ail biséricei. Indurœtatea lui 
cœtrœ ceï lipsit! si sœraci nu mai avea mărgini: ell se supœra a dese 
ori cœ nu-i ajungea mijloacele ca sœ poatœ ajută pre toti lipsitii cîti îl 
întîmpinaû.



76
„Dea ceriul ca ccera-pteriul si spiretul acestui bcerbat nemuri- 

toriu all bisericei Moldave soe locueascoe în inimele tuturor urmașilor soei 
si soe-i însufleteascoe spre viețuire relegioasoe, moraloe, ncecunalce, spi- 
retualoe, lucrțelivae, ca asa sce se loeteascte împoeratiea lui Dumnedoeu 
în ncecunea si biserica rumînce de pre’n toate provintele, pre unde se 
aflai, si asâ cultura, sciinta si fericim a cea adevoeratoe soe locueascce pu
rurea cu ei 1“)

§· 14.

Despre ființa însoemnoetoetu i’ietei.

(De’n precuvîntarea la coertieica numitce: „Buna murire,“ cum- 
pusce grecesce de Arhiepiscopul, Eugenniu Bulgarul, trredusce de 
Mefropolitul Moldăviei Veniamin Costaci, tipceritoe la Iași, in annul 
1845).

Eu nu am troedus astoe carte cu scop, ca soe voe scap de 
moarte, neci ca soe îndelung vieata ori a Yoastrce, ori a mea, 
coeci ea este trecoetoarioe, ca un vis, ca uoe umbroe, si scurtoe, 
ca uoe clipealoe, de s'ar cuprinde în cell mai mare numoer de 
anni..............; ci am troedus-‘o cu acell scop, cu carele a cum-
pus-'o si autoriul, ca âdecoe soe învețe de'ntr’însa fiii si frații, 
împreunce cu mine: „nu cît de îndelung soe viețuim, ci cum 
soe viețuim bine, încredintîndu-ne de’n gravurile întelepcuniî, 
cce traiul cell adevoerat nu stoe în viețuirea lungoe, ci în cea 
vîrtuoasoe, folositoarioe omenirii, de -ar fi ciar si numai de 
uoe di.“ In cipul acesta viețuim, cînd murim poecatului si 
vioem lui Dumnedoeu, îmblînd întru înnoicunea vietei, curre- 
tindu-ne de spurcoecunea trupului si a sufletului, si lucrînd 
sint^nnie întru frica lui Dumnedoeu, ca soe ne facem bisericce 
întru darul soeu spre a locui în inima noastroe rada moeririi 
tatoelui; a ne învoetâ, cce mcerirea, avutiea si gloriea cea ade- 
vceratce, nu stoe în pompa cea de'n afaroe, în stroelueirea tro
nurilor si în mulțimea comorilor moeteriale, care se supun ru- 
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ginei, viermelui si tùrului, si care nu rœmîn dupœ moarte, 
neci ne însoțesc în mormînt; darœ stœ întru respîndirea ace
stora cu faceri de bine întinse preste frații noștri cei cuvîntœ- 
tori, ba ciar si preste confœptuirile lumii noastre, împœrtind 
si dînd sœracilor dupœ mœrimea si numœrul tœlantilor, ce ni 
s'aii împœrtit delà Dumnedœu, si de carii avem a da samœ, 
ca asâ sœ rœmînœ dreptatea noastrœ în veci; stœ întru aceea, 
ca sœ vestim mișeilor lui Isrœil celle bune, sœ vindecœm pre 
cei sfœrœmati la inimœ, sœ predicœm sclavilor ertare si or
bilor vedere, sœ ciemœm annul Domnului cell plin de bunœ- 
tœti, sœ mîngœiœm pre toti cei ce pling, dîndu-le mœrire, în 
Ioc de cenusœ, si üngere de bucurie, în loc de întristœcune, 
sœ facem a se ciemă neamul nostru „poporul dreptœtii,“ si 
„sœdirea Domnului sœ fiœ întru mœrirea sa“.

Numai un traiü, ce ar rœsultâ asfeliü de scopuri, se poate 
numi vieatœ. Almintrele, trupul nostru, în carele stœ grœ- 
mœditœ spuda pâtimelor, nu poate fi pentru un cuvîntœtoriu, 
decît üœ încisoare, in ail cœriïa întunérec stau harurile lui 
celle dumnedœesci; si atunce, împreunœ cu psalmistul, tre
buie sœ rugœm pre fœcœtoriul, sœ nu îndelunge dillele vietei, 
dar' în curînd sœ scoatœ d'en asémenne témnitœ sufletul no
stru. Cœci atunce, dupre graiurile sîntului Ioan Rost-de-ăur, 
diadema mîndriei, ce am purta spre împilarea popoarœlor, nu 
ne-ar înpodobi capul, dar' l’ar legă; tronul rœdicat pe treptele 
informate de n dœrœpœnnœrï, nu ne-ar înnoeltă, darœ ne-ar 
îngosi, sceptrul, carele nu ar povœtui, ci ar sdrobi neamurile, 
ca pre vasele olariului, nu ne-ar sta spre cinste si putere, 
darœ spre ocara oamenilor si defœimarea gintelor. Atunce 
nu am fi mœdulariü asedat la locul sœü în trupul sotietœtii, ci 
am fi: „Urîcunea pustiirii înœlîatœ la locul cell sînt.“

Îubitii miei fii si frați! Dacœ adevœrata glorie, adevœ- 
rata mœrire stœ numai întru virtute; apoi pe'ntru a fi bœrbati 
mari, si pe’ntru a împœrœtî preste lume, nu avem trebuintœ 

• de tronuri, nu avem nevoe de diademe, nu avem lipsœ de 
sciptre, fœrœ numai a lucră în viea Domnului bunœtatea, si a 
face dreptate; si uniți pre’n drăgostea evangélicœ, sœ îmblœm 
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într’un gînd în casa lui Dumned®u, cugetînd diüa si noaptea 
la legea Domnului si în ea puiînd voea noastră*,  ca asá în 
nevoe, soe putem dice cu ledeciea: „Adu-ti aminte de noi 
Dumnedeeule, ca am îmbiat înaintea ta întru adevar, si 
cu inima binevoitoaria am făcut celle bune întru ocii tai.“ 

Eatce mijlocul, pre’n care soe putém viețui nu îndelung, 
daroe cu nemurire, ori în ce pusoecune si stare ne-am afla. 
Nu numai cell ce locuesce întru celle înalte, daroe si cell ce 
petrece în pésúeri si pre’n croepoeturele p®mîntului; nu numai 
cell ce se înbracre în vison si în porfiroe, daroe si cell ce învoe- 
lesce golicunea sa în sac si în peri de caproe; nu numai acella, 
de’n a coeruia masoe se satur® si cînii, daroe si cell ce dace 
la usa bogatului, dorind a se învrednici de sfoer®m®turele 
coedute; coeci de’n fapte se va îndrepta tot trupul. Drept 
aceasta: „Mărire si cinste“ dice dumnedoeeseul apóstol, „se 
cuvine tot cellui ce face bine fara osebire, jidovului, precum 
elinului: ca întru Isus Crest, nu este rob, neci liber, nu 
este parte barbateasca neci femeeasca, ci toti unul sînt; 
căci na ciemat la credința numai pre Iudei, dar si pre 
neamuri. “

Nimic® este, iubitii miei fii si frați, mai mare, mai pu- 
térnic, mai str®lucit si mai folositorii! sub soare si tot ü® dat® 
mai ușor de dobîndit, decît bunurile virtuții. Pre’n aceasta, 
si pre’n credint®, nu pre’n arme si putere lumeasc®, sîntii 
toti întemeiînd împ®r®tiea evangélíei, au învins cumplitele îm- 
p®r®tii alíe íntunérecului si alie lumii, aü lucrat dreptatea în 
mijlocul nedreptffitilor tir®nniei, aü astupat gurile leilor desci- 
se asupra înv®t®turei mîntuitoarie, aü stins puterea foculu1 
t®rtaric all ereselor întlmcrerat asupra biséricei, aü sc®pat 
turma lui Crest de ascuțitul săbiei ameninimtoarie ființei lor, 
s’au f®cuttari în rmsboaiele p®gîn®t®tii, aü întors pre’n sa
blea duhului cetele dusmannilor relegiunii, vreduti si nev®duti, 
la fug®, aü luat vcéduvele biséricei întru învierea vietei vécnice 
pre cei omorîti întru credint®, si, înt®riti în darul puterii cu 
carea s'aü îmbr®cat de sus, cu brerbmtie aü suferit pe'n- 
tru adevffir, dreptate si mîntuirea omenirii: bajócuri, ba- 
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*œi, féliuri de ispitiri, legœturi, témnite, înproscœri cu pietre, 
ferestuiri, ucideri de sâbie, au îmbiat lipsiți, nœcœjiti, de rœü 
supœrati, în eît lumea nu erâ lor vrédnicœ, rœtœcit'-aü pre'n 
pustii, pre’n munti, pésceri si pre'n crœpœturele pœmîntuluï, 
toate suferind eu multœmire pe'ntru mœrturisirea credinței. 
Drept aceasta si noi avînd atîta nour de pœrœdigme în gurul 
nostru, sœ lepœdœm toatœ sarcina pœcatului, ce ne încun- 
gurœ, si pre n rœbdare sœ alergœm stadiul luptei descise înœ- 
intea nbastrœ, uitîndu-ne la începœtoriul si plinitoriul credinței 
Isus; în platoșa vîrtutii învœscîndu-ne, sœ încingem mijlocul 
nostru cu adevœrul, sœ ne îmbrœcœm eu deaua dreptœtii, sœ 
încœltœm pecioarele noastre cu sandalii propîsirilor în evan- 
géliea pœcii, sœ luœm pâvœda credinței, cu carea sœ stingem 
sœgetile celle aprinse aile vicleannului, si coiful mintuirii si 
sâbiea duhului, care este cuvîntul lui Dumnedœû: ca sœ ne 
luptœm, nu numai împrotiva trupului si a sîngelui, darœ mai 
vîrtos împrotiva puterilor întunérecului, împrotiva începœto- 
riului rœutœtii acestei vieți. Atunce, ciar de s'ar stricâ casa 
noastrœ pœmînteascœ a trupului acestuia, în carele suspinœm 
îngreuiîndu-ne, avem«didirea cea dumnedeeascœ, casa nefœ- 
cutœ eu mîna, vecnicœ în cériuri, ail cœrii diditoriü este sin
gur Dumnedœul cell ce pre'n darul înfiiœriï a dat noue arvoana 
duhului vietei nesfîrsite.

lubitii miei fii si frați! Nu înfruntîndu-vœ scriu voue ace
stea, necï ca cell ce jüdecœ pre fratele sœu, seau ca cum 
m’asû socoti rœmas singur în Isrœil, cœcï îndatœ mi s'ar dice: 
„Lasatu-mi-arn incœ septe-deci de mii, carii nu aii plecat 
ăenunciele înœintea lui Vaut, curînd va reni den Sion cell 
ce mîntuesce si va întoarce paginatatile delà lacov“, mi 
s'ar dice: „Datori ¡tînt cei ce s'ar socoti tari sa poarte 
slabicunile cellor neputincosi, si nu noue sa plăcem, ci 
fia-care sa faca spre plăcerea vecinului întru bine spre 
didire.“ ïubindu-vœ darœ spre folosul vostru si ail mieû, 
întru a ne apropia de Dumnedœû, scriû voue acestea cu du
rere, sciind dupre dumnedœescul Rost-de-âur, „ca toatœ 
didirea împreuna suspina si împreuna are durere pînœ 
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acuma, si nu numai aceia, darœ si carii avem pîrga duhu
lui si noi singuri întru noi suspinœm. Cell ce cearcœ ini- 
mele si rœruncii, scie care este gîndul duhului mieii, scie 
cœ îndemnarea mea cœtrœ voi, nu este de’n înselœcune, nu 
de n interes, nu de’n viclennie, ci de’n curœîénnie si dra
goste; mârtur îmi este Dumnedœü, cœruia serbesc cu du
hul mieii întru evangélica fitului lui, cœ ne încetat fac po- 
menniri de voi tot de-a una intru rugœcunile melle, dorind 
sœ mœ mîngœiü, sœ mœ bucur împreunœ cu voi, intru feri
cirea voastrœ cea dobînditœ pre n virtute ; si earœ, precum 
am jurat uœ dinioarœ a fi credincos, întru mărturisirea 
adevœrului evangéliei, asá grœesc si acum întru ucella-sï 
duh ail adevœrului, nu ca cum asü voi sœ plac oamenilor, 
ci lui Dumnedœü. Sciti, cœ evangélica mea cœtrœ voi 
nu aîi fost numai în cuvînt, ci si întru putere, întru ade
verire multœ. Sciti, cœ n'am venit la voi numai întru cuvînt 
de mœgulire, neci întru priléjuri de lœcomie, cœutind a luá 
ce-va delà voi, Dumnedœü este mártur ; neci cœutînd delà 
oameni mœrire, neci delà voi neci delà altii, neci am cœu- 
tat a vœ fi de greutate, ca alti apostoli· ai Domnului, ci am 
fost cu linisce în mijlocul vostru, si precum doica îsi încœl- 
desce pre fiii sœi, asá avînd inimœ bunœ spre voi, am cœu- 
tat a vœ da nu numai evangéliea lui Dumnedœü, ci încœ si 
sufletul mieu.“

Fiœ-ini acum ertat, lubitilor, a încieia cuvîntarea acea
sta cu gráiurile luí Pául: „De sînt alti frați ai miei 
șerbi aï lui Crest, sînt si eu mai micul lor, carele intru ispite 
m’ am aflat de multe-ori; în ostenele preste mœsurœ, în pri
goniri si împroscœri delà vrœjmasi, corábiea înnotœrii melle 
politice de doue ori s’aü sfœrœmat, în noaptea si în adincul 
învœluirii ispitelor m’am sbucumat cumplit. Mai marele 
Dœmascului întelegœtoriû si pe’ntru mine a încis cetatea 
pátimelor, vrînd sœ mœ prindœ în cursele salle, si pre’ n 
fereastra provedintei am scœpat de didul vrajbei pierdœ- 
toarie de suflet, în priméjdii am fost de cœtrœ strœini, în 
necáduri de cœtrœ ai miei, în nevoe întru frații cei minci- 
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noii, în supărări, în privigieri, in posturi, în năvăliri, în 
grija de biserici, in grijile de ai bisericei, in grija de popor, 
in grijee de mine însu-mi; ca cine este neputincos, si ей sa 
nu fiii? cine se smintesce, si eu soe nu ma aprind? Si mie 
păcătosului s a dat inbolditoriu trupului îngerul soetannei, 
soe moe batoe preste fata cu soe nu moe înnaltu, si mai mult 
decit de trei ori am rugat pre Domnul, ca soe-l alunge dela 
mine. Insoe si mie s a răspuns: Destuii este tie darul тлей, 
coe puterea mea întru neputințele talie se savîrsesce. Moe 
coiă lauda dar si ей întru neputințele melle, moe voiă bu
curii intru slabicuni, întru defoeimoeri, in nevoi, in goane, 
intru strimtoriri, rugind pre Domnul si mîntuitoriul nostru 
Isus Crest, ca voi, pre’n darul si învataturu lui, sa va 
faceți mai desavîrsiti, soe voe bucurați, soe vie mîngaiati, 
una sae ginditi, pace soe aveți, sporind întru virtute, în duh 
de vieata facatorid, ca asii desbracîndu-ne de omul cell 
recid all păcatului, si îmbracîndu-ne in cell пой all desa~ 
virsirii, sce purtam tipul cell ceresc, ca cell muritorul sa 
se ingita de vieata, si precum intru Adam toti murim, asii 
intru Crest sa inviam.“

Earoe eu mai micul vostru, plecînd genuncii miei coetroe 
Dumnedoefl tatcel, dela carele toatoe împoeroetiea se înfiinteadce, 
îl rog sce voe dea voiie dupoe avutiea moeririi salle, soe voe în- 
tceriti în omul cel! de'n keuntru, ca întru dragostea evangelicoe 
înrcedoecinatce în inimele voastre, fiind întemeiat!, soe puteti 
cunoasce împreunoe cu toti sîntil, ce este loetimea, lungimea, 
adîncul si înnoeltimea vietei, soe voe faceți deplini întru drago
stea lui Crest, ca cell ce ne poate da noîie cu prisosintoe celle 
ce cerem. Acestuia fioe moerirea în bisericoe si în toate nea
murile veacurilor Amin!

Lepturariu rumînesc T. IV. P. 1 6
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XI.

Grigóriü Metropoiitul Toerii rumínesci 
(1823—1834).

D. Necifor iliescul, Arcimíndrit, si prevegiffitoriul scoalelor de’n 
mínmstirea Neamțului ne împărtășește urmmtoariele notite despre 
vieata acestui metropolit. Acest binecredincos si adevărat păstorii; 
si arciereü s’a născut pe la annul 1765, precum se poate descoperi 
aceasta dupoe virsta annilor vietei salle si dupa; timpul mutării salle 
de’n vieatce. Locul náscerii salle a fost orașul Bueurescilor. de’n üoe 
familie bun® (de starea de mijloc), anume Miculescul; numele de’n 
botedü l’a avut Gorgü. Dupoe ce a împlinit învățătura limbei elinesei 
în școala cea déla St. Sava, si a dobindit sí cunoseintoe de limba lcetince, 
învătînd tot în acell timp sí teologíea, c’un cuvínt, dupoe ce a savír- 
sit cursul învcetoeturelor, ce se aflaü atunci în scoalele St. Sava, îndată 
a alergat la sahmstríe, si de’n pomennita scoalce si-a îndreptat pașii 
soei drept la mînoestirea Neamțul de’n Moldova, cu un părinte de’n 
acea mîncestire, anume Geronte, carele eră trcemis de priorul acellei 
mînmstiri, anume Poeísiü, împreuna; cu al ti doi părinți, sa; studiede în 
St. Sava limba elin®, loetinoe si teologíea; mergînd cu numitul părinte 
Geronte la mînoestirea Neamțul, si supuiîndu-se întru toate voinței 
aeellui părinte prior, a primit jugul cell ușor all Domnului, coelugoe- 
rindu-se în acea mîncestire sub numele de Grigóriü.

Dorința si delul (rîvna) cell mare, ce aveá de a eunlucrá pe’ntru 
binele si folosul public alPnmcunii rumîne, precum si supunerea si ascul
tarea sa coetroe pomennitul sosii prior, carele aveá sa*  părăsească mî- 
noestirea, si coetr® mai marii soei; acestea l’aü înduplecat de a lăsâ 
locul metanniei salle si s’a dus în Tara Rumîneasc®. Acoló, dupa*  în- 
datoricunea pus® asupr®-i de cătră metropoiitul aeellui tîmp, anume 
Dositeiü, s’a îndeletnicit, împreună cu stáretul s®ü, la tr®duc®cunea 
cărților folositoarie de suflet, precum Ciriacodromion all evcengiliei, 
pe care l'a si tipărit în Bucuresci, în tipografica metropoliei. De 
acoló ear®-si s’a dus la íasi, si acoló sedînd la metropolie, traducea 
tot împreună cu priorul s®u tîlcul evangéliei lui Teofllact. Dup® un 
tîmp oare-care p®r®sind Iașii, tot împreun® cu stáretul său Geronte
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a trecut pre’n Bucuresci si luînd binecuvîntare delà ce'.l ce ocîrmuïà 
atunci scaunul nietropidíei Tœrii Rumînesci, s'a dus la St. Munte. In 
aéeastæ cœlœtorie a viditat toate mînœstirile de acoló si alte locuri 
demne de a le cunoasce cîne-va. Adevœratul scop ail acestor doi pœ- 
rinti evlavios! si plini de del scriptural pe'ntru desvoltœcunea si deplinœ- 
tatea omenirii era, ca. atît la St. Munte, cit si pre’n alte mînœstirï de 
pe aiurea, sœ gœseascœ ce-va cœrtï veci mînœscripte, de’n carile sœ 
culeagœ cite se ating de folosul sufletesc. La întoarcerea lor delà St. 
Munte, Geronte, bolnœvindu-se pe drum, a murit, si rœmîiînd Grigóriü 
singur, a venit în Tara Rumîneascœ si s’a asedat în mînœstirea Cœldœ- 
rusanni. de'n județul Ilfovului. In toate acelle cœllœtorii, ce a fœcut 
Gregóriü cu priorul sœû, n'a încetat neci un minut delà trœducœcunea 
cœrtilor.

Ear’ cînd prea bunul Ddœü a binevoit a re’nnoi drepturile celle 
veci aile Tœrii Rumînesci, de a avé stœpînitoriû Domn de’n fiii patriei, 
si s’a suit în scaunul domnesc ail tœrii Gregóriü ail IV, Gica ail Vill: 
atunci acest domn pœtriot si pœrinte ail Tœrii a scris presîntituiuï 
metropolit Dionisiù, carele se aflá la Brœsov de’n causa tîmplœrilor si 
rœsvrœtirilor de'n 1821, ca sœ se re’nfoarcœ în tarœ la scaunul sœù; 
ear’ nevoind a veni, domnitoriul cu sfatul si încuviințarea boiœrilor tœrii 
au ales pe pœrintele Gregóriü de metropolit ail Tœrii Rumînesci, aflîn- 
du-se atunci diacon; si aducîndu-i delà mînœstirea Cœldœrœsannii, l’aü 
hirotonit préut, apoi arciereù; si asá l'aü rœdicat la demnœtatea de 
metropolit ail Tœrii Rumînesci în annul 1823, januariù în 10. A pœ- 
storit cu mare del biserica Rumîniei pe scaunul metropoliei pînœ la 
annul 1829, Fàur 10.

Atunci cu ocupœcunea oștirilor ruseseï, cerîndu-se, sœ între si 
préutii cu corpurile, eu carœle si cu vitele lor în podvedi si angœrii pe’n- 
tru strœportul cellor de trebuintœ la rœsbell cuntra Turciei, Prea 
sîntiea Sa pœrintele Gregóriü, ca un adevœrat rumîn si arcipœstoriù 
luœ dupœ dœtorie partea clerului de pe la sate, spre a o apœrà. Acea- 
stœ faptœ adevœrat pœtriôticœ si arcipœstoreascœ nu plœcù strœi- 
nilor (Rușilor) ee ocupaù tœrile rumine.

Rusii, avînd de cúget, pe de ùœ parte, ca pre’n rcgulœmîntul 
orgànnic, ce se prepœrà, sœ descidœ calle eœtrœ üœ îneorporœcune a 
tœrilor acestora eu Rusiea, începînd delà rœpirea autonomiei lor pre'n- 
tr’un articiù, ce da dreptul puterii proteploarie, de a controla leguirea 
rumînœ, si de a nu avé putere de lege neci ùœ leguire, carea nu va fi 
mai întîiü aprobatœ de astœ putere; ear’ pe de altœ parte, sciind ei, 
cœ boiœrii cei mai bœlrîni ai tœrii,precum Bannul Brîncoveannul, Bannul 
Barbul Vœcœrescul, Bannul Constœntin Bœlœceannul, Vornicul Con
stantin Cîmpineannul si Logofœtul îancul Vœcœrescul eraü liotœrîti de 
a apœrà eu ori ce cip autonomiea tœrii si de a se opune de’n toate pu- 

6*  
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teri le la nisce încercreri, ea pomennitul articîu; sciind eî earre-si, ere me- 
tropolitu) Grigoriu, ca președinte legitim all adunrerii generale, era în 
înțelegere si unire cu numitii boîrerî: acea putere proteptoarîre dupre 
modul sreu spetial de protepcune aflre cu caile, pe de ure parte ca sre 
împutinede puterea moralre a disilor boîrerî, ear pe de alta ca adunarea 
generalre, ce era sre hotrerascre despre viitoriul treriî, sre fire prese- 
dutre, ca neci ure dinioarre, de consulul rusesc, domnul Mitaci. Dar’ 
pe’ntru ca sre fire presedutre de ure asemenne persoanre, era necesetate 
mare în tîntintele proteptoarîe, ca mai întîiu sre lipseascre metropolitul 
Grigoriu de'n tarre, pe’ntru ere doî însi nu încrepeau pe aeella-si tron 
arciprestoresc.

Asă la annul 1829, Faur 10, puterea proteptoarîre aflre pretest 
aprerrecunea, ce frecu metropolitul Grigoriu clerului de’n sate, si acea
sta numindu-o îri&cercetnicire si nesupunere, capii oștirilor proteptoarîe 
poruncirre a se destrerii metropolitul în Bcesrerâbiea, ear’ ocîrmuicunea 
metropoliei a se da sub ure eomisiune de trei episcopi, presedutre de 
episcopul Rîmniculuî de atunci, Neofit, earea fu cîrmuitre ăsfelîu pinre 
la annul 1833 August 22, pînre cînd âdecre, dupre moartea în sese luni 
a tuturor numitilor boîrerî de mai sus (afarre de lancul Vrecrerescul, ce 
se afla esilat), adunarea generalre presedutre de consulul Mitaci desbre- 
tu si aprobre regulremîntul dis orgânnic, întocmai dupre dorințele puterii 
proteptoarîe si dupre convingrecunea foarte elocinte a atîtor mii de 
breionete. Nnmai atunci putea veni metropolitul Grigoriu earre-si în 
tarre; si, întoreîndu-se la scaunul sreu, mai trrei ca metropolit vr’ure 
dece luni pînre la annul 1834 Iuniu 22. Atunci fiind ere se preprerâ, 
ca în guvern rumînesc si sub domn rumîn, în plinre adunare generalre, 
sre se încorporede testul primitiv all regulreinînlului cu proeptele de 
lege, ce s’au mai fost adreogit, si fiind ere în acelle desbâteri era, sre 
easre la luminre si în vederea tuturor, pe lîngre altele, si articiul scoen- 
drelos, ce ne rrepîii autonomiea : pe’ntru aceea ființa de latre a metro- 
politului Grigoriu ar fi putut aduce oare-care piedece cugetrerilor si 
tîntintelor proteptoarîe. La 21 Iuniu 1834 de cu sarre prerintele Gre- 
goriu era bine, ca tot de-a una, pe cît putea fi bine lavîrsta sa nreintatre, 
s’a culcat ca tot de-a una, si demineata la 22 sculîndu-se, îmbrreeîndu- 
se si freeîndu-si rugrecunea demineteî, ca tot de-a una, se puse pe jretu 
spre a-sî luă rrepâus, si pleeîndu-sî capul si rrepreusre în adevrer, ca sre 
nu se maî descepte, dueîndu-se spre a se întîlni cu vecii aprerretori ai 
drepturilor treriî.

Metropolitul Gregoriu a prestorit biserica Trerii Rumînesci peste 
tot sese anni si un-sprre-dece luni. In tot rrestîmpul acesta ell ca metro- 
polit pe lîngre grijile celle politice si prestoricunea bisericei, în tim
puri destuii de grelle, precum s’a vredut mai sus, n’a încetat a trreduee 
crerti, si tiprerindu-le, a le da în dar.
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Cceroepteriul acestui Metropolit.

C®r®pteriul acestui arcipffistoriu a l'ost tot de-a una blînd, nime 
nu l'a voedut neci u® dat®, neci ca simplu Călugăr neci ca metropolit 
în mînie sau turburat, sau încai vorbind tare ; tot de-a una ist răspica 
ideile cu modestie si cu ocii în jos, îns® cu u® mare prudint® si logic®. 
Tot de-a una dicea: bine, ear cînd socotințele salle erau cuntrarie, neci 
u® dat® nu se opunea cu vorbe tari sau grelle, si cînd nevoea îl înd®- 
tori a se opune mai cu energie, forma, ce lua cuvintele lui, era u® 
ironie cu atîta mai tare, cu cît era mai blînd® si mai creștinească pe 
budele lui. A fost un tip nu numai de c®lug®r, ci de ascet dup® 
toat® rigoarea camioanelor. Cît a fost metropolit, n’a lepădat cămașa 
de lin® si vesmintele celle simple si groase alle cellor mai de'n urm® 
eromonaci si frați. Pungă n’a avut în toat® vieata sa. Dup® moar

tea iui nu s’a aflat neci uă avere. Frații si rudele lui l—au fost clerul 
întreg ca metropolit, si tara întreagre ca Rumîn. Vieata lui lucrmtiv® 
se învederead® dup® c®rtile, ce a tradus si a tipărit. Atîta a fost 
de patriot si prevadmtoriu, în cît a trecut adesea si de cuntrariu în 
ocii înnoitorilor si ai cellor ce poate f®r® scirea lui Dumnedmu, se di- 
ceau progresiști. Cît a vmdut feliul de orgănnisăcune all scoalelor 
dela 1833, n’a încetat a dice pin® la moartea sa, c® acelle scoale 
sînt cuibul dracului.

Pe’ntru ca s® ne putem face u® idee, cît de cît mmcar’, despre 
lucrmtivatatea cea mare evangelic® si apostolic® a acestui arcip®storiu 
adevărat Rumîn, facem cunoscute mai la văile Cărțile, ce le-a trădus 
fiind în vieat® atît cu priorul său Geronte, precum si singur, cît si ca 
metropolit, de’n cari unele s’au tipărit de însu-si prea Sîntiea Sa. ear’ 
altele de cmtră metropolitii timpurilor acellora ai Tării Rumînesci si ai 
Moldovei, precum se vede de’n precuvîntările acestor cărți-

1. Ciriacodromion all evăngeliei 1801.
2. Teofilact 1805.
3. Teologiea lui loan D®m®scin 1806,
4. Adunare pescui t a dumnedăescilor dogme tălmăcite dup® 

cea grecească a dascălului Atănâsiu 1816.
5. Tîlcul antifoanelor 1817.
6. Anticrisis cuntra lui Neofit Duca pe’ntru fecorie 1817.
7. Pe’ntru preutie a St. Grigorîu Nădiandul si a St. loan Rost- 

de-âur 1821.
8. Pe’ntru eresurile Armennilor 1824.
9. A lui Căsiann Rîm'eannul 1825

10. Ecsaimeron all St. Văsiliu cell Mare 1827.
11. Cuvintele St. loan Rost-de-aur 1827.
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Acestea numai lè-a 
tipœrit.

12. Dreptcredinëoasa mœrturisire 1827
13. Spițele neamurilor 1827.
14. Sfœtuirî cœtrœ spiretualï si cœtrœ 

ëell ce se pocœesce, eu eœnoanele St. loan 
Pustnicul 1827.

15. Cuvintul lui Genadiü scolarïul pœtriarcul Constœntinienne ï 
cuntra necredinței simonicescï 1827.

16. Pœtericul 1828.
17. Cuvintele prea fericitului Fôtiû pœtriarcul Constœntinienneï si 

aile St. Grigoriü Palama pe’ntru purcederea sîntului spirei 1832.
18. Cuvintele fericitului Vriénniù 1832.
19. Doiie-sprœ-dece cœrti eu vietele sintilor pe 12 luni, tipœrite 

dupœ celle delà mînœstirea Neamțului 1832.
20. Putui St. Ioan Rost-de-iiur 1833.
21. Impœrtirea de griù a St. loan Rost-de-aur 1833.

§· t5·

Ce felul de nioscennire trebuie soe loesoem copiilor noștri.
(Cuvtntul 47 de’n „Impoertirea de grîu).

„Au venit Iâcov, diee dumnedoeeUsca scriptura1, în ce
tatea Sicimennilor, si au cumpoerat uoe parte de’n tarince cu 
uoe sutce de miei de la Emor, tatal lut Sihem, si a foecut acolo 
altariti si a cloemat pre Dumnedoeul lui Isroeil.“

Soe nu trecem în treâccet celle ce se alice întru dumne- 
oloeescile scripturi! Cre dacie cei ce sapee groeuntele celle de 
aur de’n poemînt, rabdoe toatoe ostenneala si sufoer toate greu- 
tatile, ca soe poatce soe deosebeascoe aurul de poemînt: cu 
mult mai vîrtos ne este noue cu dreptate, sie cercoem cuvintele 
duhului (spiretului), si dobîndind folosul cell de'ntr'însele, 
asâ soe ne ducem de aice.

Deci punem în minte filosofica (întelepcunea) minunatu
lui acestuia bcerbat, cum ell, dobîndind atîta ajutorii! de sus, 
si vădind avutiea sa crescînd, pre a dobitoacelor dic, si cea
ta de copii stînd împrejurul lui, nu s'au dat pre sine la didiri 
stroelucite, neci s’au sîrguit, soe cumpere țarini si sate, cari 
soe poate soe fîce de ajuns spre împărțire între copii; cieci 
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acestea si altele de acestea ni le pun none înoeinte cei de acum, 
Si avînd cine-va un fini, de multe ori se silesce, soe adune 
nenummrati toelantî de áur, soe cúmpere țarini si soe facoe di- 
diri stroelucite. Si o! de ar fi adunatce avutiea acestora de'n 
ostennele drepte si foeroe de nedreptate! Dar' lucrul ceil greu 
si maicumplit decît toate este, cce roepind dela altiil si nedrep- 
toetind pre alții, si foecînd vrajbce si sfedi, asá îsi fac ei avuțiile 
salle prin alie altora! Si de-l va întreba cine-va: pe'ntru care 
pricinoe atîta turburare de banni? în datce pune înoeinte pre 
copil!, si dice, coe pe'ntru dragostea cea ccetroe aceda face 
acestea. Si moecar cce acesta pune pe copiii înoeinte ca soe 
se curoetoe cu aceasta, totuși îndesert si îndmdar!

Dar' sînt unii, carii neavînd copii se turbeadoe la aduna
rea bannilor, si de nenumoerate ori ar fi ales, soe súfoeroe celle 
mai cumplite, decît sce dea un bann vre unuia de'n soeraci. — 
Dar’ dreptul acesta nemic n'aîi sfoetuit ca de acest feliu, neci 
n'aîi socotit, ci, și cînd trebuia soe cúmpere cite йое tárince, da 
cite uoe sutoe de miei; asá a cumpcerat uoe tárinoe dela Emor, 
tatoel lui Siliem! Si soe vedi iubirea de Dumnedoeü a boerba- 
tuluí acestuia, si pe’ntrn care pricinoe s'a sírguit soe cúmpere 
tárina! Ell a fcecut, dice, altarlo, si aü cioemat pre Dumnedoeul 
luí Isroeil, si partea țarinii pe'ntru nemicoe alta nu aü cumpm- 
rat’o, foeroe numai ca soe aducoe stcepínuluí nostru cellui de 
obsce multoemirile! Acestuia trebuie totí soe-i urmoem cei ce 
sintem în darul cellui ce aü fost mai noeinte de lege, si soe nu 
ne turboem asá la adunarea bannilor, coeci spune-mi, pe’ntru 
care pricinoe îți aduní tie însu ti atítea sárcini de moeroecini si 
nu símtí, coe lași copiilor toe! mcetérie si pricinoe roeutoetií? 
Nu scií, coe mai mult decît tine se grijesce Dumnedoeü de co- 
pillul tceü, earoe tu ca eum ai aroetá mai multoe purtare de 
grijoe coetroe dinsul, te silesci, soe-i las! pricini, carde pot 
soe-í ínnece súfletul? Aü nu scií, coe tinereata, sí singurce, 
este lucru lesne alunecos si iute plecat spre rffiutate, earoe 
cînd va dobîndi si avuție de banni, mai mult se face pornit la 
roen? Coe precum focul, atlînd moetérie, mai mare aprinde flá- 
coera: asá Si tinereata ca uce paroe, primind moetériea bannilor, 
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atîta aprinde cuptoriui, cit pre súfletul tîncerului cu totul il arde; 
crnci cînd va puté unul ca acesta sa poarte grija de înfrînare 
si de curăție sisee scape de necuroetie si soe primease® osten- 
nelele celle pe’ntru înv®t®tur® si fapte bune sau alt-ceva 
spfretual?

Aii nu audi pre Cristos dieînd. c® grija veacului ace
stuia si amagirea bogăției înneaca mintea si o face nerodi- 
toari®, pre carile si mărăcini le-aü numit? C®ci dieînd; ca 
una de'n semințe aii cmdut în mărăcini, apoi tîlcuind învă
țăceilor smi, carii sînt mărăcinii, dice: grija veacului ace
stuia si amagirea bogăției înneaca mintea si o face nerodi- 
toaria. Si bine aii asemannat grija veacului acestuia cu mă
răcinii! Ca precum mărăcinii nu lasa sa crease® samînta, 
ci cu desimea înneaca aceea ce se sámanna: asá si grijile 
vieței acesteia pre samînta cea spiretuala, cînd se va samanná 
în suflet, nu o las® sa aduc® road®, ei ardîndu-o si înne- 
cîndu-o, ca mărăcinii, nu las® sa crease® samînta cea spi
retuala. Si amagirea bogăției, dice. Bine au dis amagirea 
bogăției, căci cu adevarat amagire este! Ca cé folos este 
de’ntru atîtia taîanti si de'ntru atîta adunare de banni? Cu 
adevarat, dice, multa veselie d® averea! Care veselie! Si cé 
dic veselie? Au nu aceasta mai vîrtos face, de se nasc poftele 
celle necuvioase si scîrbeie si mâhnirile celle multe? Si încă 
nu dic munca aceea, ce este gătit® de'ntru acestea, ci proa
ste le dic cellea, ce se întîmpl® în vieata aceasta, c® neci dulcea
ța nu poate s® alba lucrul acesta, ci turburarî siscîrbe în toate 
dillele. Si nu este cu putint® a vedé marea asá înnaltat® de 
valuri, precum pre un suflet ca acesta cuprins de ginduri si 
de patimi, si cmtr® toti, si crntrm cei ai sai si cmtr® cei 
străini, se afla cu greața Si cu turburare. Si dac® va lua 
cine-va cînd-va macar vre u® parte de’ntru acestea (cm 
multe sînt celle ce se întîmpl®, si multi sînt cei ce pîndesc, 
si rautmtile slugilor si ispitele cellor puternici): atunci cu 
adevarat îi vei afla pre unii ca aceștia, c® socotesc vieata lor 
nevetuit®, âdec® amar® si cu dureri. Deci de cari piînsuri 
nu sînt vrednici unii ca aceștia, carii împrotiva lor se sirgúese 
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sœ facœ toate, si voesc sœ adune bannit aceștia spre vœtœ- 
marea sufletului lor?

Deci sœ nu ne sîrguim, sœ adunœm numaï banni, si nu- 
mai pre aceștia sœ-i lœsœm copiilor, ci sœ-ï învœtœm pre ei 
învœtœturi folosîtoarïe, sœ-ï deprindem la fapte bune si sœ le 
rugœm lor binecuvîntarea cea delà Dumnedœu, cœ acestea cu 
adevœrat sînt avutiea cea mai mare, acestea sînt bogœtiea cea 
uespusœ, cea necieltuitœ, carea se îmmultesce în toate dillele- 
si pe carea nu ni-o poate rœpi neci un fur.

Nemic nu este întocmai cu învœtœturile folosîtoarïe, eu 
deprinderile spre fapte bune! Nemic nu este mai tare, decît 
acestea! Si daeœ îmi vei aduce înœinte mœcar pre însœ-s 
împœrœtiea si pre cell ce poartœ coroanœ, de nu le va avé 
ell pre acestea, este mai ticœlos decît tôt sœracul cell îmbræ- 
cat eu trente. Cœ ce poate sœ-1 foloseascœ pre ell coroana 
saû porfira, daeœ este vîndut de trîndœvirea si de nebœgarea 
de samœ a sa? Cœ au doarœ scie stœpînul deosebirea boeri- 
lor cellor de'n afarœ? au doarœ se cuceresce de slava fetelor? 
Una este aceea, ce se câutœ acolo: ca sœ putem afla descise 
ușile îndrœsnirii cellei cœtrœ ell de'n lucrarea faptei bune. Cœ 
cell ce nu au dobîndit îndrœsnealœ de aice, se va află între 
cei necinstiți si carii nu au neci ùœ îndrœsnealœ.

Aceasta dar' toti sœ o socotim, sœ îndœstrœm pre co
piii noștri cu toate cunoscintele trebuincoase si folosîtoarïe, si 
soe-i deprindem, ca pre fapta bunœ sœ o cinsteascœ mai mult 
decît toate lucrurile, si nemic sœ nu socoteascœ pre avutiea 
bannilor, cœ aceasta de multe ori se face si împiedecare cœ
trœ fapte bune, cînd nu va sci tînœrul sœ întrebuintede bannit 
precum se cuvine! Si precum copiii cei mici, cînd iau cutit 
sau săbie, pe'ntru cœ nu sciii sœ le întrebuintede dupre cu- 
viintœ, de multe ori se aruncœ pre dînsiï în priméjdiea arœ- 
tatœ, pe'ntru aceasta neci nu-i lasœ maicele sœ se atingœ de 
unele ca acestea fœrœ de fricœ: asă si tinerii, cînd vor primi 
moscennire numai avuție de banni fœrœ cunoscinte folosîtoarïe 
si deprinderi bune, pe ntru cœ nu sciu, cum sœ-ï întrebuin
tede pre dînsiï dupre cuviintœ, sœ prœpœstuesc pre dînsiï în 
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arretata primejdie si-si adunre de aice sarcina precatelor, ere 
de aice se nasc desfretrerile si desmierdrerile celle necuvioase 
si nenumreratele rreutreti. Nu prost de'n banni dic, ci de'ntru 
a nu sci sre-i întrebuintede pre dinsii dupre cm ¡intre aceia, 
ce i-aiî moscennit pre ei. Pe'ntru aceasta si oare carele înțe
lept diceă: bunre este bogretiea, la carea nu este precât; pe'n
tru ere si Avraam au fost bogat, si Iov au fost bogat, si nu- 
numai nemic nu s au vretremat de'n bogretie, ci si mai mult au 
fost vestiti. Pe'ntru ce, si pe'ntru care pricinre? Pe’ntru ere 
îsi întrebuința averea nu numai spre desfretarea lor, ci si spre 
faceri de bine, spre mîngreiarea celloralalti, îndreptînd lipsele 
cellor sreraci, si casa lor era descisre la tot nevoeasul; creci 
ascultre pre unul de'ntrînsii dicînd; neei unul nu aii esit de'n 
casa mea cu sinul goli, si cei ce erau neputincosi, dacre au 
avut cînd-va lipsre, îndatre au si dobîndit. > Si nu numai aju- 
toriul cell cu banni arretă cretrre cei lipsiți, ci si purtarea de 
grijre cea prin folosîntre; creci eu eram, dice, picor sciopilor 
si ociu orbilor, si de'n mijlocul dinților jefuire am scos. 11 
vedi pre ell, ere si purta grijre de cei ce se nedreptretia, si ere 
în locul mredulrerilor cellor betejite se freceâ tuturor? Ace
stuia trebuia toii sre-i urmrem, carele mai nreinte de lege si 
mai nreinte de dar, au arretat atîta filosofie (întelepcune)!

Dar' poftesc, dice, sre-i las pre copii bogati! Pe'ntru 
care pricinre îi face pre ei sreraci? Cre de le vei lresa lor toate 
avuțiile premîntului, însre t'rerre sciinte si cunoseinte întinse si 
folosîtoarie si frerre deprinderi la fapte bune, la padre primej- 
duincoasre ai încredințat toate alle talie; ear' de le vei lresa lor 
învretreturi bune, cunoseinte folosîtoarie, nrerăvuri cm iincoase, 
întelepcune si pre Dumnedreu împreunre moscennitorîu siepitrop 
(privegiretoriu): visterii nenumrerate le-ai Iresat. Cre precum 
cînd ne isbîndim noi noîie singuri, Dumnedreu nu ne ajutre si 
nu ne âprerre pre noi, earre cînd vom lresa la ell, se face mai 
mult decît asceptrem: asâ si la banni: dacre vom purta noi 
grija de dînsii, acella se va deprertâ de a ave grijre pe'ntru dîn- 
sii; ear’ de vom arunca la dînsul toate, grijind numai de cre- 
scerea bunre a copiilor: atunci ell si pre banni si pre copii îi 
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va aseda întru toata întoerirea. Si cé te minunedi, dacoe la 
Dumnedoeu se face aceasta? Coe sí la oameni vei vedé întîm- 
p!îndu-se aceasta, coe dacoe, murind, pre nimene de'n rudénnii 
nu vei îndemna la purtarea de grijoe a copiilor, se sfiesce si se 
rusineadoe de multe ori si cel! ce voesce de la sine soe saroe la 
aceastce epitropie; earoe de vei arunca la dînsul purtarea de 
grij<₽, ca cella ce s’au cinstit cu prea mare cinste si ell va 
roesplceti prea mare roesploetire.

Deci de voesci, soe lași bogoetie multoe copiilor tcei, 
lasoe-le lor pe lîngoe învcetoeturi bum·, deprinderi morale, cu- 
noscinte loetite si folosîtoarie, sciinte înnalte, întelepcune, re- 
legioscetate, sîmtu noecunal si purtarea de grijoe a lui Dumne
doeu; coeci cell ce te-au foecut de'n nemicoe, si ti-au dat suflet 
si ti-au didit trup si ti-aîi doeruit vieatoe, cînd te va vedé, 
coe aroeti atîta íncrédere într'însul, si îi dai lui buncetoetile fii
lor tmi împreunce cu purtarea de grijoe, cum nu le va descide 
lor toatce bogoetiea? Coe dacce Ilie, hroennindu-se cu putinoe 
foeinoe, pe'ntru coe au voedut pre muerea aceea, coe Caii cinstit 
pre ell mai mult decît pre copii, au arcetat arii si teascuri la 
coescoara vcéduvei, socotesce cîtce bunoevointoe îti va aroetá 
tie stoepînul lui Ilie! Deci soe nu coeutoem aceasta cum soe loe— 
soem bogat! în banni pre copii, ci cum îmbunoetoetiti si lumi
nați! Coeci de vor avé speriatele salle în bogoetie, de nemic 
alta n’or purta grijoe, decît cum soe-í acóperoe roeutatea noerâ- 
vurilor prin mulțimea bannilor; earoe de se vor vedé pre dînsii, 
coe sînt lipsiți de mîngoeiarea bogoetie! moeteriale, vor face toate, 
ca prin fapte bune, prin întrebuințarea cunoscintelor si înte- 
lepcunii lor soe afle soeroeciei multoe mîngoeiare. Dec! nu le 
tasa lor numai bogoetie mceterialoe, coeci aceasfa-i nestator
nici», si adese ori primejdioasoe, ci loesoe-le lor avutiea cea 
adevoerata: créscere bunoe, deprinderi cuviincoase, noerávurí 
morale, cunoscinte loetite, sciinte înalte, întelepcune, relegio- 

, soetate, noecunoeletate si pe Dumnedoeu de purtatoriu de grijoe, 
încredintîndu-i lui vieata lor, si dacoe, apucînd mai noeinte, 
vei da lui Dumnedoeu împrumut, nejefuitoe de-aciea roemîne 
comoara si cu multoe lesnire va fi roesploetirea.................... Amin.
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XII.
Alesandru Beldimann.

(Boïarïù moldav, vórnic-mare, a fost unul de n însemnatii literœ- 
torï rumînï de’n rœstîmpul rœnascerlï nœcunale si literaria a Rumînilor, 
adecœ, de pela annul 1821, aile cœruïa eveneminte attt de însemna
te pe'ntru Rumîniï de’n Principatele dunœrenne le-a vœdut eu ociï, si 
le-a descris în viersuri, de’n earile se pot vedé unele în §. urmœtorïù. 
Delà Beldimann avem operele urmœtoarie:

1. Trœgediea lui Orest;
2. Moartea lui Abel ;
3. Numa Pompiliù;
4. Eteriea seau jalnicele scenne, pri'ejite în Moldáviea de’n rœ- 

svrœtirile Grecilor la annul 1821 ;
3. Cœsuta de’n codru (romantœ).

16.

Lupta de la mînœstirea Slatina la annal 1821.
(Episod de’n poema: „Eterie scaii jalnica trœgedie a Moldavie!

la 18Z1.“)

1. Aceà falnicœ didire, tœïnuitœ între munți
La ori care întîmplare adœpost re la multï.
Unde vieata, averea, cei bejœnnœriti seœp.i.
Vai mie! toate cenusœ! starea ei nu întreba . . .

5. Toate arse, prœpœdite; în stare a lœcrœmà.
Inima cea mai pœgînœ, privind, se pute.i dœrmà !
Pricinuitori stricœrii si acestei osîndiri
Sînt Nœstasi si Dimitri, cœpitanni de volintiri.
De’n Tîrgoviscea toti Grecii, vœdîndu-se rœû stneati

10. Aü cœutat mîntuire, spre a se vedé scœpatï.
Acest! doi avînd eu dînsiï cîtï-va vrednici Arnœuti
Noüe-deci si doi la nùmœr, (die cœ nu erá mai multij.
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Toti pre’n muntï luase drumul, prâvœtü Moldova avind, 
Cœëï cunoseînd’-o prea bine, de demult aveau în gînd

15. La Moldova sœ se tragœ, de’n prœdi a se folosi
Si fœrœ neci ùœ mustrare, osînda a sevîrsi.
Loc la eï îrfdœmînàtec Slatina o botœrœse,
Si dupœ un drum mult triidnee la Mœlinï totï tœbœrœsc. 
Proestosului daü veste, sœ-ï primeascœ, îl poftesc,

20. Pre’n jurœmînt îl aratœ, cœ ei mult nu dœbovesc,
Uœ di, doue de hodinœ, atîta cer delà ei;
Hranna vor lua de’n sate, atît pîne cît si miei. 
Vor trece în Bucovina, unde sînt multi adunați, 
Cei mai aleși si mai vrednici de'ntr’ai Eteriei frați.

25. Proestosul si soborul se roagœ, îi svœtuesc, 
Neci cum la ei sœ nu viïœ, cœcï pe totï îi prœpœdese. 
De sînt creștini, sœ nu facœ un pas asâ dusmœnnesc, 
Cœ de a lor bunœ voe ei neci decum nu-i primesc. 
Vœdînd dar, cœ pe cœlùgœri nu pot a-i îndupleca

30. Aii hotœrît între dînsii alte cipuri a cerca: 
C'un tertip vicleann sœ între, e’a-ï sili cip nu era', 
Mînœstirea fiind tare, n’aveaû pe unfle întra . . . 
Si-asà, într’ùœ demineatœ, eu un cip mult tîlhœresc 
Amœgindu-se portariul, totï în nuntru nœvœlesc.

35. Intrœ, nu eu dusmœnnie, ci eu cipul cell mai blînd, 
Ineredinteadœ sob.orul c’or purcede prea curind. 
Indœdar e rugœmintea! îndœdar îi mœgulesc, 
Dicînd, cœ cü-a lor intrare mînœstirea prœpœdese, 
Si pre totï, cîtï spre scœpare acolo aii alergat . . .

40. Un popor sœ osîndeascœ în crudime, e pœcat!
Nu se’ndûplecœ neêï unul; se aseadœ, stœpînesc, 
Insœ nu eu vrœjmœsie, neci eu vr’un cip dusmœnnesc. 
Veseli, cœ s’aü pus la caile, dorința sï-aü împlinit 
Unde credeau sœ-si ajungœ scopul deplin în sfîrsit.

45. Locul mult îndemînâtec, mînœstirea la hotar,
Nu se’ngrijiaü de nemicœ, de dusmanni n'aveă hœbar. 
Pîne, carne delà sate sœ le ducœ, poruncesc, 
Toate cu îndestullare . . . pe’ntru platœ neci gîndese! 
în Mœlini cum se ivise, s’aü dat de soire la Esi

50. De cœtrœ isprœvnicie, pre’n ciar înadins trimesi
Pe-un Deli-Basa cu oaste, îndat’-aü orînduit
Cu ell doue de’n agalle, si cu grabœ ï-aü pornit
Sœ meargœ ea sœ luveascœ dusmannul nestîmpœrat; 
Unul mœcar sœ nu scape, se cere neapœrat.

55. Ostasii trecînd pre’n Romann, s’aü adâus si mai multi, 
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Avînd de mare plăcere ca sa se prlmble la munți. 
In Fu'ltieenni toti s’adun®, pun la caile, svoetuesc 
Si foarte de demineatre spre Slatina se pornesc. 
La Mălini fiind ca este caile de-un pcetrariu de oara

60. Aproape de mînoestire, cu totii jos se pogoar®;’ 
Acolo se pun la caile, avangvărdiea pornesc; 
Foarte încet dup® dînsii si ceialalti n®v®lesc. 
Grecii luase de veste, avînd jidovi multi trimesi 
Ca su: se însciintede de mișcările de’n Esi.

65. In mărginea tigănimii, cît-va afar® de’n sat, 
Intr’u® caș® de u® parte trei arnmuti au lăsat, 
S® stea acolo spre pad®, pururea a privigiă 
La <laism®nneasea urmare, eînd se va apropia. 
Acei de la mînrestire încep toti a se găti,

70. Și s® iscodeasc® plănnuri spre a se împotrivi. 
Afar® de mînmstire, de la poart® începea 
0® livad® îndestuli® unde destui îneapea; 
De rmslogi îngrăditura, în nuntru dud®ul sus 
Unde de’n eî ori si care putea sta bine ascuns.

75. R®resc raslogii atîta îT.cît pușca încrepeă, 
De unde, f®r® s®-i vad®, ca s® dea r®sboiu putea. 
In clopotnît® deasupra cîti-va spre pad® s’au pus 
Vrînd ca s® pădeasc® poarta, desc®reînd focuri de sus; 
Se asead® pe la locuri, meterede apucînd,

80. Si cu mare îngrijire armele lor înc®rcînd, 
Cu totii în îngrijire pe dusmanni îi aseeptă . . . 
Cu u® mie doue sute eră greu a se luptă! 
Doi-spră-deee Turei s’arat® spre mînăstire viind. 
Făr® neci u® îngrijire, bînd cubuc, alții inîncînd.

85. Viind aproape de straj®, arnautii le dau foc . . . 
Unul de’n Turci se r®nnesce, si altul cade pe loc. 
De’n lovirea f®r® veste cu totii mult îngrijiți 
Se întorc s® dea de veste, foarte tare îngroditi. 
Arn®utii es de’n cas®, apuc® la deal în sus;

00. C® vine oastea turcească nu mai înc®peă prepus.
La acei de’n mîuăstire dau de scire, povestesc, 
Isprava, care făcuse, cu bucurie vestesc. 
Cu totii în nerăbdare pre dusmann îl aseeptă 
S® vadă cum va s® vii®, în ce cip s’a arătă?

95. Erau întru îngrijire, îns® nu mult tulburați, 
Crnci la mărgini, prea aproape, priviau Nemții înșirați. 
Un m®ior eu c®l®rime, ungur de’n cei mai aleși, 
Cu cîf®-va pedestrime: toti spre pad® sînt trimesi.
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De'n boiari cîti-va de-aice, si de’n prostime mai multi, 
100. Toți la botar sta cu Nemții, privind toti pe Arnauti, 

Sce vadee a lor mișcare si de cé s’ar apuca, 
Si întru rasboiü cu Turcii de-or pute a se ncurca. 
în sfîrsit se vad si Turcii, silnici, foarte înfocati, 
Un buluc destuii de mare, toti la un loc adunați.

105. Arnautii cei spre pada ce’n clopotnița; era 
încep toti a da de’n focuri, încep a se tulbura; 
Turcii credeau cum ca pada arnautiloi· e sus, 
De vr'üffi cursa; n'aveaă frica;, neci erau la vr’un prepus ; 
Toti privind în sus cu ocii, spre poartoe s’apropia,

110. Privigierea cea mai mare, la masga'luri tîntuiâ. 
De-acoló asceptá focul, îngrijirea lor era;
Nu scia ce-a soe le viice, ce crá a-i supară. 
Apropiiîndu-se oastea, la c> Il de'ntiíü grecesc foc 
Ce au dat de'n carabine. fruntea a cosdut pe loc.

115. Apoi încep de’n pistoale, ne mai catînd a da drept. 
Căci fiind tare aproape, glónturile sta în piept, 
l oe năprasnică lovire, un sunet neasceptat 
Si üa cursas necreduta îndată; í-aü deseeptat. 
La un hirisoeü de valle, se întorc s’aduna toii,

120 Negrijîndu-se nemica de acei ce-au cadut morii, 
Acoló sa; svatueasca, mai bune masuri sce ia, 
Intr’ua cursa; si mai mare sa; nu cada;, svatuiâ.
Un tîmp asá de bun Grecii neci de cum nu-1 prăpădesc. 
Intra toti în mînastire, si, îneît pol, se gătesc.

125. Fara multa prelungire, Turcii eara se pornesc, 
Dar’ a da la porti navala mai mult nu mai îndra-snesc. 
Pe'mpregiurul mînastirii buluc toti se preîmbla 
Pe unde pot ca sa între, cîpuri sa afle cerca.
Se dumeresc mai la urma, afla un tertip frumos:

130. Un jidov pun, foc sa puia la grájdíurile de’n dos;
Vîntul mult îndemînâtec inînastirea a aprins
Si 'ndata pe cei de’n nuntru üa vapae i-a cuprins. 
Grecii daludi de vapae, pîrliti de marele foc, 
Nesciind ce sa mai faca, aleargă de'n loc în loc;

135. Putina adapostire, loc ce-va mai răcorit 
Unde, neliind binale, era mai de suferit, 
l.a altarîu de’n dos se afla; acoló toii năvălesc, 
Acoló, de pîrlitura sa scape, toti naduese, 
Ei se îngrijia sa scape de focul, ce i-a cuprins!

140. Turcii cată sa rasbata în locul ce s’a încis,
Fac silința, afla cipul, găsesc povatuitoriü
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Care le încredinteada cipul cel! maî lesnitoriu.
(La u® spărtură îi duce), locul cum le-a arestat
Se pornesc cu graba mare, pîn’ n’au spart, n’au încetat. 

145. A fost greu vr’ua trei sce între, căci apoi s’aii înlesnit,
Poarta-i acolo aproape: la dînsa au năvălit.
Se tredese Grecii cu Turcii în mîncestire înfrăți,
In besericoe navală dau a se vede seoepati,
Coeci de’n dos fiind cu totii, nu vedea, ce se lucră, 

150. Neci au sîmtit ca sce poatoe aeell loc a-1 apeeră,
Căci n’au avut privigiere, si-a întră au doebovit.
Unde-au gcesit pe ori-care, acolo l’au si jertfit!
Cîtî-va Călugări ce vîrsta, soe fugoe, nu i-a ertat, 
Jertfoe i-au făcut mînîei, la ’ndrepteeri nu s’au uitat. 

155. La biserica navală dau aprinși si înfocati
Vrînd soe scoată, sce jertfeascce. pe cei în lontru întrati.
Grecii lesnirce intrarea, coeci ușile n’au încis,
Le-au loesat, vrînd ca sce aibee drumul liber si descis.
Dupce ce-au vcedut nctvala, cceroebinele încep. 

160. Un vas pcereă de vcepae, cceruia dceduse cep;
Intru un minut intrarea s’a astupat de cei morii;
Cip nu aveau cei de-afaroe a pute întră pe porii;
Trag pe morti, vrînd sce destupe, sce facoe cellor vii loc; 
Dar’ nu eră pre'n putintoe, cce nu conteniaii de’n foc. 

165. lenieereasca navala, nu s’a dat, nu-i de credut!
Asă turbatoe mînîe oei de om n’au mai vcedut!
Pe mort trăgeau de tî<e parte, si în locul lui cădeau ; 
Ccelcă pre morti în picoare, le pcereă coe nu-i vedeau! 
Gerin, strigă de’n agalle, soe se tragoe înapoi, 

170. Si ei ncevceliau orbesce ca ia uce turmă de oi.
Deîil-Basa de’n noevalce înapoi puțin s’a tras
Si în mijlocul ogreedii stînd pe gînduri a roemas.
Ccepitannul Anoestasi pe fereastra l’a darit
De pe celengiu îl cunoasee, sîmtesce descoperit 

175. Cce-i cell de’ntîiu în agalle, all ostii comîndatoriu
Care stînd tras într’uă parte, se află ca privitoriu. 
Susanneaua o ia’n mînoe, pune la oei, îi da foc 

Si îndată îl răstoarnă cu un telcursum pe loc, 
II lovesce drept în frunte! de’n loc nu s’a mai mișcat! 

180. Se supară oastea tare, toti la ell au alergat;
Contennesce tot rasboiul; îl scot afara pe mort.
Cu nespusa întristare pe minele lor îl port, 
Es cu toti de’n mînastire, după ell s’au înșirat 
Căci si timpul începuse a merge spre însarat;
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183. Mortului fac mormintare. si apoi se întorc toti 

Frer'-a ave prevegiare pe’ntru cei ce-au credut morti. 
De’n bisericre es Grecii, vred isprava ce-au trecut; 
Dupre ce-au desbrrecat mortii, toti în cordon au trecut. 
Si de’mpreunre cu dînsii si erelugoeri, citi erau;

190. Groada ce au tras srermannii! vestind, se cutremurau. 
Cei de’n Frelticenni ispravnicii, luînd veste, rînduesc 
Trupurile sre îngroape, un boirerrennasu pornesc. 
Am vorbit si cu acella; mi-a spus, ere i-a numrerat; 
N’avea cuvînt sre minteascre . . . cred a fi adevrerat.

195. De’n Turci peste patru sute, puțin oare-si ce mai multi, 
Si sese-sprre-dece tocmai volintiri si arnreuti, 
Frer’ de crelugreri, ce timpul pe-afarre i-a apucat 
Carii frerre neci u® vinre, sub sabie au picat! 
De carii au sre dea seamre Grecii acolisitori,

200. Si de-un sînt lrecasiu mult vrednic, frerre cuvînt surpretori!

Xffl.

(Boiariu Moldav).

17.

Desertœcunea lumii, rœutœtile eï, si tristele urmœrï
alle faptelor relie.

1. Neam vine si neam se trece, car' premîntul în veci stre 
De’n visul dredrerniciei aceasta mre desceptre 
Muritoriu ere este omul, toti o sciu si o simțesc, 
Dar' putini la adevrerul vremelniciei gîndesc.

5. Iubirea acea de sine, ce în lume miscre tot 
De’n cuvîntretoriu îl face dobitoc pe om de tot.

Lepturariù rumînesc. T. IV. P. 1. 7
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Cu nadoe însăllătoarî® îl smulge din adevăr 
Si ’n prăpâstiea pierdarii îl tîrăesce de păr.
Decît toti a fi mai mare, în pâtriea mea doriam,

10. Si pe'ntru pogorîtorii cei de'n mine o gătiam. 
Aceasta cum se lucreadce? Se lucread® pre’n păcat. 
Ca să calc in asâ dreaptă, trebuie s® fiu bogat, 
Ca s® adun bogăție urmead’ a fi răpitorii, 
Crud, neîndurat. Sălbatic, mincinos si ’nsălătoriu.

15. Dar’ bogati sînt si mai alții: trebuie seau să-i dătresc, 
Seau cu cipuri oare care viclenne să-i sare -ese, 
Si pe toti cei de-u® potriv® cu mine să-i împiJedu. 
Si un drit cu osebire oare-care s®-mi p®stredu. 
Neamuri si întreg poporul trebuie s®-l osîndese

20. Si cu neamul mieu în veacuri numele să-mi preamăresc. 
Sufletul să-l dau uitării, cugetul neascultat 
Cu alle lui mustrări toate s®-l înnădusu pre’n p®cat. 
Sîngele cellui de-aproape s®-l privesc neotărit 
Cum gîlgăesce cu spumă de mina mea omorit.

25. Văduva si sărimannul acelleia s®-J privesc 
Îmbrăcat în haine negre la usâ mea cum svoresc, 
Să-i vad muritori de foame, s®-i vad goli si umiliți! 
Strîngînd fărmături de’n mas® pe sub păreți osînditi. 
F®r® de îngretosare s® sciu de aii lor avut,

30. Pre’n crîncenn® silnicie c® a-1 r®pi am putut.
Pe patriea-mi ticăloasă, aceea ce m’a născut 
Ce m’a adăpat cu lapte si ’n sinul s®u m’a crescut 
Să o vînd la ori si cine va voi a o prada, 
Obedile, ca s’o lege, eu s® grăbesc, a le da.

35. Pe locuitorii pacnici care sînt si ai miei lrati, 
Crudimii spre sfasiare s®-i privesc de mine dati 
Poporul în pătimire pre’n a mea faptă adus 
Si în jugul nedreptății suspinînd de mine pus, 
Alle lui oftări si lâeremi, gemătul întristătoriu,

40. Să-mi fi® de’n nesimțire un organn veselitoriu.
Tot să răstorn pe’ntru mine, tot s® sfeerm si s® sdrobesc;
Tot focului mistuire si sîngelui să jertfesc,
Si pre’n asâ sîngerate si prea cumplite urmări
Scara Cătr® înălțime sa-mi didesc de'n sfărâmări.

45. Dar’ eat® c® sînt om mare, c®ci de mine toti se tem, 
Toti sub toiag de fier rece suspin®, si plîng, si gem. 
Pînă cînd îns® acestea toate-am putut să le iac, 
Annii vîrstei mă d®rmar® si în patul mortii dac, 
Far® s® sciu vre u® dat® pofta mea a-mi srnturâ,



»9
50. Far® sce pot de’n vieat® uae oar’a m® bucura, 

înfășurat de durere de ostennele doermat 
De grija: a face râul, ca de un vierme, s®pat, 
Pingcerit în lapte relle, de cugetul mieii muncit, 
Văd minutul acell groasnie all mortii c® a sosit,

55. Cu cit puterea trupeascoe s’apropi® spre sfîrsit. 
Cu atîta se întări® cugetul prea dosădit; 
In oglinda mintii melle ell îmi arat® pe rînd 
Cît’am făcut lapte relle, si ce m’aseeapt® curînd. 
Mustrarea lui acea dreapt® o sîmt bine, dar tîrdiu ;

60. C® înlr’u® clipeai® eat® voiu înceta a fi viu. 
C'e-a fost dar’ a mea vieat® ? Un v®lm®sag necurmat 
De erudimi de prigonire si de cumpliri înșirat.
De’n munca vremelniceasc® la cea vecnic® m® due; 
Un suflet plin de p®cate, la județul strașnic duc.

65. Ce mi-a folosi, c’a dice dup® vreme, un nepot, 
Dobitoc f®r® simțire, far® carne, f®r® bot: 
„Dovedesc pre’n documînturi ca: de-a dreptul ma color 
Tot pre'n spița: batrbatteasca: ciur de’n VtEsiliu Pogor“ ; 
Cînd desbr®cat de simțire si în stihii desf®cut

70. Nu voiu audi de’n aer, nici nu voiu simți de’n lut,
Cînd focul ce dîd®resce patimele sufletesc: *
Si-apa ce d® vînjosie mișcării cellei trupeșei,
Întoarse la all lor vecnic si îmbielsugat isvor, 
Nu vor mai lucra în trupul pomennitului Pogor?

75. Dar’ neam trece si neam vine, ear’ pmmîntul în veci st®: 
Acest adev®r prostâtic pe’ntru ce m® întrist®, 
Cît mă l®cu în morminte a mea t®rn® s® o cere, 
¡n vreme ce eu sînt înc® fntr’all viețuirii cere?
Este pe’ntru c® v®d oare pe un falnic muritoriu,

t 0. Lacom, nedrept si neprăsnic, euist si răpitorii:?
Ce micsurare de suflet! si ce frîcă îndeedar!
Cînd toate sînt trecătoarie cîte veenice se par!
Cînd adevărul nu poate s® stee mult mistuit
Nici omul drept în uitare s® dac® înnadusit

85. „Ca pe-all Livannului cedru, pe păcătos, l’am v®dut 
„In®Jtîndu-se spre nouri, dar’ după puțin c®dut, 
„Nu mai era în fiinti®, nici locul nu i-am aflat; 
„Cînd pe a dreptului rudă nicăiri n'am tîmpinat: 
„Nici cersitoariă de pîne, si nici lipsită de dar:

00. „Ca rouă din ceriu pe dineul se varsoe mila: Si bar !“ 
Intr’a lucrurilor fire dreptul are-ap®r®toriu, 
Ear’ în cugetu-si ¡si are all saii înger scutitoriu;

7
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A nedreptului palituri, pustiirii trist lacasiu, 
Ajungă 'n curînd sa fia cucuveicilor salasu.

95. Si pristomul întru care lacomul soe preamării, 
Cu averea, ce de’n licremi adunata o avei 
Acell poliit cu aur, acell lucit cu pocost 
Mîrsavelor tiratoarie îl vedi pustiiu adapost. 
Sala înfrumusețată cu orcestre de cîntat 

100. Liliacului de noapte ramîne spre încuibat.
De’n sgomotul acell vesel, ce într’însa răsuni, 
Cînd măgulitorii vremii acolo se aduni. 
Abia aud în răstimpuri, duioasele glăsuiri 
A cucuveicii, ce plînge grodavele resipiri 

105. Galeriile surpate, stîlpii sfarmati si caduti
Peste aur, peste lustru îi vad cu museiîi învascuti, 
Scările, ce se vad roase de omenescul pieor, 
Ajung sa fia străpunse de troscot si urdisor. 
Si fereastra, întru care flori tot feliul înflorii, 

110. Sfredelita de un serpe, ce se soresce pe ea.
Rapitoriul, ca ua ceara în curînd îl vad topit 
Intr’un mosceann, ce îl lașa după sîne ticăit; 
Averile Iui în prada, numele lui blasfamat;
Rugul neamului sau pica, vesced, slab si defăimat; 

115. Si ca unul, ce ’n vieata tuturor'a fost pismasu,
In tot omul după moarte îsi lașa cîte-un vrajmasu. 
Cell slab ramîne la dînsul si dreptul a-1 cerceta 
Sarimannul moscennirea părinteasca a-si catii, 
Ua văduva întru lacrami are de a jelui

120. Averea, ce rapitoriul cauți a-i mistui.
Cell puternic răsplătirea vîneada a-si isbîndi, 
De împilarea, în care se silii a-1 osîndi.
Toți de-a rîndul cu-a lui stare, au ce-va a descurci, 
Si ponos pe all lui nume si blastam a-i arunci;

125. Ear' a poporului licremi, pe carile ell le-a dat 
Ca pohoiul cell năprasnic cell mai strisnic întartat, 
Inneaca, rastoarna, spala, ori si ce a mai ramas, 
După vrednicul de ura all euistului pas.
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XIV.
Toader Roecocea.

(Este ntescut în Bucovina; a fost Traducatorîu (Translator) ru- 
mîn la gubernul goelitieann de n Leina (Lemberg). Deși a scris puțin, 
totuși este Roeeocea înseninat în literoetura noastroe pe’ntru c<e ell este 
cell întîiu, carele a însciintat la annul 1817 publiccecunea unei foi lite— 
rarie rumîne sub numele „Crestomâticul ruminesc“; de’n carele însce, 
pe'ntru lipsa sprijinirii de’n partea publicului rumîn, carele pe atunci 
era amortit cu totul, a putut esî broșura întîia numai în annul 1820; si 
apoi eu astm brosuroe se vede cos a si încetat, cosei altele urmoetoarie 
nu se mai aflee. De’n astee brosuroe înfoetiscem §. urmoetoriu.)

18.

Cuvîntul solilor toetcercesci ccetroe Alesandru cell Ma
re, Macedon, dupoe ce a sosit dela Baptri la apa 

Donului, mergînd cu oaste asupra Toetarilor.

împărate Alesandre! de ti-ar fi dat Dumnedoeu un stat, 
precum ti-a dat fire: asii dice, c® nu te-ar pute cuprinde lu
mea. Cu mina dreaptoe ai tine răsăritul si cu stingă apusul; 
si dup® ce ai supune lumea toat®, ai pofti s® ajungi si lumina 
dăilor cellor fer® de moarte; ci nu a dat firea numai unuia 
daruri: toate le-a împărțit tuturora; ins® tu poftesci atîtea, 
cîte nu poți cuprinde. Trecut'-ai de’n Europa în Asiea, de’n 
Asiea încungurat® vii ear®-si în Europa, si, dac® vei supune, 
cum gîndesci tu, pre toti oamenii, vei bate rmsboaie cu munții, 
cu apele curgătoarie, si eu ferele sălbatece. Nu Scit, c® copacii 
cei nalti cresc mult tîrnp, si se oboar® întru ure clip®? Prost 
este acella, carele caut® m®rul, ear' cît este de nalt copacul 
nu socoate. Feresce-te cînd te vei vede în virful pomului, s® nu 
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te surpi cu crmngile. Este ücc disoe veci®, carea ne spune, 
„ca pe leu 1’aü míncat üadinioara paserile celle mici; si 
fierul, cîtu-i de tare, tot îl roade rugina.; nu-i nemica asá 
de tare în lume, si asá de puternic, ca sa nu fia’ supus pri
mejdiilor; si de multe ori piere cell mai tare de cell mai 
slab.“ Cé avem noi cu tine, si tu cu noi? noi nici uoe dat® nu 
ne-am atins de toerile talie. Cine esci? de unde vii? neci 
seim, neci ne-a fost aminte. Noi sintem nisce oameni, carii 
petrécem în cîmpl pustii ü® vieat® smlbatec®; nu sintem în- 
vcetati a șerbi nimcerui, neci dorini sce domnim asupra cui-va. 
Datu-ti-a neamul nostru, sese-deci, de boi, iia sageafa, iia 
súlita, un pahar. Acestea sîut mai scumpe peste toate odoa- 
roele, ce agonisim cu boii: aceea ne este de brannre; paha
rul la u® voe bunoe cu priétennii ne este de comun; cu sa- 
geata bâtem pre dusmannii noștri de departe; eu sulița de 
aproape. Cu ásfeliü de arme am bătut pre împăratul Perșilor 
si all Medilor, si ne-am descis callea pina Ia Egipet. Inteles’- 
am, cce tu dici, coe vrei soe cerci pre tîdiarii si proedeetorii 
lumii — pre Tatari. Dar' însu-ti esci acell pradatoriu, si 
acell tîlhariu. Luat-'ai Lidiea, ai cuprins Sinea, ai surpat îin- 
paratfea Persiannului, si vii acum si asupra noastra; mînile 
celle lácome ti-le-ai întins si la dobitoacele noastre. De cé fo
fos îti este avutiea, carea nu-ti face satü? Tu esci cell întîiu 
în lume sătuli de satü, si precît agonisesci, pre atîta nu ai; sop 
aibi rîvnesci. Nu cauți cîtoe dcebavce faci în gurul Baptrilor, 
si cînd îti pare, coe-i asedi, eat® Sogdiannii ridic® oaste îm- 
protiva ta. Fia-cînd fac învingere mai inulti dușmanul, c® de 
ai li si mai mare, si mai tare decît toii; tot nu primesce nime 
pre stapînul strffîin. Enn s® treci apa Donului, vei vedé lati- 
mea cîmpilor cellor pustii, în carii nu vei ajunge pre tatari 
neci urndat®. Dobitocul nostru este mai sprintenn, decit 

'«astea ta cea îngreuiat® de prada lumii, care o-ai pradat, si 
cînd vei crede de noi, c® sintem departe: atunca ne-I vedé 
in mijlocul ta'berei talie; c® noi si fugim si fugărim tot cu iia 
sîroueal®. Lacuitoriî tarii talie de unde esci, íntelégem pre• o _

cînd vreü s® rid® de vre un loc pustiu, dic: ..pustiile 
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Tartarilor“. Tu acum la ce vii la (linsele? Noue de’n firea 
noastrre ne sint acestea si sate si orașe: deci trebuie sre-ti 
tîi norocul tare strîns în mînre; creci ell este lunecos, si cu 
anevoe se poate tine îndelungat. Socotind priincosul svat, ce 
de acum ti-1 aratce timpul, pune drebale norocului treu, si mai 
lesne vei ocîrmui. Tretariî noștri cei bretrîni dic, coe norocul 
nu are picoare ci numai mini si aripi, si cînd ti-se pare, cre-fi 
dre mînile, atunca si sboarre. Cu toate acestea, de esci tu 
unul de n Drei, cum ti-au scornit unii nume desert: atunci 
esci doetoriu ea cu mijloace bune sos aduci pre oameni la pace, 
ear' nu sce-I proededi de celle ce au; earre de esci om, pre
cum si esci: atunci gîndesce pururea coe esci om. Numai cell 
nebun nu gîndesce, ce este ell? de ai fi si mare, precum îti 
dic, ere esci: totuși nu esci mai mare decît un om mare, si cu 
atîta esci mai aproape de primejdie, cu cît te îndesi singur la 
dînsa. Intreabre, la ce stare a ajuns Cir vestitul si puternicul 
îrnprerat de'n lume? Ure oarre poate resipi, ce au agonisit 
annii. Asupra crerora nu te vei scula, aceia îti vor fi mai apoi 
prietenni credincosi; ear' cei învinși leagre numai de nevoe 
prietennie. Prietenniile ceilor nesfrediti sînt statornice; ear' 
pre cine vei învinge, sre nu credi, cre-ti va fi prietenn. Noi 
Tretariî nu sintem învretati neci ure data a lega credința cu 
jurremînt; ci cuvîntul grreit este la noi ca jurremînt; la voi 
numai sînt aceste basne, de jurați si puneți pre Dumnedreu 
mărtur în învoele. La noi se socot aceia ere însealre pre Dum
nedreu, carii îsi calcre cuvîntul dat. Deci prietennii cu credin
ți® îndoioasre nu-tî sînt de neci ure treabre. Noi îti sintem de'n 
doue prerii ca ure strajre, ere de'ncoace ne desparte numai apa 
Donului, cu Baptrii ne holrerîm, earre despre apus ordiile si 
neamul nostru ne mrerginim cu mosîea ta, Mrecedoniea, pînre 
la Traciea preste Dunrere. Deci noi te întrebrem: vrei see-ti 
fim prietenni, ori dusmanni?
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Respunsul lui Alesandru cell Mare ccetroe solii Tă
tarilor la cuvlntarea de mai sus.

La cuvîntul de mal sus all solilor toetoercesci răspunse 
Alesandru Moecedoneannul urmcetoarîele:

„Pune-voiu la cumpoennoe statul vostru, ce mi-l datl, 
si norocul mieii, si colii socoti bine, ce îmi propuneți, ca soc 
nu vi-se parce, coe eu asii fi îndoerdetnic; dar' nu moe colii 
Icepcedd necl de norocul mieii; ci vreți soe coe aroet, coe noe- 
intea mea nare pretu necl uoe primejdie a lumii; ci eu sînt 
acella, care nu doresc vieatoe îndelungat ce, ci vestitae.“

XV.
loan Prale.

(Este născut în Basarabiea în satul Vulcinetul-redesl în ținu
tul Sorocei; a fost un barbat gennial si cudat în felîul sau, cu un spi- 
ret plin de artele frumoasa: poet, music, areitect, croitoriu, cobotariu, 
si aflatoriu de lucruri noue; spiretul lui tîntiâ la universaletate, ca 
pruba ne poate șerbi un literei (alfabet), ce făcuse, cu cifre universale, 
cum sînt numerii arabici, care sa se cetească în toate llmbele cu ace- 
ea-si însemnînta;— cunoscea si limba greaca vecia; la 1819 cala
tori la Petruburg cu Episcopul Varlaam, cînd s’a tipărit acolo biblica 
rumîneasca a lui Clain seau Micul; — a cumpus toata psaltirea în 
viersuri nu prea nimerite după măsură poetica, si după curatiea lim- 
bei (vedi despre aceasta §. 22.); a vietuit la Iași, unde a rapausat, 
după spusa unui nepot all lui, pe la annul 1847.)

§. 19.

Psalm LXXXVII.

1. Doamne Dumnedaul mîntuirii mede,
Diua, cum si noaptea ti-am strigat la grelle. 
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Intre-ti înainte a mea ruga, bunul: 
Ureeia ti-o pleaca rugii melle, unul.

5. Căci îi plin de relle sufletul de’n mine,
Si la iad aproape vieata îmi vine.
Cu cei ce-s în groapa socotit fui troinic, 
Om neajutatu-s între cei morti volnic.
Cu cei de’n morminte, ce dorm: ca rannitii,

10. De’n gîndul tau stersii, de’n mînoe-ti svîrlitii. 
Pusu-m’-au în groapa cea mai afundat®, 
Intru umbra mortii cea întunecat®. 
Asupr®-mi mîniea, ce o întăriși, 
Si toat® iuțeala spre mine porniși?

15. Depărtași de mine ai miei cunoscuti, 
Au-m® de ur®, si ramîiu cu muți.

Strigatu-te-am Doamne cu diua deplin®, 
Mînile la tine tins’-am si la cin®.
Cui minuni vei face? la morti de’n sicrie?

20. Seau s’or sculă vracii mărturisind fie ?
Mila ta în groapă cine o va spune?
Cum si adevărul întru pericune?
Sci-s’-or la ’ntunerec minunile talie?
Si a ta dreptate în p®mînt de jale?

25. Ci te strig®! Doamne, si în umidare
Viiă-ti a mea rug® spre întîmpinare.
Doamne! ce-mi svîrli duhul, si mi-ti întorci fala?
Sărac, obositu-s, decînd am vieata.

M’aii cuprins, ca apa, toat® diua: strună, 
30. M® încungurară toate împreună.

Priesul, vecinul, mi-i depărtași mie,
Cum si cunoscutii, de’n ticăloșie.

§. 20.

Psalm CXXIX.

1· De’n adîncuri, Doamne! strigai c®tr® tine, 
Audi Doamne, viersul, care-1 scot de’n mine.
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Urecile fiă-ti a-mi Iui a minte 
La viersuitura cea cu rugăminte.

5. Spre neleguite de vei privi Doamne
Cine suferi-va, cce ai mila Doamne 
Pe'ntru nume rabdu-ti, sufletul mieu, Doamne, 
Asceptă pe vorbă-ti: nădejdea lui Doamne! 
De’n dori Isrceilul, de’n dori pitim ’n noapte. 

10. S® nădăjduească spre Domnul, c<b poate;
Că-i la Domnul milă, multă inîntuire, 
Pre Isrăil scapă-1 de neleguire.

21.

Vieata si vitejiea lui David.

1. Mic eram între fratime. 
Si cell mai în frăgedime, 
Intr’a tatălui mieu casă 
De păscut oi mă alese.

5. Mina mea făcu organnul, 
Degetele melle psalmul 
Cin’ la domnul va vesti? 
Insu-si ell va audi. 
însu-si acesta trimise

10. îngerul, cînd socotise,
Si de Ia a tatei turmă 
Mă luă spre altă urmă. 
Si mă unse cu unsoare 
De’ntr'a sa miresmitoare

13. Frații mei, buni si mari lură 
Dar' har la Domnul n'avură- 
Esii spre întîmpinare 
La filisteannul cell mare 
Si pe’ntru a Iui cungime

20. Sudui-mă eu asprime 
Ear' smulgîndu-i lung-lat-taiu', 
Pre.Crisu ce-va mai scurtăiu-l. 
Si am ridicat ocara.
Si asa am scăpat tara.



107

XVI.

Dr. Voesiiiu Pop.

(Rumîn ardeleann. a troeit în jum®tatea întîia a sutei de fatoe 
(XIX ). A fost un bcerbat descept si plin de del pe’ntru tot, ce se ținea 
de nacunea sa; foarte mult se interesă ell de literatura sr eultura po
porului rumîn, spre a coerora sporire a si lucrat ne'ncetat pre'n cuvtnt 
si fapt®. Un frupt aii ostennelelor lui este si disertaecunea lui despre 
tipogroefiile rumîne tip. la Sîbiiu 1838.)

22.
/» A
hnoeltimea ideilor cuprinse în psaltire. Insoemnoeta- 
tea poesieî în cărțile sînte spre desceptoecunea sîm- 

temintelor relegioase-morale.

Neapcerâvoera trebuintoe a limbei Icetine la ctiltnrce. Des
prețul acestei limbe în Moblâviea de’n partea unora pela 

annul 1827.
^Episto’® adresat® Domnului loan Prale, cumpunmtoriul ps®ltirii în 

viersuri. — Vedi Nrul XV.)

Mult Onorate!

Pe ntru adausul, ce ai f®cut litermturei rumîne, atît 
pre’ii aflarea lesniciosului acellui metod, de a scrie cu litere 
mai puține si cu pronunț® mai segur® decît pin’ acum; cit si 
pre'n cumpunerea psaltirii’) în viersuri: trebuie s®-ti mul-

’) Psaltirea cuvînt grecesc, care evreesee se dice „navlon“, în
seamnă un înstrumînt musieesc, f®cut ea u® pdv®d®, în patru 
cornuri, cu dece coarde; precum scrie S. Ieronim; vedi Psalm 
32 si 91.
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tameasc® fia-care Rumîn adevarat, si eu deosebit pe'ntru 
multa încredere, cu care îmbele acelle mîncescrise mi le-ai 
împărtășit, cu acea cundcecune, ca despre amîndoue sa pot 
judecă liber. Insa vei sci, cce si acea cumplitce plaga?, cu care 
a vrut Dumnedoeu a mce cercetă, care Dumitalle bine îti este 
cunoscut®, cît si turburata pracs®, carea îmi rapesce atîtea 
oare liniscite: moe împiedec® a răspunde dup® cuviința. 
Totuși, fiind c® asă poftesce omeniea, voiti însemnă ce-va, dar’ 
si aceasta pre scurt, si, cum se diee, cam pe de-asupra. Me
todul acella all scrierii cu mai puține litere, si cu mai segur® 
pronunț®, e îndestullat® mărturie, cm spiretul Rumînilor în- 
c® e asă de lucratorii! si iscoditoriu, ca all altor noecuni; si 
cînd ar fi ce-va mai liber de multe prejudete; si cînd ăsfeliu 
de spirete ar fi cît de puțin ajutate de cei puternici ai națiu
nii: ar pute fi, într'adevffir dic, iscoditoarie de multe lucruri 
noue si folositoarie. Despre ăsfeliu de metoduri lesnicoase 
gîndesc demult filosofii Europei, si deosebit înainte de vre u® 
cîti-va anni învmtatul acell Ungur, Alesandru Cisu, în cartea 
sa numita: „Elementare universale totius generis humani'e 
(Buda, 1213). Scopul amîndurora v’a fost unul si acella-si: 
ădec® lesnirea scrierii, si statornica pronunța; ear' cipul si 
modul la amîndoi deosebit. Cînd se va tipări metodul Dumi
talle, care lucru lesne se poate face pre'n ajutoriul patrioti- 
lor: atunci va pute lumea cea învatata judecă cu desmvîr- 
sire: care de’n doi v’ati apropiat mai mult de adevar?

Ear® cîtu-i pe'ntru prefacerea psaltirii în viersuri: 
prea bine ai făcut; cm deși esci all treile *)  carele ai calla- 
torit pre asta caile; totuși, precum cred eîi, a rmmas si poe
ților cellor următori cîmp destuii de larg, în care sa-si de
prindă spiretul, si sa-si arate istețimea, pîn® vor ajunge Ia 
înălțimea ideilor, care sînt resfirate în toate părțile psaltirii... 
Cei ce înțeleg limba evreeasc®, si cetesc psaltirea în origina- 

·) Ceti întîiu, care a făcut psaltirea în viersuri rumînesei, a fost 
Dositeiu, metropolitul Moldâviei la 1673. AII doile Toader Cor- 
be, arde'eann, carele a scris psaltirea toata în viersuri, dar’ pî- 
na acum (1863) încă nu-i tipărită.
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lu'. ei, se minunead« de înceltimea spiretului, ce o înviead«, si 
cu üce guroe mcerturisesc: coe mai nalte idei se afloe într'- 
aeeasta, decît în vestitii poeți ai recimii: Omer si Virgiliu.“ 
Puteá David srn serios rugmeunile salle si cu stil liber (în pro- 
sm), îns« a mai vrut a le îmbrmcâ în stil legat, poétic, ea asá 
spiretul soeu si aii cellor ee-1 ascultce cu atîta mai mult soe se 
nalte spre cinstea lui Dumnedoeu. Nimica nu e asá pretrundoe- 
toriü, nimica asá de misccetorlü ciar si Ia celle mai împietrite 
inimi, ca ü« poesie fmcutm bine. Aceasta moaie itiimele celle 
învîrtosate, însufloe curagu în celle desperate: pre scurt, lu- 
creadoe ca uoe moegie în ori-ce súflet. Pe ntru aceea, de se si 
spune ca uoe fábuloe, cum Orfeu Tracul ar fi cîntat asá de fru
mos, cit ar fi tras dup« sine pmdurile si pietrile; totuși supt 
scoarța acestei fabule este ascuns oare-si care adev«r, care 
va s® dic«: „coe Orfeu pre’n cintecele salle asá a muiat 
pre soelbátecii si mai împietririi locuitori ai Trdciei, cît a 
putut sce-i traga’, ca soe locueascce în sotiet ate.“ Astm pute
re iriágic« a poesiei aii preceput'o multi si de n Sîntii P«rinti; 
pe ntru aceea Ieronim, Loeptántiü, Augustin, Ambrósiü, Ci- 
priann s. a. si-aü presmrat toate cuvîntreriie cu oare-si care 
aromate poetice. Insu-si Paul, carele de n fmriseü se fmeu 
Apostolul Neámurilor, arat« Atenennilor cu un viers împrumu
tat dela poetul Aratul, „coe noi oamenii sintem de n soeminta 
lui Dumnedoeu.“ Isidor, episcopul Betifei, dice, c« toat« 
ps«ltirea e scris« dup® forma si mmsura lui Pindar grecul, si 
a lui Orátiú romannul, care forme si mmsuri Grecii si Roman- 
iiii le numiau cînd iambice fsceritive ori suitive), cînd al cai
ce, cînd sáfice. Adev«rat, David aste numiri nu le-a sciut; 
dar’ ell totuși a fost poet mare, si nu încoronat cu dáfin, ei cu 
coroan« de áur, si viersurile lui se pot cîntâ pe ori-ce coardm. 
Despre celle trei cwrti alie lui Solomon-dice Sîntul Ieronim, 
carele a fost foarte învmtat în limba evreeasc«, c« sînt scrise 
acum dup« mmsura es«métric®, acum dup« cea pentmmé- 
trícffi. Asá judec« cei învmtatî ai Europei si despre cariile lui 
Isaia si despre plingerea lui Ieremia. Vad« acum Grecii, si 

>■' cei ce le urmeail« lor, carii dic, c« si mmestriea poesiei la 
i
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ei si-ar fi luat începutul. Ba. de e adevcerat, ce dic cei înv«· 
tati: ca ddeca poeții aii fost cel de’ntli filosofi: atunci cu 
adevcerat a putut dice Efrositi Poteca profesoriul filosofiei în 
acmdemiea Bucurescilor, ca aceia, pre carii Grecii ii nuni iau 
barbari, aii filosofat mai nainte decit insi-sl Grecii. Ins« 
aceasta, pre scurt.

Pre acești Evrei insuflat! de Spiretul Sînt i-au urmat si 
acelle stelle stroelucitoarie alte cresfinmfetii: Damasiu, pce- 
triarcul Romei; Gregoriu, episcopul Ccepoeddciei; Cipriotul, 
episcopul Cffirtâginei; Paulin, episcopul Nolei; Prudenliu, 
si între aceștia deosmbit, Ambrosiii, episcopul Mediolannulri, 
alle coeruia viersuri sînt într’adevoer ambrosie si neptar. Pre 
aceștia, si pre alții asemenni lor, vcedîndu-i acell suflet înalt, 
Dositelii, Metropolitul Moldăviei, mișcat fiind de'n lontru, luînd 
toatce greutatea asupra sa, a intrat întruoe caile, pre carea 
nime de ntre Rumîni încm nu cmlfetorise, si prefecți toafe 
psoeltirea în viersuri, dup« cipul si stilul, care-l grefau pe 
atunci Moldovennii. Asâ dar«, de se si da· întîia onoare Ru- 
mînilor ardelennt pe ntru întîia tipmrire a c«rtilor rumînesci, 
cum este; Evangelie invatatoaria tîpmrit® la Brresov la 
1850 de Metrop. Genadiîi Bradul; unele de'n cmrtile lui Moise 
tipmrite la Orrescie la 1581; psaltirea tipoeritoe la Alba-Juliea 
la 1651 de Metrop. Stefann, s. a.; totuși începcetura poesie.i 
intru adevmr se cuvine numai Moldovennilor.

C« de sau si ivit în Ardeal si în Rumîniea în timpurile 
ceste mai noue oare-si care brerbati, carii si-au ar«tat lumii 
spiretul lor cell poetic mai timpuriu deeît Moldovennii; totuși 
neei într’aceasta nu a întîrdiat spiretul Moldovennilor. Cm de 
are Ungâriea pre un Gorgli Montanii; Ardealul pre un Toa- 
der Corbe, all doile trmducmtoriii all psmltirii în viersuri; — 
pre un Vasiliii Aro'n, carele a cumpus în viersuri: „Patima 
lui Crest;“ Leonat si Dorofata„Tișbe si Piram;“ „An- 
nul mannos;“ „Sofronim si Harite ;“ „Eclogele lui Virgi
nii;“ — pre un Ioan Barac, carele a cumpus în viersuri: 
„Argir si Ileanna cu parul de dur;“ „llesipirea Ierusali
mului;“ „Odiseu;“ „Lucretiea; — pre un Stefann Crisann. 
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carele a troedus multe de n Metoestasiu. De se lăudoe R umîniea 
cu un Ioan Bannul Vcecoerescul, carele a pus mai întîiu pro- 
sodiea rumînoe în reguloe în grcematica sa tipceritoe la Rîmnic 
în 1787; — cu un Alesandru Vacarescul, acest Ovidiu ne- 
muritoriu all Rumînilor, pre carele norocirea nâscerii Fa încel- 
tat, ear’ pisma foennoerioticoe Fa surpat; — eu un Gorgu SIop- 
tineannul, carele a cumpus: Ahile Lasciro, tipoerit la Sîbiiu 
1797; — cu un Nicolaîu Voeccerescul; — cu un Ioan Voscce- 
rescul, carele a cumpus mulțime de viersuri frumoase de tot- 
feliul; — cu un Paris Mumuleannul, dela carele avem: „Rost 
de poesii“ si „Caroepteriuri;“ — poate si Moldăviea soe se 
feeleascoe cu un Dositeiu metropolitul, carele este întîiul cum- 
puneetoriu all psoeltirii în viersuri; — cu un Alesandru Beldi- 
mann, carele a cumpus în viersuri: „Tragediea Orest,“ si 
„Jalnica tro’gedie a recolucunii den 1821;“ cu un Con
stantin Conaci;— cu un Nicolaîu Dimaci; si cu un Gorgu 
Asaci, dela carii avem mulțime de poesii frumoase, mai ales 
„Crugul Annului“ cumpus de C. Conaci; si acum de nou cu 
Dumnetatea, carele pre'n cumpiinerea acestei poesii nu puțin 
folos ai adus literoeturei rumîne. Corci

1) Titula coertii va șerbi istoricilor viitori spre însemnarea 
acellei epoce nefericite, carea s’a întîmplat pre timpul, 
în carele ai scris cartea;

2) ai îmbogmtit limba rumînoe cu mulțime de cuvinte, care 
sînt adevoerate rumînesci, însee care erau afarce de 
obiceîu;

3) ai dovedit, coe limba rumînoe rabdce si cumpusoecuni si 
decumpusoecuni; în care, precum si în cuvinte neobiș
nuite si altele de nou foecute, de ai fi fost ce-va mai 
scump (sgîrcit), poate nu era spre striccecune;

4) ai aroetat, cce în limba noastroe se poate scrie despre 
ori-ce lucru înalt; si

5) ai aroetat, cce spre îmbogoetirea limbei rumîne nemica 
nu-i asă trebuincos ca cunoâscerea tuturor dialepturilor 
limbei, întrebuintînd toate acelle vorbe, care lipsesc 
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într una, de'n cellelalte, si unde nu ajung neci acestea, 
sce ne împrumutam delà limba lœtinœ.
Sciu Priétenne! cœ pe'ntru aceste cuvinte si rœcomîn- 

dœcune a limbeï lœtine, îtï veï audi delà multi multe împroti- 
viri; delà aceia mai vîrtos, carii, nu seid de n ce evlavie mare, 
ar vre sœ aibœ limba lætinæ departe de hotarœle tœrii salle, 
însœ aceștia ar trebui sœ ceteascœ si sœ vadœ eu cite urœ 
grœesce Cantemir, în descripcunea Moldavie!, despre acell 
Metropolit bulgar, carele a lœpœdat de'n Moldâviea literele 
lœtine; si ear’ eu cîtœ evlavie scrie despre aceia, carii îmbrœ- 
tiseadœ limba lœtinœ. Acestora ar trebui adus aminte; cœ 
toti cei învœtali ai Moldavie! si ai Rumîniei atit în veacurile 
vecie cît si în celle noiie, „numai uneia si singure limbei lœ
tine au de a multœmi mœrirea numelui sœü.“ Gregoriü 
Tamblec, metrop. Moldavie!, celI mai mare teolog all veacu
lui sœü, cœruia i-a scris Eugénniü IV, pœtriarcul Romei, si 
l'a invitat la sinodul delà Florența: Dœmiann, asémenne me- 
tropolit Moldavie!, cœruia i-a scris însu-sï împœratul Constan- 
tinianneï, Ioan Pœleologul, ca sœ meargœ la sinodul delà Flo
rența, si sœ ajute bœrbœtesce lucrœrile acelluï sinod; Petru 
Movilœ, metrop. Ciovuluï, nœscut de'n fœmiliea domneascœ a 
Movilescilor, carele a cumpus în limba lœtinœ si greceasca 
vestita carte: „Mœrturisirea dreptcredincoasœ“ carea s’a 
trœdus apoi în toate limbele; Dositeiu, metrop. Moldavie! ; vor
nicul Gregoriü Ureciœ, cell întîïü istoric all Moldovennilor, 
carele a cules tîmplœrile Moldavie! de'n istorici lœtini ai Unga
riei si aï Poloniei; Logofœtul Miron Costin, cell mai bun isto
ric all Moldâviei, carele nu numai cœ singur a fost mare lœtin, 
dar' si pre fiii sœi ï-a trimis în Polôniea pe'ntru învœtœtura 
limbeï lœtine; ăi în urmœ mœrirea si onoarea nu numai a Mol
dovennilor, ci a întregeï nœcuni rumine, Principele Moldavie! 
Dumitru Cantemir, carele mai toate cœrtile salle celle vestite 
le-a scris în limba lœtinœ. Ear’ în Rumîniea: Dœmœscin, 
Cesdriü, Filœret episcopii Rîmniculuï, Gregoriü, llœrion epi
scopii Argeșului, si cell ce acum (1827), asâ eu mare întelep- 
ëune ocîrmuesce scaunul Metropolieï, Gregoriü ; Radul Grc- 
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ceaunul, cell întîïù si celi mal bun istoric all Rumîniei, carele 
a scris istóriea Rumîniei delà început (1215) pînœ la timpul 
lui Constantin Brîncoveannul, cœruia o-a si încinat, care isto
rie apoi o-a prefœcut pre grecie vestitul acella plœgiator Dio- 
nisiu Fotino, si amestecînd într'însa multe rotunde si în patru 
córnurí (verdi si uscate) o-a tipœrit în Vieanna la 1819; 
loan Bannul Vœcœrescul ; Gregóriu Bannul Brîncoveannul, 
carele a trœdus de'n limba lœtinœ în cea greceasc® filosofiea 
luí Hainéciü, care apoi de'n grecesce a prefœcut'o pe rumînie 
profesoriul Efrosin Poteca: toti aceștia au fost si sînt adœpati 
de'n dulceața limbei loetine.

Priveascœ acești împrotivitorî ai limbei leetine, si vad®, 
cé face Rusiea? Care limb® se învat® în celle patru acœdémii 
vestite alie ei? Cui are ea a multœmi gigantica culturœ a bœr- 
batilor sœi? Prind® acest! împrotivitorî carta a mîn®, si pri
vind, vad®: ,,cœ unde e limba lœtinœ: acoló e si culturœ; 
si unde nu sœ pretuesce aceasta: acoló nu sînt neci semne 
de culturœ.“ Mai nalt au gîndit Moldovennii cei veci despre 
aceast® limb®: pe'ntru aceea înc® în veacul all XVI, supt 
Domnul Vœsiliu Despota, s a înființat la Cotnariü aceá vestit® 
acœdémie, în carea propuneau limba lœtinœ cei mai învœtati 
profesori aduși de'n Germîniea si de'n Polóniea. A sîmtit lipsa 
acestei limbe acell ociu departe privitoriü, Dionisiu, metropo- 
litul Rumîniei; pentru aceea îndat® dup® primirea înaltei 
pœstorii numai decît a rînduit profesoriu pe'ntru aceast® lim- 
b® pre învœtatul acella si mult deiosul doritorii; all culturel 
nœcunale, Gortjü Lddœr ardealeannul, si pe'ntru învœtœtura 
acestei limbe, si a dulcii limbe itœlienne a trimes eu mari 
cieltuele patru tineri la Itáliea, vecia noastrœ Patrie. Au sîm
tit aceasta bunii aceia pœtriotï: Veniamin Costad, metropo- 
litul Moldavie;, si Mihaiü Sturda, înspeptoriul scoalelor nœcu
nale de n Moldávica, si, pe'ntru ca sœ stœtorniceascœ astœ 
limb® în Pátriea sa, nu numai au adus profesori de'n Ardeal 
cu mari cieltuele; dar' încœ sí sînta mînœstire Socola o-aü 
încinat muselor cu toate veniturile ei.

Lepturariü rumînesc T. IV. P. 1. 8
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Si mœcarcœ musele rumine locuiaü la cîmp, pe'ntru cœ 
în orase se desfœtaü celle strceine: tótusi mari frupte ar’ fi 
adus, deacœ aceà nefericitœ rœvolucune (1821), aile cœrüa 
urme se vœd si pince astœ-di (1827) în Moldáviea, nu le-ar 
fi alungat de’n dulcea lor locuintœ.

în desert e toatoe strœduirea împrotivnicilor ; pe'ntru cœ 
cultura Europei strœbate si în pœrtile acestea, atît pre'n boiœ- 
rimea, carea cœllœtoresce pre'n Europa, cit si pre'n tinerimea 
nóbilce, carea cearcœ acœdémiile acelleîa-si. Aceștia ia întoar
cerea sa nu aduc numai lucruri folositoarie, carile le rœsœ- 
desc în pátriea sa, dar’ se întorc sí cu titule acœdémice (de 
doctori, mœgistri, licentiati s. a.), precum este Gorgu Bibes- 
cul, cell întîïu de'ntre Rumînï, carele la 30. Augustu 1824 a 
primit în acœdémiea delà Pœris diploma de doctor de drepturi 
seau legi. Care titule numai în limba loetinœ se pot primi, si 
care în ocii oamenilor cultivat! au mai multce vadœ decît ori
ce rang boiceresc, ori ce ordin.

Insœ va ti timpul, sœ tragem pîndele, si sœ lœsœm pre 
împrotivitorï sœ meargœ, încœtrœu au pornit.

Alt soare a rœsœrit acum preste oridonul acestor pro- 
vinte, care încœldesce force a arde. De'n îndurarea Provedin- 
teï dumnedœesci aü dobíndit imbele aceste Principate Domni 
de'n sinul sœü. Rumîniea are pre Mœriea Sa, D. Gregôriû 
Gica, a cœruia iubire de culturœ destuii o adeveresc seoalele 
înființate pre'n toate satele, si acelle frumoase pœlate. care 
le-a didit si le-a sîntit Muselor, precum si pœrdosirea eu pie- 
tri a ulițelor Bucurescilor. Moldáviea are pre Mœriea Sa, D. 
loan Sturda, nœscut de'n una de'n celle mai rœnumite fœmi- 
lii aile Moldâvieï, aile cœriïa ramuri erau întinse în vecime 
pre’n Ungáriea, Ardeal si Rumîniea, ear' în timpurile mai noue 
si pre’n Rusiea: unde pretutindenea erau asedati în celle mai 
frumoase deregœtorii. Multe pot asceptâ Musele Moldâvieï 
delà pœtriotismul Mœriei salle, care si pînœ acum le-ar fi mîn- 
gœiat, deacœ nu ar fi fost silit a pune bœlsamul mîngœiœrii pe 
atitea ranne, ce a rœbdat bieata Moldavie în timpul de sese 
annï, si ccerora numai dœunœ-di le-a urmat alta nu mai putin
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grodavce, ădecce focul cell cumplit, carele la 20. Juliu (1827) 
prefoecu în cenusoe cea mal bogatce parte a Iașilor.

Alt ce-va a mai scrie acum nu am, coe poate si asă am 
trecut marginile unei epistole, decît a-ti pofti, ca induratul 
Dumnedmu, care te-a întoerit spre soevîrsirea acestui lucru, 
acella see te întcereascoe, ca sce poți culege si fruptul osten- 
nelelor.

Fii sîncetos! si, pînce vei viețui, adu-ti a minte si de noi. 
Brașov, 1827, Optombre 1.

Vcesiliu Pop,
Doctor de filosofie si de medicinoe.

§. 23.

Neapoeravoera trebuintoe de a ne cunoasce istorica 
noecunii si a literoetureî noecunale.

(Precuvîntare la „diserteeeunea despre tipografiile ruminesei“, tip. la 
Sîbiiu, 1838.)

Fiind coe în timpul acesta mai toii scriitorii si cetitorii 
noștri numai cu lucruri noue se îndeletnicesc, nu vor luă în 
nume de roeu acești boerbati, dacce unul seau altul, întorcîndu- 
se la ccerunta vecime, si stroeboetînd în adincurile ei, vor aroe- 
tă ce au g<esit acolo; ce au foecut, si ce au lucrat stroebuniî 
noștri. La uoe inima; multoemitoarioe este ca uoe doetorie sîntoe 
a desceptă pomennirea acellor boerbati, carii în timpurile salle, 
pre'n ridicarea tipografiilor si tipoerirea coertilor s'au silit, 
precît le-a fost puterea, a ajută neamului smu.

Pofta lor a fost, ca sce ramîioe si la cei viitori în pomen- 
nire. Soe nu le defeimoem aceastoe poftce. Care e de'ntre noi, 

' care soe nu alerge după; aceasta? Aceste cugete m’aii îndem
nat si pre mine spre începerea, si, precît s a putut, soevîrsirea 
acestui lucru, despre care alte nații cu uoe sutce si mai bine de

8 ·
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annï mai nœinte au cugetat si aii însemnat. Scris'aü despre 
tipogrœfiile Germînfeï: Cioler si Tentei; despre aile Své- 
tiei: Alnandri; despre aile Ungariei: Nérnet; despre aile 
Viennel : Dénis; despre aile Orœdii-mari: Milei·, si alții des
pre altele. Pe urmele acestor bœrbati pîsind si eîi, am scris 
despre tipogrœfiile rumînesci, si nu numai despre acellea, 
care se aflœ în pâtriea mea, delà începutul lor pînœ la timpu
rile noastre; dar" si despre acellea, care se aflœ în principatele 
vecine, ail Tœrii-rumînescï si ail Moldavie!, cu cuvînt, cæ uœ 
nație nu se poate osehi fresce pre’n munți înalti, rîuri ma
ri, seau oițe hotarœ politice ; ci numai acolô înceatœ üce na
ție, unde înceatœ limba, care o unesce.

Scopul mieu pre'n scrierea acestei disertații nu a fost 
altul, decît folosul tinerimii rumine, si mai ales aii acellor tine
ri, carii aleargœ la acœdémii strœine, ca venind vorba acolo 
despre literatura rumîneascœ, sœ nu fiœ tocma straini în 
aceea, si ca sœ nu li se întîmple si lor, ce s'a întîmplat la 
mult!. *)  Idei, care sœ se nascce cu omul, nu sînt în nœturœ, 
pe’ntru aceea nici cœ urmeadœ, cœ dacœ e cine-va nœscut si 
crescut într'üœ tara, doarœ o si cunoasce; precum nici aceea, 
cœ, dacœ vorbesce cine-va vre uœ limbœ, mœcar si dupœ 
celle mai strînse régule aile gramaticei, doarœ cunoasce si 
istoriea literœturei acellei limbi.

’) Un Ungur nobil, bcerbat almintrelea nu f®r® înv®t«tur®. în 
cffillcBtoriea sa pre’n Frînciea a avut norocire a se înfmiisa înon- 
intea craiului frîntudesc Ludovic all XVI. Craiul se loesce în dis
curs cu acest c®ll®toriu despre situatiea, mcerimea si tceriea 
cetoetii unguresc! Gins. Acest ccellcetoriu, poate spre nenoroci
rea sa, de’n nume cunoscu aceastce cetate, dar' despre încungu- 
rarea ei pre’n Turci la annul 1532, despre care scrie Istvanfi în 
cartea XVI a istoriei, nu a sciut nemic®. Dup® stîrsitul audien
tei: „coellatoresce îndoerept ccp.tr te Ungâriea, dise Craiul emir® 
acest c®vmleriu rușinat, si invatce mai nceinte a-ii cunoasce pâ
triea, si apoi vino earce-si la mine si in Frînciea“. AsA ne spune 
Svartner în statistica Ungariei, partea I, fata 50, în obsarb®- 
cunea a) carea e tip. la Buda, 1809.
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1 stóriea, geogrrefíea patriei, precum sí istóriea iiterre- 
tureï nœcunale trebuie învœtate; pe'ntru ere nu-ï mai mare ru
șine, decît ca cine-va într’üœ sotietate de brerbati învœtati sœ 
vorbeascœ numai despre istóriea si literœtura altor nátii. ear’ 
despre a sa sœ nu sciœ nemica. Maï-marii seau strœbuniï no
ștri nu au fost nici asá de ne’nvretatï, nici asá de ticœlosï, ca 
sœ nu fiœ fœcut ce-va vrédnic de sciintœ. Eu, eu cît strœbat 
mai afund in istóriea nátiei melle, cu atîta aflu în ei mai multe 
urme si semne de brerbati învœtati, de viteji vestiti, d.e învin
geri strrelucite, de üœ politicre adinere si de ure statornicie 
brerbreteascre. Neînvretati si prosti se vred ei numai la aceia, 
carii nu au nici ure cunoscintre nici de'n istóriea patriei, nici 
de n istóriea literœturei nœcunale; si carii nu privesc cu ociu 
de filosof la nestrremutatul curs all vecnicei nreture, carea 
curge înșirat, frerre a face vreun salt în cursul sreîi. Egipten- 
nii au luat toate învœtœturile delà Fennicienni; Grecii delà 
Egiptenni; Rom.annii delà Greci, si déla Romanni cellelalte ná
tii în Europa: toema asá precum învatre vecinul delà vecinul 
sreiî. Asá s'a întîmplat si cu mreestriea tipogrrefiei.

Aceasta mreestrie s’a aflat întîiü în Olandiea pe la annul 
1438, si de aici s’a Iretit pre’n provintele învecinate. Dar’ 
cum? de uredatre si cu pripa? Fereascre Dumnedreu! nemic 
mai puțin decît aceasta. In Vieanna Austriei, carea acum e un 
adevrerat emporiu all sciintelor si all mreestriilor, s’au tiprerit 
cœrti întîiü si întîiü la annul 1482, si asá pre'n urmare cu 44 

__ ' t A

de anni mai tîrdiü dupre aflarea tipogrrefiei. In Ungâriea, care 
se învecineadre cu Austriea, si în Transilvánniea vecina Unga
riei, s’a ivit aceasta mreestrie pe la annul 1533, asá darre mai 
tîrdiü decît în Austriea cu 51 de arini. Rumînii de n Transil
vánniea aü tiprerit crerti la annul 1580, Si asá cu 47 de anni 
mai tîrdiü decît cellelalte nátii, cu care locuesc. în tara rumî- 
neascre si în Moldáviea aü început a se ridicâ tipogrrefii pe la 
annul 1636, si asá pre’n urmare cu 56 de anni mai tîrdiü de
cît la Rumînii de n Transilvánniea. Vedi cum curge nretura, 
frerre de a face vre un salt. Vedi cum a pîsit mreestriea tipo
grrefiei în referintre dreapta a distîntelor (in ratione directa 
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distautiarum): ádec®, cu cit a fost un loc mai depărtat déla 
locul aflării tipografiei: cu atîta mai tîrdiu a ajuns acoló 
această mceestrie. Asá dară, dacă străbunii noștri au tipărit 
ccerti mai tîrdiu decît alte nații: nu sînt ei pricina, ci nestră
mutatul curs all noetureí, carea nu face salt nici u® dinioar®. 
De s'ar fi aflat moeestriea tipogroefiei în Constantinopol: Ru- 
mînii noștri negreșit ar fi tipoerit coerti mai timpuriu decît 
Nemții, si aceasta ar fi fost lucru firesc.

Adevărat că străbunii noștri nu aii aflat lucruri noîie; 
dar' aceea încă e adevărat, că orî-ce mmestrie folositoari® 
au aflat alții: ei aceasta o-au îmbrățișat si o-aü folosit, si 
cumcă ei pela începutul veacului all XVI, în care tîmp puține 
nații au scris în limba sa, au scris bine rumîuesce, (precum se 
adeveresce de n învățătura iui Neagoe Voevod, Domnul Ru- 
mîniei (1512—1521), scrisă cătră fiiu-smu Teodosiii, cu un 
stil foarte bun). Precum si aceea e adevărat, c® ei pela în
ceputul acelluia-si veac, pela care si la alte nații si-au luat 
învățăturile adevăratul s®u început, au avut scoli si biblio
teci vestite (precum ne spun scriitorii crisoavelor domnesci 
de pe atunci, „ca ei au învatat in scâunul orașului Bucure- 
scia, si precum spune si V® lașei în cartea „Conspectus rei- 
publica Iliteraria in Hungaria“ fata 183—184, tip. la Ruda 
1808), dacă Rumînii de n Tara-rumînească si de'n Moldávica 
ar fi avut norocire a rămîne sub prinți năcunali; si de n ar fi 
venit veacul all XVIII, care pe'ntru dînsii cu dreptul se poate 
dice veacul cell trist, în care prinți străini de neam au st®- 
pînit aceste principate: atunci noi negreșit, că am avé un 
Conte Seceni, un Conte Teleci, un Boeron Brucental, poate 
si uă Conteasa Teleci. Cu un cuvînt, noi am fi avut demult 
biblioteci deobsce năcunale. Măcar că si în acell trist veac 
încă s au aflat între dînsii bărbați iscusiți si iubitori de sciin- 
t®. Intr acest veac au vietuit Damascin, Cesariü si Filaret, 
Episcopii Rîmnicului, carii cînd si cînd aii mai desceptat limba 
runiînească. Intru acest veac s'a ivit sí loan Bannul Vaca- 
rescul, care eu îîă nespusă bărbăție a desceptat limba, si i-a 
insuflat vieată nouă. Alesandru, fiiul acestuia, ar fi dat si 
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lustru limbei noastre, dac® necumpmnnitul p®triotism si nce- 
cunmlism nu l'ar fi roepit de’ntre cei vii înece în floarea tinere- 
te'or. Eu în coelloetoriea mea, în annul 1820 si 1821 pre'n 
Tara-rumîneasc® si Moldăviea, am aflat multe biblioteci priva
te, care cuprindea în sine cei mai vestit! autori grecesci, loeti- 
nesci, si mai cu samoe frîntudesci, însoe aceea ce am coeutat, 
adecă*  c&rii rumînesci, nu am aflat. Dar nu-i mirare, pe'ntru 
cce înoeinte de doue-deci, si mai bine, de anni în aceste Prin
cipate, limba rumîneascoe, care acum, multoemitoe marelui Dum- 
nedmu, se cinstesce de ccetrce Guvern, se vorbesce pre'n ca
sele cellor nobili si pre'n boitele neguțătorilor, se cîntce pre’n 
prăvăliile mescerilor, — aceastce limb®, dic, se audia numai 
în gura poporului, si numele de Rumîn, cîtee nedreptate! eră 
tot una cu cuvîntul sclav, seaij roZ>, pe scurt, eră nume de 
ocara!

Ins® acum (pela annul 1838) ne mingrei® u® dulce 
nădejde, c® dencolo peste munții Cmrpatului sub aripile a 
doi Prinți necunalî, iubitori de Muse, si deosebiți cinstitori ai 
nației, si a doi metropoliti si cinci episcop;, u® mulțime de 
perinti grcimîndriti, si atîta nobilime; ear' de'ncoace de Cmr- 
pati sub scutul neînvinsei păjure, sub ocîrmuirea a septe epis
cop! nfficunali, si deosebit sub îngrijirea cesarie-regiei Case a 
Austriei, carea face multe jertfe mari pe'ntru cultura astei 
nătii: nu numai sciintele, dar' si limba va înflori, si se vor 
ridică noue tipografii si biblioteci n®cunale, care sînt hranna 
duhurilor. Dela annul 1580 pin® la timpurile noastre (1838) 
în doue-deci si cinci de tipografii rumînesci, într'un r®stîmp 
de 258 de anni, cîte cmrti nu se vor fi tipmrit? De ar ti de'n 
acestea, de'n fim-care, m®car cîte un esîmplariu întru u® bi- 
bliotec® rumîneasc®, oare ce ar diee un c®ll®toriu învmtat? 
Eu socotesc, c® l’ar prinde mirare u® asemenne colecție de 
c®rti rumînesci la u® nătie, pe carea Europennii o socotesc 

, asă de ne'nvwtat®, si în asemenne t®ri, care pîn® acum pe li
tru multi Europpenni au fost numai „terra incognito“ = p<E- 
mtnt necunoscut. De u® asemenne colecție sar bucură întru 
adev®r mai mult decît de ori-ce feliu de c®rti, cu care sint 
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pline bibliotecile europennesci. Pin« aici despre stroebuniî 
noștri, si despre pașii lor în litercetura rumîneascoe: acum ce
va despre aceste ostennele alle melle.

Doue-deci de annî sînt decînd moe strceduesc în aduna
rea si orînduirea tipografiilor rumînesci; pe’ntru aceea în 
ccelloetoriea mea pre’n Ungăriea, Transilvănniea, Tara-rumî- 
neascce, Moldăviea si Bucovina, nu a rcemas nici uoe bisericce, 
nici un preut, ori doescoelasu, la care soe nu moe fiu abcetut. si 
sce nu fiu cercetat si întrebat despre asfeliu de coerti, de’n 
care sce pot afla moecar urmele tipografiilor noastre. Pe lîngoe 
aceastoe coellcetorie, scris’-am uoe maltime de coerti (epistole, 
ravase) la feliurimi de boerbati tipografi si bibliopoli, cerînd 
ccetoeloage si însemnceri de coerti rumînesci; dar' moecar coe 
mi-i rușine a spune, (totuși o spun, coe) de la multi nici ras- 
puns nu am ccepoetat. La atîta apoetie ajunsese rîvna ccetroe 
litercetura noastroe! Unul a fost, pe carele aica cu multoemitoe îl 
numesc, pcerintele Timoteiu Cipariu (veîli nrl. XXIV) profeso- 
riu limbilor orientale în aeoedemiea Blasului, si directoriu tipo- 
groefiei de acolo, care la întîia mea scrisoare mi-a trimis coe- 
toelogul ccertilor rumînesci, care se afla în biblioteca semina- 
riului si a poerintilor ccelugoeri de acolo. Pre'n aceste îndelun
gate ostennele alle melle am avut acea norocire, de am aflat 
coerti (a dese ori la oameni cu prea putinticoe învoetoetura), 
despre care mai nceinte nici un litercetoriu rumîn, nici coe a 
visat. Cine a sciut ce-va pînoe acum despre acea vecioe tipo
grafie de'n Unev (Unievscom) de’n Biisiea? despre cea de’n 
Sîmb ce t amare (Tirnavia) de’n Ungăriea? despre cea de'n 
Clusu de’n Transilvânniea? Poate aii mai fost si alte tipogra
fii rumînesci, care acum s’au stins cu totul, însce alle coerora 
producturi cine scie într'alle cui mini se atice, seau cu ce praf 
stau acoperite. Descoperirea acestora o las cellor viitori; mie 
mi-I destuii, coe am putut adună aceste oase, care eră resipite 
pre'n atîtea locuri, si a le pune fiesce-care la sceletul sceii, si 
coe am descis callea, pe care cu mai mare lesnire soe poatoe 
coelloetori cei urmcetori. Gresele pot fi multe în aceastoe carte; 
si cum eră almintrelea cu putintte? însoe care eu, numai soe 
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mi !e arate cine-va, sînt gata, nu numai a Ie cunoasce, dar' a 
le si îndrepta; pe'ntru cce a greși este lucru omenesc, earoe 
a-si cunoasce si a-si îndrepta greselele este doetoriea fiesce- 
coerui om înțelept, si deosebit a mea, care pre'n aceasta nu 
am cceutat alt ce-va, decît un adevmr istoric, si statornicirea 
unui drum, pre care mergînd tinerimea rumînoe, sce învețe cu 
oare-si care lesnire a adună si a însemnă vecimile pătriei salle, 
spre cinstea nătiei si spre folosul omenirii.

xvn.
Alesandru Hoejdoeu.

(D. Mihaîu Cogalnieeannul ne scrie urmatoariele despre D. A. 
Hoejdeeu:

„Ca efor alt scoalei tinutale de’n Hotin a tinut nainte de doi annî 
la esamennul de varce un cuvint, pre’n care a făcut foarte mare simti- 
cune, si în ședința acellei scoale a cetit un cuvînt despre trecutul cell 
strălucit all Moldavei.

Dumialui este cunoscut pînoe acuma pela noi numai pre’n cuvîn- 
tul aeella; însoe iucroerile lui literarie nu se mărginesc numai la atîta. 
Cumpuneri'e Domnului A. Hojdo îi, deși în limba ruseasca, sînt urmoe- 
foarîele:

1. Cintece istorice alle Moldav iei.
2. Povestea lui Duca- Vodă.
3. Legenda asupra lui Petriceiu- Vodă.
4. Judecata la Sardariea de Orheiu.
5. Cugetări Moldovennesci.
tJ. Literatorii Basarabiei.
7. însemnătatea limbei rumene pe’ntru istoriea Rusiei.
8. Economiea de cimp a Basarabiei.
9. Ileanna fiica lui Slefann-Vodă ; toate publicate.

10. Botânneca Mo Id ariei, si un diptiunariu ruminesc-rusesc.j
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§. 24.

Fierbintele del all Domnitorilor Moldâvieî întru înfi- 
intoecunea scoalelor si loeticunea sciintelor, si noedu- 
inta cea neadormita; a Rumurilor moldavi spre învoe- 

toeturoe, demustrate de’n istoriea Moldâvieî.

(Estras de’n cuvîntul tînut în limba ruseasca; de coetrce D. Alesandru 
H<rjd®u, Eforul scoalei de’n Hotin, ccetroe învoetoeceii aeelleîa, cu ocue- 
juuea esamennului de varce de’n annul 1837, trcedus apoi rumînesce de 

DI. ccevoeler Constantin Stoemati. boiceriu rumîn de’n Boescerâbiea.)

„Adiiceti-vce amin-le de faptele st r <r hunilor 
voștri, pomennindu-î pre dinsit; intoeriti- 
vx cu duhul, ca si voi insi-va· sx vas fâcetî 
mxriti in pomennirea urmașilor voștri!“

(Cartea 1 a Mcecoeveilor.)

1. Eii moe întorc mai cu șam® c®tr® voi nobili fii ai 
Moldâvieî, cm ei voi mai deaproape si mai de rud® sinteti ini- 
mei noastre, decît ceialalti: pe'ntru c® de’n toate legaturile 
politice, cea mai deaproape legceturce a obscescei noastre pa
trii a îmbunat si a noastrce stare de astoe-di cu a voastr® vii
torime întru® nedespoertitce întregime pre'n mijlocirea viețui
rii noastre într'aceea-sl tărie. De'ntre sîmtemintele politece, 
precum a dis un adînc cugetmtoriu, este eell mai puternic acella 
ce se cieam® pcetriotism, de’n care urmead®, c® iubirea de 
patrie poate avé Ioc numai sub cidffsiea iubiriicmtr® locul, unde 
ne-am nrnscut. Si pe'ntru aceea, c® școala aceasta este înfiin
țat® mai ales pe'ntru pmmîntennii cei de loc, si scopurile ei 
tíntese spre beticunea educmcunii pmtriótice: într'aceasta st® 
ființa si lucrarea ei; pe cînd pmmîntennii altor t®ri se arat® 
aici numai pe un tîmp, aduși fiind în aceste locuri poate mai 
mult pre'n întîmplare, ear' nu de’n dffitorie. (ca si paserile 
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vœrâtece), întorcîndu-se apoi ear' in tara lor, poate cïar necï 
cinstind mœcar eu pomennire multœmitoarïœ tara noastrœ. 
Pe'ntru voi tineri pœmîntennï de aice sînt cuvintele melle; eu 
vreu sœ vœ arœt uœ parte de'n svâturile strœbunilor noștri, 
carii au fost oameni mari aï pœmîntului Moldavie! ; acestea vi 
le arœt ca nisce pilde vrédnice de a le urma si voi, ca asâ cu 
mœrirea nœcuniï noastre, carea trebuie sœ o aveți pururea în 
mintea voastrœ, sœ vœ putetï întœri cu duhul, si, urmînd acel- 
lora, sœ.vœ putetï face mœriti în pomennirea viitoarïelor noa
stre seminții (generœcunï). Insemnati-vœ bine, „cœ fœrœ 
istôrie nu este patrie, si fœrœ iubire cœtrœ istôriea patriei 
nu poate fi rorbœ de iubirea cœtrœ patrie !“

2. Numœrînd vecile diile aile nœcuniï noastre, nepœrti- 
nitorïul cercetœtoriü se va lœmuri (cunvinge) de’n sirul întîm- 
plœrilor, cœ soarta Moldâviei a încipuit numai üœ descoperire 
istôricœ, cœ âdecœ nœcunea noastrœ a fost tot de-a una mœ- 
ritœ, deși a fost cîte üœ datœ nefericita*,  însœ necï uœ datœ 
n'a contennit a fi cu fapte bune si mœrete. Credința dreaptœ 
rœsœriteannœ, monœrciea, sipœtriotismul (nœcunœletatea) 
au fost pururea ca trei femeie neclœtite aile vietei fiilor Mol
dâviei. De aceste cunvingœcunï nu ne-am lœpœdat necï üœ 
datœ pre’n împregurœrï de'n afarœ, ci numai cînd n'am avut 
destullœ putere în lœuntru. Drept cœ noi, pe’ntru grellele îm
pregurœrï, n'am putut ajunge încœ la aceâ treaptœ a politicei 
(civilicuniï), pe carea stre astœ-dï ceealaltœ Europœ; însœ 
istôriea noastrœ aratœ învederat, ,.ca> in delul si nœduinta 
de a ne lumină nu ne-am lœsat neci uœ datœ mai pe jos de- 
cil alții, ciar neci in timpurile celle mai tulburate aile tœrii 
noastre.“

3. Domnitorïul Moldâviei, Alesandru cell Hun (1401 — 
1433) primind diadema împœrœteascœ delà înfyœratul Tœri- 
gradului, Andronic Pœleologul, a întemeiat în Suceava üœ 
scoalœ naltœ juridicœ dupœ modellul cellei de'n Tœrigrad, în 
cœrea învœtaliï profesori, aduși de la Tœrigrad, esplicaü legile 
numite „Vœsilicale“ si altele; asémenne înfiintœ si üœ scoalœ 
greacœ-lœtinœ-slœvoanœ pe'ntru clerul bisériceï, în carea 
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însu-si metropolitul Teoptist propunea învățăturile biséricei 
rasaritenne dreptcredincoase.

Domnitoriul, Iâcob Despotul (1562—1564) a întemeiat 
în Cotnari universatate si biblioteca; vestita; sub direpcunea 
pannegiristului seau vicecîncellariului Șomer, si a adus, pe'n- 
tru propusacunea sciintelor, doi barbati învatati si renumit! 
pre timpurile acellea: pre Câspcer Pioteer, ginerele vestitului 
Melihton de n Virtenberga, si pre Ioacim Riteca, profesoriul 
matematicei de n Cracóviea.

Domnitoriul, Veesiliü Lupul (1634—1654), tarele, du
pa marturíea lui Macariu, patriarcului Antiocîei, a fost cell 
mai învatat de’ntre toti Domnitorii si împărății de pe tîmpul 
lui. Acest Domnitorii! a latit școala juridica cea înființata de 
Alesandru cell Bun, mutîndu-o de'n Suceava la Iași sub nume 
de „Académiea Voesiliannoe“, unde a mal întemeiat patru 
clase teologice lînga catedrala metropolitanna, si doiie sla- 
voane-rumîne, precum si scoale gramaticale tot acoló.

Domnitoriul, Constantin Duca, (1693—1696, 1701 — 
1704), carele pre tîmpul sau se tînea în lumea învatata de 
cell întîiu elinist, si cell mal adînc sciutoriu all filosofiei lui 
Aristotele. Acesta a întemeiat scoale poporale pe lînga bisé- 
ricele de sobor, ce erau în toate orașele (tîrgurile) tínúturilor 
cîte una, de’ntre care școala Hotinului a înflorit mai îndelung 
decît cellelalte pîna si sub domninta împărăției turcesc!. 
Cell de pe urma Efor all el a fost Amfilóciü, episcopul Hoti- 
nulul, carele a tradus rumînesce geografiea universala, si a 
tipărit’o la Iași în annul 1795, împreuna cu „cronoloyiea 
Domnitorilor Moldáviei“ cea cumpusa de Jacob II, Stamati, 
metropolitul moldav. La noi au ajuns cîte-va povatuiri în su- 
réturi, depe care se învață în scoalele Moldăviel în veacurile 
XV si XVI, si elle serbesc de lauda procopselei profesorilor 
moldavi; asémenne a ajuns si ua prescurtare (synopsis) a 
istoriei universale dela didirea lumii, aflata în scrisorile calú- 
garulul Ieremia. Dar'sa lasam timpurile vecie; căci isto- 
riea noastra, mi se pare, a fi de ajuns, ca sa încredintede 
pre ori-cine voesce sa primească adevărul, cee străbunii no- 
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sin’ rí aü fost neci ûœ datœ nebœgœtori in sama· pentru 
luminarea sa. Dar’ poate va dice cine-va, cœ aceste pilde 
sînt prea de rînd, ca adecœ un Domnitoriu (ca si pe aiurea) 
cu súflet pute'rnic, mœcar desí are minte mai agerœ decît cun- 
vietuitorii sœi, luînd sama: cé poate fi de trebuintœ neapœra- 
tœ poporului sœü pe viitorïu, si prevœdînd si cu cugetul soar
ta, la care are sœ ajungœ ell, pe'ntru care se nevoesce a-i 
pregœti mai de timpuriu tîrdia época? a politicei, si pre'n fé- 
liurï de orînduele, si asedœmiute se sîrguesce mai eu samæ 
pe'ntru poporul sœü a-1 asœmœnnà cu sistema si a-1 deprinde 
cu política celloralalte stœpînirï; însœ murind ell, piere cu 
dînsul si folosul dorințelor salle, — întocmai ca un meteor, ce 
scînteeadœ pe ceriu, ca un cornet, ce se dœresce si trece 
earœ-si îndatœ, — rœmînîndu-i ori-cui dupa? sine numai ûœ 
urmœ în pomennirile noastre, ori îi rœmîne numele în vre üæ 
literœ moartœ a vreunui cronicariu, seau în ruinele vreunei 
didiri resipite, în care cúgetul lui pœuseadœ în veci;— în
tocmai ca ûœ mumie încuïatœ în modáicul sœu cimitir nepu- 
treditœ, ce e drept, dar’ fœrœ vieatœ si fœrœ nœdejde de a 
mai învia cînd-va.

4. In isto'riea noastrœ însœ gœsim si pilde de ait felîu, 
pilde cu totul private, cœ strœbuniï noștri în callea civilicuniï 
poporului au deslegat mai nœinte unele gîcituri aile mintii si 
aile sciintei, numai cu a ior sîmplœ întelégere, cu carea în 
vuele principie alie politicei au întrecut cu mult pre ceealaltœ 
Europœ, mai ales pre cea megiesitœ.

Aceasta n'a fost faptœ a vreunui cap mare de ocîrmui- 
toriu; ci acestea au fost nisce vedénniï, ce de sine au luminat 
si mintea poporului. Aceasta a fost lucrarea unei întelepcuni 
adînce, dar’ proprie, nu însœ împrumutate delà strœinï. Ade
verințe ne pot fi urmœtoarïele:

Pe cînd în Rúsiea se socotia tipœricunea cœrtilor ca un 
lucru necurat, si mescesug diœvolesc, dupa? disa mœrturiilor 
cuntîmpuranne : pe atunci în Moldáviea se tipœrià cu sîrguin- 
tœ sfînta Scripturœ, si cœrtï de rugœcune în limba rumînœ, 
spre înlesnirea poporului. Cell mai rar monumînt ail tipœririï 
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cellei mal vecie în Moldáviea a ramas Evangélica sloevoance, 
tipoeritce la arinul 1512 de ccetroe Cceldgcerul Moecariu, cu 22 
de anni în urma cellei întîle tipografii slcevoane déla Cracó- 
viea. Cînd de n cuntra în Rúsiea cea întîie pruboe de tipmrire 
se socoate abia pe la annul 1564.

Mai departe: pecînd în toatoe Europa ceealaltce ardea 
înece cumplita luptee pe'ntru înaltul adevoer, rostit de marele 
Luter, „cce ddeca· limba bis cric ei trebuie sir fi(p pretutindi- 
nea limba cea vorbita de popor, all coeriia sunet îl înțelege 
si mintea si inima auditorilor, precum înțelege copillul glasul 
maicei salle, si maica gîgceitul pruncului soeü“; pe atunci în 
Moldáviea cuvîntul lui Dumnedoeu se propoveduiâ cu toatoe pa
cea în limba toerii.

Pînoe la noi au ajuns coertile: „propoveduiri“ tipoerite 
la annul 1550 si 1641; „legea nouce“ tipoeritce la 1684; 
„polidvinie“ la 1649; „pravila sfintelor Soboaree,“ la 1652; 
si alte memuarie vecie tipoerite. Pe nedrept socotesc unii, coe 
Domnitoriul ungur all Ardealului, Gorgd Rocoti, a hotoerît mai 
întîiu la annul 1643, ca în Ardeal sce se serbeascoe sfînta litur- 
gie si toate cellelalte serbite bisericesc! în limba rumînoe, coeci 
în Moldáviea pînoe la dînsul în «Tíllele Domnului Voesiliu Lupul 
pela 1636 numai la metropolie în Iași se ținea liturgiea în 
limba slcevoanoe: ear’ poporul pretutindinea în toatoe tara as
culta celle dumnedoeesci în limba rumînoe.

Mai departe: pecînd în toatoe Europa ceealaltce se so- 
cotiâ de poecat neertat a cugeta mcecar sce îndrepteile tradu
cerile „Vulgatelor“ seaia alie „cellor LXX de tîlcuitori“: pe 
atunci în Moldáviea s’au apucat de traducerea asedmmîntului 
(testamentului) vecin de'n originalul evreesc, aflîndu-se în 
traducerile foecute de’n limba greacoe si loetinoe multe lo
curi neprecepute, întunecate, si cu mai multe înțelesuri. 
Cea mai vecioe moerturie despre astoe mare trudoe avem 
psoeitirea rumînoe tipeeritoe la Boelgrad (Alba-Jtiliea) în Ardeal 
la annul 1651. Ear' în Rúsiea, precum este seiut, aii început 
a aloeturâ înadins traddeerea fcecutoe de’n limba greacoe cu 
originalul evreesc mai întîiu în traddeerea psoeltirii fcecut« Ia 
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annul 1814 cu voea sinodului, si în psaltirea tipărit® de ca- 
troe sotietatea bíblica ruseasca.

Mai încolo: pe cînd în Europa ceealaltce abíá se ínvatá 
unde si unde ¡imbele rcesoeritenne, si abíá se cunosceá folosul 
si neapoerata trebuint® a acellora, pe cînd orientalistul ínvoe- 
tat se socotíá de rcercetate si de om mare ca un géniü: pe 
atunci în Moldáviea se aflá în Hotin scoale foarte bune pe’ntru 
limba arcebeascoe si turceasca, în carile aü ínvatat sí Sobiesei 
fratele meeritului loan III, Craiului lesesc, si alti tineri cneji si 
nobili ai pârtii meadanoptiale. Aflam mărturii diplomátece 
doveditoarie, cce Rúsiea nu üa dat® aü ciamat de’n Moldáviea 
în slujbele salle barbati de cei mai luminați si mai iscusiți, 
începînd de la scriitorii de crisoave Domnesci, si pîn® la dof
tori si préutí, ba aflam dovedi, c® tarul Rúsiei, Alecsiü Mihai- 
lovicu,»propuníndu-si s® organnisede pravilele tarii salle, aü 
cerut déla Moldáviea suret (copie) de pe pravilele noastre, si 
despre obicéiurile pamîntului nostru, spre a se íncipuí cu dín- 
sul la scopurile salle celle înțelepte si crestinesci.

Drept aceea Moldáviea aü avut üadinioar® si ea mari- 
rea sa, si a fost respeptat® si socotit® de c®tr® toate stapí- 
níile celle puternice străine; dar' însă n’aü apucat, si nici aü 
putut apucá sa-si desv®leasc® deplin a sa domneasca destoi
nicie, seaü a sa politic®, pe’ntru c® ea dup® pusmcunea sa 
n’aü putut trai neci ü®dat® în desaîrsita sa îndeletnicire si 
învatare. Vieata istoric® a nacunii noastre toat® este ames
tecat® cu scenne (ivicuni) jalnice, precum despre aceasta se 
poate cunvinge ori-cine ciar sí de’n pusmeunea geográfica a 
Moldáviel, dup® carea nu puté s® se desavîrsasc®. Este cu
noscut, c® Moldáviea a fost pururea nevoit® s® se lupte cun- 
tra unor vecini puternici si lácomi pe’ntru apar® cunea estintei 
salle: si ast® lupt® ne'ntrerupt® nu i-a dat răsuflu, ca s® se 
poat® desavîrsi dup® dorini® în sciinta si civilicune; ea în 
megiesele tari aveâ tot atîtia dusmanni amerintatori în loc de 
prietenul credincosi; puternicele staturi megieșe Ungâriea, 
Polóniea si Turcíea se íntreceaü cînd cu întrigele, cînd cu 
puterea sa-si supui® sie-si pre Moldáviea, dar’ ea s'a luptat 
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vitejesce si ferice cuntra tuturor dusmannilor cellor puternici 
si numeroși, si si-a apoerat si sccepat ființa de supunere si 
apünere. Moldâviea ar fi avut trebuințe moecar numai de un 
prietenn puternic si credineos, ca soe se poate urnită la cea 
mai nalta treaptce de desvoltare în sciinte si în putere; dar' 
ea si merita cu tot dreptul ca statele megieșe si mai ales Rü- 
siea sce-I fîce recunoscetoari®, pe'ntru coe ea a înceintat pre'n 
berbatii soeî sciintele si asedoemintele de cultur® alle acellora.

5. Deci deacoe Rusiea face aste-di scoale si pe'ntru lu
minarea noastrce, si se arat® prietenii® aperetoari® Moldă- 
viei: aceasta nu este dar, ori jertfe de'n partea ei, ci îfe 
perticic® den vecia doctorie ccetrce noi (Rumîiiii moldavi). 
Despre acest adevcer vce aduc de dovadce pre cîti-va de’n în
semnați! noștri poetrioti moldavi, carii aii întemeiat si înain
tat sciintele în Rusiea, luminarea si asedoemintele ei de civili- 
cune. Asă este unul, Petru Moviloe, fiiul Domnului Moldăviei, 
Simeon Movile, carele a fost mai întîiu ostasii viteadii, vestit 
pre’n vitejiea arcetafe sub diduriie Hotinului, ear’ dup® aceea 
îmbretisînd preutiea, a fost Metropolit Cievului, si este neui
tat în istoriea bisericei rusesci. Acesta, ca un adeverat ostasii 
all adevmratei credințe reseritenne creștine este cell întîiu, 
carele a întemeiat în Rusiea academiea, lumina cellor mai în
alte sciinte sub nume de: „Colegiu“. Acest asedemînt înflo- 
resce si aste-di sub numele de: „academica teologica a 
Cievului“, carea pre’n temeinica învetatur® a sciintelor teo
logice serbesce spre laud® întemefetoriului seu.

Celugerul rumîn, Paul Berendi, nepotul unuia de’n 
pretendintil scaunului Moldăviei, a cumpus lesiconul slavon- 
rumîn, sciut sub numele lui Cutivsci, si pre’n aceea a pus în- 
tîia temelie la lesicogrefiea ruseasc®, carea mai neinte cu 
Ü® di n'a fost în fiinfe.

Nicolaiü Cîrnul, boieriu spmtariü de n Moldâviea, un lim- 
bist (poligiotist) rar pre timpul s®u, a fost solul Tarului, Alec- 
siü Mihffîilovicu la Cutaiu. Acesta a fost învffitatoriul si edu- 
cmtoriul lui Petru cellui Mare, tarul Rusiei. Deci deac® re
numitul Cîrnul a isbutit se întipereasc® în inima înv®t®cel- 
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'ui saú, a lui Petru cellui Mare simțăminte adinei, si idei înal
te, carile le-a si aratat apoi în timpul împărăției salle rences- 
cînd si cultivînd pre Rúsiea cea necultivata înoeinte de dînsul: 
„atunci noi Rumînii moldavi cu îndroesnealoe si cu tot drep
tul ne putem fa? li, coe noi am fost luminătorii, învatoetorii si 
cultivatorii Rusiei“.

Domnitoriül Moldaviei, Dumitru Coentemir, dupee de- 
partul saú de n Moldáviea, a fost cell mai credincos mai folo- 
sitoriu si mai priincos svétnic all lui Petru cellui Mare, în tre- 
bile politicei si luminării Rusiei; ell a fost întemeioetoriul aca- 
démiei sciintelor în Rúsiea, alie coeriia asedeeminte si steetute 
le-a fcecut dupee plannul marelui filosof Laibnitu. Invâtatura 
cea înaltce a principelui Coentemir, sîmtemintele lui celle nobile, 
delul lui spre naintarea sciintelor si nemărginită lui Iubire, 
ce a avut’o coetroe ncecunea noastroe rumîna, sufla cu înfocare 
de n numaroasele Iui produse literarie, carile au fost si sînt 
încă Sí ásta-di laúdate cu úm gura în lumea învatatm (vedi 
nrl. XXIII, §. 116, de’n tomul III all lepturariulul).

Antioc Coentemir, fîiul lui Dumitru Cantemir, a fost cell 
mai mărit poet all Rusiei pre timpul sau, despre carele si 
Farni cell mai adine cunoscatoriii all literaturei slavoane, 
încă dice „cce ell (Coentemir) a fost întîiul interneioetoriu 
all adeveeratei poesii rusesci“. Mai pre sus de Antioc Cante
mir, cu îndrasneala putem dice, cm n a fost neci Lomonov. 
Ei pot fi de ua potriva, si au fost mari dup® înrîurintele lor 
asupra literaturei rusesci. Dar' cine oare este mai de însem
nat si mai vrednic de cinste pe’ntru urmași? acella ce a pus 
temeliea hramului? seaú acella ce a savîrsit bolta si a înfrum- 
setat pmretii cu dugraveala?

Tot fiiú rumîn all Moldaviei a fost si livrescul (Hiras- 
tov), bărbat neuitat în istóriea luminării Rúsiel, carele a fost 
si literatoriu si întîlul curatorîu aii universatatii de’n Mos- 

-cóviea.
6. Eat® nobili juni rumînii cum ne cunvinge istóriea

■ Moldáviei, c® străbunii noștri aii fost pururea oameni mari,
■ înaintatori de sciinte si de cultura nu numai pe’ntru sine si 
ț 

i
9Lepturariü rumînesc T. IV. P. 1.
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în tara sa, dar’ au fost si învcetoetorii, Iumincetorii si cultivoetorii 
si ai altor tceri, ădecce ai tuturor tceriior, unde i-a alungat 
soarta vietei.

„Deci eu ma voiu socoti prea fericit, nobili juni ai 
pamintului Molddviei! deaca cuvintele melle vor lașa în 
inima si mintea voastra întiparire adevarata si statornica, 
deucoe elle vor tredi în inima voastrce un del înfocat catra 
marirea si pomennirea străbunilor noștri; ca asd soc va 
aduceți aminte pururea: ai cui strănepoți sinteti? si sa va 
nevoiti ca voi în vieata voastra pîsind pe urmele lor, si lu- 
crînd în duhul lor spre marirea nacunii si a voastra înși
vă, încă sa fiți cu tot dreptul si într adevar vre'dnici de 
dînsii, si de numele ce-l purtati!“

XVIII.
Gorgû Asacî (1788—).

(S’a nœscut la lași în annul 1788; sï-a fœcut cursul studielor la 
Universœtœtile de’n Germîniea, petrecînd dupœ aceea mai îndelung în 
Itiiliea, unde a vœdut mœretele monuminte aile strœbunilor noștri si s’a 
strœbœtut de dînsele, serbindu-i dupœ aceea de cundueœtoarïe în mai 
multe poeme. In 1811 fu primit ea membru la Acœdémiea de’n Ruina, 
sub numele d' Alviro. La 1812 rœ’nturnîndu-se în patrie, fu asedat la des- 
pœrtœmîntul afacerilor de’n afarœ. Mai tîrdiü fu trimes în Ardeal sœ 
aducœ profesori rumîni pe’ntru scoalele rœ’nfiinfate de cœfrœ Metropo- 
litul Veniamin. La 1822 fu trimes de’n partea gubernului moldav ca re
présentant la Curtea împœrœteascœ de’n Vieanna. La 1827 fu orînduit 
ca cunlucrœtoriü Ia comisiunea cumpunœtoariœ de Regidœmintul organ- 
nic; mergînd cu astœ ocœjune Ia S. Petruburg, fu onorat de cœtrœ 
Tarul cu ordinul Sîntulià Vladimir ; asémenne primi si delà Sultannul 
ordinul Nisani iftihar. Dupœ aceea purtœ D. G. Asaci tot deregœtorii 
însemnate allé statului, mai ales la ministeriel învœtœmîntului
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D. G. Asaci este unul de’n cei mai însemnați bărbați, carii au 

r® născut literatura rumîn® în Moldâviea, ca poet, istoric, literatoriu 
si publicist a lucrat far® preget dela 1816 necurmat.

Ell a publicat:
1. Mai multe bucăți teatrale.
2. Poesii feliurite.
3. Istoriea Rusiei.
4. Mal multe foi periodice, precum:

a) Albina rumîneasca (1823—1848);
b) Spicuitoriul;
c) Icoana lumii, s. a.

Neci u® întîmplare mai însemnatce de’n istoriea patriei nu a ra- 
mas necercetata si nepubiicat® de dînsul; asă sînt: „trecerea împăra
tului Poeleologul pre’n Moldaviea la 142S; — Lupta Moldavilor cu exi
lării germîni în Borusiea pela 1422Cuvîntul cell de’n urma: all lui 
Stefann cell Mare castra: fitul soeu Bogdann la 1H03, s. a.)

§. 25.

Coetroe Itâliea.

1. V® uredu frumoase țărmuri alle-Ausoniei antice 
Cungurate pe mreri gemenni, împărțite de-Apennin, 
Unde lîng® dafin verde cresee-olivul cell ferice, 
Unde floarea nu se trece sub un ceriu, ce-i tot senin, 
Unde mîndre monuminte alle domnitoariei ginte, 
înviead® mii icoane la aducerea aminte.

2. V® uredu . . . e® cine poate far® dor, far' umilința, 
Acea pulbere sa calce, all eroilor mormînt?
Ce în curs de anni u® mie a statut în biruința, 
Si-asta-di vii sînt pre’n esîmple de virtute si cuvîut. 
Incit în asamannare, nu a fost sub ori ce nume 
Mai inaretu nemie, neci trainic, decît omul este ‘n lume

3. Pe all Tibrului ses Runia asedat®-Î ca un munte, 
De’n palaturi jos surpate si morminte adunat, 
între care Capitoliul u® cațunta nalta frunte,
Ce de barbari si de timpuri cu respept i-s’a păstrat. 
Unde un popor de statui, a lui Fidia urdire, 
Vîuta Greciei si-a Rumei îsi arat® la privire.

9
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4. Intre tîmple surupate, obelisce si coloane;

Ca un turn de fier întreaga sta coloana lui Traiann, 
Pre ea, vad, Istrul se pleacă; Iaslennei legioane, 
Cum peria cu a sa tar® all lui Deeebal osteann. 
Cum în Dăeiea deșartă; popor nou se 'ntemeeadoe, 
De-unde limba, legi si nume a Rumînilor de rada.

5. Cînd stejarîul veciu în codru a răpus de batrînete 
De’n a lui mannoasa tarna cresc plăcute floricelle: 
Asă dup’ all Rumei pâos, în alese frumusețe, 
Rmsarit’au noi luceferi: Ariost si Rafaele, 
Goelileu, Columb s’ Itâlei, ce pre'n genniea lor Iuce, 
Ca 'n vecime, lumea asta-di, necurmat tribut aduce.

6. In asta; gradin' a lumii, unde rostul dulce suna, 
Dugroeveala si-armoniea, pre'n un farmec a supus 
Pe ai lumii sclavi si domnii, carii pururea s’adunce 
Plini de dorul admirării, dela nord si de l’apus; 
Un Rumîn dacieann vine la străbuni, ca sa sărute 
Toerna de pe-a lor morminte, si soe 'nvete-a lor virtute.

§■ 26.

Ediica'cunea.

1. Copăceii înece tineri, ce de tot s’au părăsit, 
La vointbe si ’ntîmplare în sălbateca pădure, 
Mai noeinte de a cresce, vor se pear® nesmintit 
De a ferelor Călcare seaii de barbara soecure,

5. Dăcînd piedec® în codru doerîmate la poemînt;
Deacoe însoe îngrijirea cu ua mină îndurată 
Indreptâ-va a lor vita, atunci cînd nuelle sînt, 
De’n vloestarea tinerică u® tulpina informata, 
Se făcea stejarii puternic, ce sporind de’n ann în ann,

10. Ajungea a fi coloana pre'n biserici, ori pre'n case! 
Adăpost în timp de earna callatoriului sannann, 
AII lui truneiu, durat în punte, ori în plutitoarîe vase, 
Ar da rîurilor lege si-all lor curs ar înfrînâ, 
Ar aduce-odor de’n Indii, rasbatînd pre'n grea fortuna

15. Seau vas armat de rasboaie cu străinii s’ar luptă 
Fulgerîud pe luciul marii, ca un fulger, ce detuna.



133
Se asâmœnnœ si fiii cu copacii de pe plaîù, 
Fii, ce cresc în rætœcire si apun în rœutate,
Si 'n loc moartea sœ le plîngem, suspinœm de aii lor traïù,

20. Ce-i spre dauna, rușinea fœmilieï întristate! 
Deacœ timpuriii moralul mintea lor ar fi 'ndestrat, 
Atuncia de’n sinul mîcser ar esi gennii mœrete! 
Cella ce pe drumul public pre cœüœforï a prœdat, 
De avea îndemn, mijloace, ca virtutea sœ învețe,

23. Cu priméjdiea vieteî la patrie-si erâ scut, 
Seaii pe amvona rostirii pre’n retorice cuvinte 
Invingînd tot nemoralul, Demostenn s’ar fi fœcut, 
Si la vœduva sœrmannœ i-ar fi râdim si pœrinte. 
De'n abaterea femeii cite relie 'n lume v'n,

30. Cind ea cûmpœrœ si vinde aile salle frumusețe, 
Mestecînd însœlœcunea si-all plœcerilor venin. 
Uoe asémennea femee, de putea vîrtuti sœ ’nvete, 
Putea fi mœtroana Rumei, seau Vestalœ la altar, 
A lui Cohetin-soție, seaii de Graci ûœ nœscœtoariœ,

36. Si pre'n fapte de virtute scutind traiul de amar, 
Fericirea 'n sînul casei nu s’ar face trecœtoariœ, 
Dar' sœmîntœ cît de bunœ, cădind pe pietros pœmînt, 
Rouratœ de mii lâcrœmi, între suspinœri crescutœ, 
Va da numai poam’ amarœ, umbrœ si uitat mormînt,

40. Cînd üœ mînœ priitoariœ a ei créscere n'ajutœ. 
Vre un bine-a face ’n tarœ-si este omul mult dœtorïü, 
Asa faptœ îl înaltœ cœtrœ vrednica sa treaptœ, 
Si s’asamœnnœ acella unui înger seutitoriù, 
Care duce tinerimea pe a vieteî caile dreaptœ!

45. Voue! dar’ mœrete inimi, ce spre all junimii sporiu, 
Asedat'ati scoale 'n tarœ multœmire se cuvine; 
Deacœ omului în lume firea-i dœ un nœscœtoriû, 
Delà voi adevœrata tinerimii vïeatœ vine. »

§. 27.

La întruducerea limbez nœcunale ruznîne în invœtœ- 
tura publicœ în Moldăviea la annul 1828.

(Sonet.)

Celle neguri, ce-s în rîpa Aceronului nœscute, 
Aripele-si întinsese preste-a Daciei câmpie,



134
Ear’ fantoma nopții oarbe pre’n un somn de trîndavie 
Tineâ mult timp îngînat® a Rumînilor virtute.

Musele ’n nemernicie spaimîntate 'mblau si mute 
Neputînd a tceril limb® de'n uitare s® învie, 
Si poestoriul numai singur cu ’ntristatoe armonie, 
Rumînesc cîntec sunat’au pre cimpoiu si alăut®.

Ins® proniea 'nduratoe a sfoermat foetale fere, 
Si-a doritului luceafăr ne răsare acum scînteea, 
Ce mîndru soare mennesce dela depoertate sfere.

Asceptînd Ruminii diua, eînd v®dur® rada ’ntîia, 
Inceltînd spre ceriu sus ocii c’un suspin de mîngceere, 
„A 'mierii noastre, disau, diua 'ntiiu va fi aceea!

§. 28.

Timpul l'uge cu iuțeala·
Ear' peirea noastr® vine, 
Soe nu pierdem vr’u® clipeai®, 
Dille soe trăim s®nine!

Am voedut, coe 'nprimcevar® 
Dimineața nasce-u® floare, 
D® miroase pin® 'n sar®, j 
Si apoi cu diua moare:

Timpul fuge -------

Audit’am mari cuvinte, 
De’n filosofic® gur®; 
Ins® nu tîn alta minte, 
Decît ăst® ’nv®t®tur®:

Timpul fuge------

Un neam merge, altul vine. 
Cu cel) mare eell mic piere 
Noroc trainic nu mai tine 
Dar’ neci vecnic® durere;

Timpul fuge — ■—
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De ee-avem întelepcune 
In uoe vieat’ atît de micoe?
Cînd ea alta nu ne spune,
Foerce coe nu seim nemieoe:

Timpul fuye-------

De vrei oeii ca sa*  vadoe 
Pe ornic timpul îndată, 
Acul, ce în gur roteadoe, 
In loc de minute-aratoe : 
„ Timpul fuge cu Iuțeala 
Ear’ peirea noastra vine, 
Sa nu pierdem vr'ua clipeala 
DiUe sa trăim sanîne!“

29.

Coetroe punga.
(învățătură morală.)

1. 0 tu ! ce uee dinioară de-a'ur fost’ai îngrecată, 
Mîngceîînd a mea ureciă c*  un sunet armonios,
Eu te vad pe di, ce merge, mai subțire si-ofticată, 
Incît nu tîrdiu te-i face feros suflet, fer’ de os; 
Pungo! idol fericirii, ce cu tine adi se curmă, 
A sfepînului aseulfe dicerea cea de pe urmă.

2. Vine clipa despărțirii, tîmpul feu nu-1 pierde-aice, 
îndădar tîntesci în mine ociul cell înfecroemat, 
Du-te ’u lume, alt domn cată·, decît mine mai ferice, 
Eu rosmin sărac, c’ atuncia, cînd întîiu m’ai fost urat, 
Neputînd a te tîne-te cu a mea smrutătură
Si adio, ee-ti dau eafe la drum înc’ uă ’nimfetură!

3. Colindînd de’n casă ’n casă, poale-acella te-a culege, 
Ce pre’n intrigi, nedreptate, l’altl averea a răpit,
Vei întră la acell jude, care tot pre’n acea lege, 
Despoiat’a pre orfannul, pre cell tare-a ’navutit; 
La sgîrcit poate întrâ-vei, seau la casă camătară, 
La prodatul cell fățarnic, care vinde a sa tară. #
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4. La aceștia tu de gâlbenni face-te-veî încisoarc,
Pe încet te-i îngrcesâ-te pîn’ de’n pung® sac vel fi. 
Cine scie, deac’ atuncia, pungo! nu vei fi dmtoari®, 
Di si noapte-a fi descis®, numai s® poți îngiti, 
De-ai pute s’ aduni atuncia numai drepte-agoniseie. 
De-ai pute sre dai simbrie la merit si ostennele!

5. De-ai simți a ta mennire, si ertat de ti-ar fi tie, 
Ad®post plcecut în lume de-a ave, ca sce—ti alegi. 
Acolo, dorit® pungii', s® petreci cu bucurie, 
Unde sce poți totde-auna vre un bine sce diregi, 
Unde doernicie-ascunsce, foeptuind tot celle bune. 
Si-ajutînd pre acell mieser sfarce Dceului depune.

6. Acolo mergi, coe eu da-ti-voiu tie scirea cea deplin®. 
Cum s® poți a reeunoasce pre stmpînul viitoriu, 
Vedi pre ccll ce cu blîndete mare inim® îmbin®, 
Cell ce de laude fuge, de venin lingusitoriu,
Ce virtutea pretuesce mai presus de toate ’n lume, 
Pe-acest semn tu-! vei cunoasce, deși nu-ti spun all lui nu me.

§. 30.

Cîntecul plceiasului.

Frunda, earea cresce verde 
în codrul C®rpat
Coloarea sa nu-si va pierde 

*De si ’n earn’ a d.^t.
De’n cea frund® mii cunune
Hai! s® tesem hai!
Pe Rumîni s® încunune
De pe ses'si plaiu!

Pin b®trîn tot înc®-î verde 
Deși 'n earn a dat,
A sa inirn® n'o pierde
De cîndu-i C®rpat
Negru-i munte, verdi-s salbe 
Rîul curge viu,
Lui pl®iasu cu ite albe 
Cresce-un verde fiiu !

între munți si codrul verde 
De furtuni surpat,
Plmiasu rumîn nu s’a pierde 
Cît va fi C®rpat
Cît pre mieii iubi-va oaea, 
Rîul cît n’a sta
Cit pe filiere cimpoaie
Doin’ a rmsunâ!
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§· 31.

Bugoecunea de annul noii.

Cu iuțeala unui fulger, care sc:ij>®r® în ceriu
Ca un vis, seau ca un sunet, Doamne, annii fug si pier
Cu ’ntrist®ri eu bucurie
Trec minute 'n vecnicie
Numai celle n’au perit
Ce vîrtutii s’au sîntit.
De-aceea ajuta*  Doamne, sce lucredu acell ogor,
Vnde 'n loc de spini, sce creascce rodul cel! inîntuitoriu 
Ca în diua de pe urmae, carea mi s’a însemnat,
Sce pot dice: C<b 'n vieatoe, un graunte-am sxmainnat.

§. 32.

Prolog la teatrul rumenesc de’ n Iași 1837.

(Persoanele: 1. Genniul;
2. Dina Mnldaviei;
3. Apolo cu Husele.)

Genniul.
Vin urmead® dup® mine, all t<cu pas de-i cumpenni, 
Mult mai sigur, o Moldovo! coetroe scopu-ti vei veni.

Dina.
Eu, deprins® la rmpăus, trăind pe ’nflorit® văile, 
Nu pot rd-pede a merge pe asemenne grea caile. 
La un loc, pe care nu-1 sciu, ce-1 numîai loc fericit. 
De-a fi pasului mieu rădim, Dime! tu mi-ai guruit; 
Dar’ mm tem c® piedeci noue si-ostennelele trecute, 
Ciar în miedul carierei, vor curmă a mea virtute.

Genniul.
Dorul laudei, fericirii s® îndemne all t®u pas, 
Aspr®-i callea, carea duce c®tr® muntele P®rnas, 
Fulger, tunete si monstrurl l®tesc spaim®, crud® moarte, 
La aceia, carii nu pot a sa sârcin® s®-si poarte.
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Dina.

Intre ripele stîncoase, pe'ntre care am călcat, 
Orbiți de-a lor fantasie, vadui, mii s’aii cufundat.

Grnniul.
Nu, aeell ce ’n sin pastreada de virtute ua scîntee, 
Pe’ntru-a patriei folosuri, nu s<s team®, c'o sa peaia 
Pe-a Părnasului verdi plaiuri timpul este mai senin, 
Sună dulce armonie, suflă delirul mai lin, 
Acolo all ostennelei trainic frupt tu vei culege; 
între noapte si lumină, — o Moldâvio! alege.
Surori gemenne-alle talie prețios timp n'au pierdut 
De sînt foc învăpăiate demult pe-aiei au trecut, 
Si de’n timplul lui Apolon, pre’n a viersului putere 
Pe-a lor patrie revarsă a vietei mingăere!
Vedi răspintele aice, alt drum eata mai ușor,
Pe ell flori tu adunâ-vei, ce ’ntr’ua di se nasc si mor, 
Pre ell fo ra ostenneala tu, de măguliri purtată, 
Ai petrece-a talie dille în mii visuri ingînată.
Dar’ plăceri nela udate si-a lor fărmăcat nectar. 
Tîrdiu cînd te-i descepta-te, s’ar preface în amar! 
Deci, Moldâvio, alege! nu pre’n svat, ei pre’n simțire, 
La nepoți si fii gîndesce, si ’ncieia ua botarîre!

Dina.
Rostul tău mie-mi răsună înțelept, înalt cuvînt, 
Si-amortita mea virtute se renasce de’n mormînt!

(De ua data se descopere în depărtare Părnasul cu 
musele, la această vedere dice ea cu întusiasm.) 
Ce icoană minunată mi s’arată înainte, 
Am ales, puternic Diae! pas’ să mergem înainte, 
Eu aleg pietroasa caile, ce vad ca mi s'a mennit, 
De-oiu peri, frumoasa-i moartea, pe'ntr’un lucru-asâ mărit!

33.

Pleiada.

(Odă catra poeții rumîni la ocajunea publicării Pleiadei poetice de 
Constantin Negruti, în annul 1845.)

în a ceriului tărie sese stelle scînteeadă,
Si ’ntre celle făr' de număr răspîndesc mai viu lucoriu, 
Precum soarele pamîntul, elle mintea lumineadă. 
Cu cea radă, ce purcede del’all lumii urditoriu.
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Acoló petrec în faimos genniile fericite, 
Care sint de a lor musce nemuririi cunsîntite.

Nu averea, neci norocul, nu drit moseennit, ori nume 
Dup® moarte descid poarta la palatul înstellit, 
Neci poate sos înfrînede pismretara, oarboe lume, 
Sborul cellui, ce ’n virtute, fiind în ea, a trăit.
Pre poetul la Luceferi duce-a ge'nniei foecliea, 
L’ aripead’ întusiasmul, calle-i face armoniea.

Acoló de’ntîiu profetul cîntoetoriu de imne sînte
A depus antica arpa, mîntuind pre Isrceil,
De-acoló răsun® încoe înfocatele cuvinte
A lui Omer, Oratiü, Pindar, lui Ovid, Corneil, Virgil, 
Milton, Siler si Petrarca de-acoló pre oameni cîamoe 
La virtute, l’amor nobil, ei tirannilor sînt team«.

Voi ce ’n sîn purtat! pe-Apolon, patriot! de’n Rumînie!
De si-ursita v® desparte, armoniea va uni
Pátriea, carea v’ascult®, tînta musei voastre fi«;
Ca si ea întru lumin« s« se poat« înnoi,
Ca pre’n fapte virtuoase de ü« mai dorit« soarte
Vrednic« s« se arate si de numele, ce poart®

Acordați rumîne viérsuri pe-armonioase-al«ute
Intr’un rost, ca si poporul, geammnn cu cell taliann, 
S® ’nvete patriotismul, dor de glorie, virtute, 
Si Rumînul de la Istru si-all C«rpatilor munteann, 
Cell ce bé ’n Siretiü, în Nistru si ’n a Múrasului unde, 
Cell, l‘a c«rui triste doine plaiul Pindului răspunde.

Cînd rumînul va cunoasce pre’n a cîntului putere,
A sa ginta, a ei soarte, ce-i ascuns« ’n viitoriu,
Viersul cînd de’n oci i-a stoarce lacrima cea de plăcere, 
Cînd ell tara-si va cunduce pre drumul propîsitoriii: 
Poetul rumîn atuncia cu tot dreptul va s® vad® 
Numele-ji cins de cunun® strălucind ciar în pleiad®!
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§■ 34.

Cuvîntul cell dé n urmoe all lui Stefann cell Mare, 
Domnul Moldovei, ceetrce fiul soeü Bogdann în an- 

nul 1303.

Moldáviea a avut în timpurile vecie boerbati însemnați 
atît pre’n vitejie, cît si pre'n întelepcune adîncoe, politecce si 
legedoetivoe, asá cît pre’n acellea avu înrîurintoe însemnat« 
asupra stcerii politece a Europei roesceritenne.

Alesandru cell Bun (1401 —1433), acest Numa all Mol- 
dovennilor, în decursul unei Domnii fericite de 32 de anuí, a 
fost orgcennisat tara, ce abia se împgporase de nou dup® prce- 
dile boerbarilor. Acest Domn a dat toerií salle legi, si a ase- 
dat Ieroerciea ei bisericeascoe neatîrnatce, si, pre’n numceroase 
asedceminte bisericesc!, a insuflat locuitorilor sîmteminte rele- 
gioase si poetriótice, pre’n care a noeltat foarte mult puterea 
moral® a poporului soeu.

Fiind Moldáviea în cipul acesta asedatce si întmrit® în 
lontru pre'n leguiri înțelepte si administroecune regulat®, aveâ 
trebuint® a-si statornici legffiturile si referințele de’n afar® 
cffitr® Polóniea si c«tr® Ungâriea, care tceri vecine erau r®s- 
bóínice, puternice, si se certau între sine care de care sm-si 
cîscige drept de apmrmcunea (protegmcunea) Moldáviei; tot 
urndat® aveâ trebuint® s® se asegurede cuntra pericielor 
(primejdiilor) neapmrate, de carile erá amerintat® toat® cre- 
stinimea pre’n armele Sultannului Mahomed all II, all cmruia 
scop mare erá, soe înfiintede üa împărăție universala tur
ceasca.

Astm sârcin® grea erá mennit® lui Stefann all IV 
(1456—1503), carele pre'n eroicele salle fapte si-a cîseigat 
nume de Stefann cell Mare. Ell înțelept în politic®, si cell 
mai însemnat cunduc®toriu si comîndffitoriu de oaste, si cell 
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nial viteadu în veacul soeu, pre’n numceroasele învingeri, roe- 
purtate asupra túturor puternicelor popoarce vecine (precum: 
asupra lui Moeteiü Corvin, regele Ungariei, asupra lui Radul, 
Domnul Rumîniei, asupra lui Albert, regele Poloniei, asupra 
Sultannilor turcesc! în doue rînduri, asupra Toetarilor mai în 
multe rînduri) a întemeiat si a pcestrat neatîrnarea si mcerirea 
toerií salle în decursul unei domnii de 47 de anni.

Stefann, dupoe ce a înfrînat pre dusmannii scei cei de'n 
loeuntru, si-a întors armele asupra Turcilor si Toetarilor. învin
gerile roepurtate asupra acestora i-au cîscigat meritatul nume 
de: Scut all creștinat ații ; titlu moeretii, carele însoe a jignit 
îmbicunea lui Moeteiü Corvin, regele Ungariei, carele doria 
soe aiboe un asémenne titlu. Drept aceea si începu Corvin a 
întrebuința toate mijloacele, ca soe aducce pre Stefann în nú- 
mcerul voesaldar seaii supușilor soei. Cu acest scop întrce Moe- 
teiu Corvin în arinul 1467 în Moldávica cu oaste numceroasoe; 
însoe fu învins de ccetrce Stefann în boetceliea dela Baea, si 
abia îsi putú scoepá vîeata cu fuga preste munți înapoi în Ar
deal. Dupoe astee întîmplare, plinoe de învoetfgturoe, primi Moe
teiii Corvin bucuros soe fioe aliatul lui Stefann. Asémenne dupoe 
sgomotoasa înfrîngcecune a Polonilor comîndati de coetroe însu
și regele loann Albert, se încieice trcetat de pace între Moldá
vica si Polóniea.

Asegurîndu-se Stefann cuntra îmbicoaselor plánnuri alie 
acestor doüe stâturi creștine puternice, întrebuintoe mijloacele 
puterii lor spre mîntuirea comunce euntra numoeroaselor armii 
turcesc!, si înfricoșatul si cumplitul Boeiadet, Sultannul Turci
lor a cercat si a sîmtit mai în multe rînduri: „Ce poate un 
popor mic, carele, povaluit de un comîndînte viteadu, se 
luptai pe’ntru pastracunea relegiunii si a libertății salle.“ 
întreagce Europa a roesunat de învingerile lui Stefann cell Mare, 
si însu-si Papa déla Ruma s’a aflat îndemnat soe rîiidueascce 
scerbcetoare universales pe’ntru Stefann „aparatoriul crești
nat ostii.“

Vitejiea lui Stefann a înfrînt mai de multe ori cornul su- 
meiiel si all furiei tffitueroesci.
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Patru-deci de mînoestiri si biserici, didite de Stefann 
cell Mare, învecnicesc aducerea aminte de tot atîtea învingeri 
alle lui.

Acest Domnitoriu a fost încuscrit pre'n legoeturi de fce- 
milie si cu marele Tar aii Rusiei Ivann Yoesilievicu. Si Dumitru 
Voesilievicu, nepotul lui Stefann, de'n fiica sa, Ileanna, eră 
mennit a moscennî coroana Rusiei.

Stefann, temut de coetroe stroeini, ear' de coetroe supusii 
soei iubit pînoe la gradul de adoroecune relegioasoe, înoeltase 
Moldăviea la culmea mceririi si a fericirii. Dar’ moerirea si vada 
rcescumpceratoe pre’n rîuri de sînge, avea sce încetede dupoe 
dînsul. Ell îmbcetrînit în mijlocul boetoeliilor si all luptelor po- 
litece, luînd aminte la împreguroerile Europei, nu si-a ascuns 
nice decum periciele (primejdiile), de carile avea soe se îm
presure Moldăviea dup« moartea lui, de’n partea popoaroelor 
întcerîtate, si umilite într'atîtea rînduri de coetroe dînsul, si mai 
ales de'n partea prea puternicilor Turci, carii supusese acum 
iioe parte a Ungariei. Dar adînca lui întelepcune a vietuit si 
dupoe moartea lui pre’n svoetuirile, ce a dat cumpoetriotilor 
soei în cuvînful sosii cell depe urmoe rostit coetroe boiarii toerii 
si coetroe fiiul soeii Bogdanii, care cuvînt avea sce asegurede 
soarta Moldăviei.

Deci Stefann, sloebit de boetrînete si de ostennele, a cie- 
mat în vara annuluî 1503, în coepitala toerii, Suceava, adunare 
genneraloe, si dupoe sînta liturgie înturnîndu-se la poelat, în 
ființa de fatoe a boicerilor si a Curtennilor, a rostit coetroe fiiul 
sceu, Bogdann, aceste cuvinte însemnoetoarie:

„Fiiul mieii Bogtlann! si Voi toii ai mei prietenul si 
Cumpatrioti de atîtea triumfuri! vedeii-moe astce-di aproa
pe de a înturnâ noeturei tributul ei. Toatoe moerirea trecutei 
melle viele este asemenne unei noeluciri, ce se pierde în în- 
tunerecul nopții. Un muritoriu nu se mai poate înturnâ pre 
urmele salle, carele, asemenne unui vierme de poemînt, si-a 
petrecut rremelnicesce coerarea vietei, cînd eatoe vine moar- 
tea, ca soe-si iae drepturile salle. Insoe nu este acesta cu- 
vîntul în spceimînt cerii melle; cceci sciii, cce minutul nâscerii 
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a fost cell intîiu pas, ce am făcut catra mormînt. Ceea ce 
ma túlbura, este trista îngrijire de a redé în gurul nostru 
pre Solimann Sultannul, ce amérinta soarta acestei larri; si 
carele, ca sa o poata supune, va întrebuința toata puterea 
sa. Ell pren arme a cuprins cea mai mare parte a Unga
riei, precum si Crîmul, ce nu cunosceă mai înainte nici un 
Domnitoriü străin, întruducînd într’însul legea mahome- 
danna. Basardbiea a fost teatrul învingerilor lui, si Ru- 
minii (de’n Rumîniea), carii deși sînt ai noștri dusmanni, 
totuși însă creștini ca si noi, s’aiî supus sceptrului lui; cu 
un cu.vînt, cea mai aleasa parte a Asiei si a Europei ascul
ta de legile lui. Ell. nemultamindu-se cu tronul împăraților 
Romanni, nu-si marginesce dorința de a mai cîscigă tari, 
cuprindind în inima sa Domniea a tot pamîntul. Dupa ce 
a supus atitea provinte, si a depărtat toate împiedecările, 
oare credeți, ca va cruță pe Moldăviea, ce se afla înaintea 
porții lui, si încimgurata de’n toate părțile cu provinte de 
sub domniea lui? mai ales este de temut, ca nu indata ce va 
supune toata Ungăriea, sa cada asupra patriei noastre cu 
toate puterile salle. La vecinii noștri nu pot caută fara a 
lacramă: de la Poloni, ca dela nisce nestatornici si fara 
putere, nu se poate asceptă, ca sa stee împrotiva Turcilor. 
Ungurii de sine s'aü aruncat în feara. Germîniea este atîta 
de învăluită cu grijile de’n launtru, în cît nu-i ramîne nici 
voința,nici putere de a se împărtăși de celle cese întîmpla pe 
de’n afara de botarate ei. Asá dara cumpănind trista stare a 
tuturor tarilor de n pregurul nostru,pare-mi-se, canuramine 
alt mijloc mai înțelept, decît ca, între relíele, ce ne amérinta, 
sa alégem aceea, ce se raparé mai de suferit. înțeleptul co- 
rabiariü nu întinde nici üadinioare vintrellele salle împrotiva 
vînturilor si a fortunilor. Noi nu ne putem încrede în puterile 
noastre; ajutóriurile străine sînt departe si nesegure, cara 
periciul (priméjdiea) este aproape si ne aparat. Drept ace
ea se cuvine mai bine a alege sa îmblîndim asprimea soartei, 
decît pre’n frématul armelor sa tredim leul. Supunerea noa
stră va fi asémenne unei ape varsate la timp asupra acestei 
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fldcœre, ce o vedeți aproape de a isbucni. Afarœ de aceasta 
ей nu vœd altœ scœpare spre a întîmpind dœrîmarea noa- 
strœ, pentru care în aceste depe urmœ minute aile vieleï 
mette vœ svœtuesc eu toatœ dragostea unul pœrinte si frate, 
ca sœ vœ sîrguiti a încieid tocmelele eu Solimann Sultan- 
nul: incit de vetï puté dobîndi delà dinsul pœstrarea legilor 
noastre bisericeștii si politice: aceasta va fi uœ pace cuviin- 
coasœ, mœcar de ar fi si sub titlul de sudœrœnnetate. Cœci 
mal de folos va fi pe’ntru voi a cerea îndurarea, decît sdbiea 
lui. Earœ deaeœ de ’mprotivœ vi-s’ar propune olte cundœ- 
cunl: nu pregetați nici cum, mai bine a mûri eu arma in 
mînœ, apœrînd legea si libertatea patriei voastre, decît pe 
imbe a le lœsd in prada nenorocirilor vegïate si a fi privi
tori defœïmati ai dœrîmœrii patriei. Incit sœ nu vœ îndoiți 
cit de puțin, cœ Dumnœdœul pœrintilor noștri, singurul îsvor 
ail luminilor, nu se va îndupleca uœdinioarœ si nu se va 
induré de Idcrœmile încinœtorilor sœi, si rœvœrsind eu îm- 
bïelsugare darul sœü preste voi, vœ va trimete üœdinioarœ 
mingœiare, vindecînd rœnnile si stœtornicindpe tot de-a una 
viitoaria voastrœ soartœ!“

§· 35.

Sîmbœta moșilor.
(Sœrbœtoare în Rumîniea.)

1. Primœvara cea doritœ delà sferele senine
Pe-a delirului aripe între noi voioasœ vine;
Sub ușoarele ei păsuri mii de flori au rœsœrit:
Cîmpu), muntele sî codrul de пой ear’ ай înverdif.

5. Aerul senin s’adapœ de-a suflœrii ei miroase,
Si de’n sînu-i roureadœ pe țarine ploi mœnnoase.
Rîul, care-üœdinioarœ dedea ’n giatoe ferecat, 
Curge ripede sub malul de verdi tufe ’ncununat. 
Clar ca flori însuflețite, scimbînd forma lor strœinœ, 

10. Pestriți mii de fluturi sboarœ în a soarelui luminœ,
De'n ail plîntelor sîn naltœ un abur mirositorii 
Sœcrifiêul demineteï cœtr’ all lumii Urditoriu!



145
Cînd all paserilor eintec pre'n ceriu, codru si cîmpie 
Fericirea lumii sun® în duioasce armonie.

15. Dar® luceafărul dillei la apus s’a cufundat, 
Si minunile ri® turei cu un val s’au cungurat. 
De un murmur melancolic aerul toecut răsun®! . . . 
Fulgerul în depărtare ne pre’nseamn® u® fortun®. 
Pe’ntre frem®tul pădurii cu un boâcet întristat

20. Gemete, suspinurî grelle împregur acum r®sbat. 
C® de’n datina cea veci® adi întreaga Rumînie 
In cuget de umilință s’ inim® cu duioșie, 
Intre lacrimi si suspinurî pe-ai săi morti va aminti. 
Si în Simbala cea trist®, ce-are mîne-a se ivi,

25. Cîte amintiri duioase, cîte sperîntie pierdute, 
Se desceapt® si ’ntristead® aripatele minute!. . . 
într'uă caș® părăsit®, dep®rtat® de cotun, 
Despre care poporennii minuni mii pe-amurgul spun, 
De mult sede un Srehastru, ce de tot vecin se crede,

30. C®, pre’n fârmeci, multe lucruri, nevmdute de-altii, vede. 
Acell om, pre care annii si-a lui grij® l’au albit, 
Ast® noapte va s’arate un mister de tot cumplit. 
Pe un colnic ell se suie, si ’n pădurea 'ntunecat® 
De trei ori în gur r®sun® toaca de paltin durată!

35. La ciemarea cea fatal®, ciar ca umbre ’ncet răsar 
Juni, batrîni, femei si fete, cîte unul de’n tufar, 
Si hîrdala cea desart®, f®r® preget eac’o plin®, 
Unde-un pin aprins răspînde îngăimata sa lumin®. 
Ear’ sătenni ’n asceptare, tremurînd, dic: „amar mie!

40. Ce ’ntunerec, ce tăcere, ce-o sa fia ? ce-o sa fia ? 
în estas atunci Săhastrul, tîntind ocii spre pamînt, 
Dice vorbe relegioase, ce străbat pin® 'n mormint: 
„Pre vei, ce-ati ascultat legea, ce-ati îmbiat pe callea buna, 
Pe'ntru-aceasta ’n ceriu v’ asceapta verde vecinica cununa!

45. Mine tot Ruminul lacrimi si rugi va sacrifica, 
Si pe mormintele voastre preutul se va ruga. 
Ear’ tu ceat’ afurisita, ce-ai îmbiat întru pacate, 
Ce tîrdlu scapare eâuli de pedepse 'nfricoșate, 
De n catusa, ce te leaga, pe ua clipa te desnod,

50. Ca spr’ esîmplu sa se vada patimile, ce te rod.“ 
Ear’ sătenni ’n asceptare de acellea ce-or s® vii®, 
Repetiau, cuprinși de spaim®: „ce-o sa fia? ce-o sa fia?“ 
De u® dat® sun’ un boâcet, si 'n tropote cu fior, 
Cei ciemati aleargă iute ca fîntasme ’n foișor.

55. „intilil vine ateistul, care ’n Dumnedau nu crede

Lepturarip rumincsc T. IV. P. 1. 10
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Paricidul, sin-ucidul, scrîsnind dupa? cil purcede.
De patrie vîndoetorlul, urîtoruil de lumina?;
Cell ce pre orfann despoaioe; cell ce pre'n vorbe 'nvenince; 
l.a iia? parte-a ra?da?sîel lacomul proprietar,

60. Poarta? 'n bratu-si stroemulate pietrele unui hotar, 
Ce-apceraii micele-ogoarce, de-unde se nutria cea gloata?, 
AU coerila bun, străbunul apeerat'a tara toata·! 
Se tira sub grea povara unui sac de aur plin 
Casmcetarlul, ce se ’ngrasce cu dinariul cell strcein;

65. Cell ce de'n dánnie sintce, si-ai sasracilor banni fura?, 
Ipocritul, euistul, ce de micser nu se ’ndurce 
l)e mueripierdute ceata? urmasrlâ cu plins amar, 
Care calece jurasmîntul, ce depuse la altar. 
Purtind fia?-care ’n sînu-sl veninul de fapte relie,

70. Ce nu poate-uscă suspinul, nici un rîâ de plins str-l spele; 
Cell ce drepturi sînte calece, si tot stolul defeeimat, 
Cite unul, ca ăa? umbros, trecea roepede minat, 
Cind de corbi si buf ne cirduri, cu flămând plisc si cu giara? 
De'n ficatul lor mînînca?, le beii lacrima amara.“

75. Ear’ Stthasfrul atunci dice: „ființe de rasă ogur! 
Urmceriti f cerce 'nectare tot pcemintul împregur, 
Pina? tnmbita va? cieama? pe ntru cruda voastrae fapta· 
La pedeapsa fosra? c ápast, carea 'n tartar vce asceapta?!“ 
Atunci vúetul, si-urgiea de’n mii guri a rasunat,

80. Incit codrul si hîrdala prea cumplit s’aü clcetinat. 
Ear’ satennii, in mustrare, repetiaü: „ah! amar mie! 
Ce pedepse pe'ntru crime, ce pedepse vor sa· fia?!“ 
I’eeînd bufnele si corbii, cirmind tot împungeau 
în ficații seosi de’n trupuri si cu sînge se nutriaü,

85. Un demon de’n oci si gura înfocate vcerșind bale 
Cu uo· stramurare-aprinsa îi mina în a lor caile. —

Ins® ’n partea de’mprotiv®, ceriul, cungurat de nor, 
Se descide, si de’n sînu-i rasar! un viu lueor;
Un ceresc arc înformead® de luceferi ü® cunun®;

00. l)e-unde cereasc’ armonie pre p®mînt duios răsun®; 
Acoló p®rintii noștri, fundatorii tarii salle 
Gust® vécnicul rapaus dup’a vletei aspra caile.
„ l'fecZi’ în frunte cu mcerire pre 'mpasratorlul Traseann,
I edl pre Drâgosu, Radul-Negru, pre Mihaiîl si pre Stefann.

95. Alie ccerora tari brațe pcestrat'aît pátriea via?
Si-ail mennit în curs de veacuri iia? ferice Ilumînie !“ 
Dar’ paserile crestate pre’n cîntu-sl privegiatoríü
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Spun coe trece miedul nopții, si vin alle dillei dori, 
Eaeoe soarele rtevarsa scînteioasa-si calda rad® 

100. Care-a ceriului feerie si pamîntul lumineada;
De pe turnul Sahastriei sintul brondu a răsunat, 
Si soetennii totî spre ruga la altariu s’au adunat. 
Evlâviea, duiosiea pe mormînt lumini aprinde, 
Se depun !n disc, în vase: lapte, grîne si merinde, 

105. Si ’n gur fiii si părinții pre moși amintind eu dor,
In genunci plingînd ascult® ruga preutului lor.
Care cîntînd amintesce pe-ai lor răposați anume,

Si se roagoe ea soe aibă mîntuire ’n ceea lume.
Cu amin, ruga si plînsul atuncia au încetat, 

110. Dup® lacrimi si suspinuri, mîngoeiare a urmat.
Eaeoe vedi un stol de fete, avînd tîmple ’ngirtaudale, 
Poarta» ’n discuri si 'n ulcoare pîrga de-ospitalelate 
La sarmannul si la orbul, Ia orfann neputincos, 
Cu merindea se rostesee si cuvîntul cell duios.

115. Astm dî, ce-i cunsîntita l’amintire si durere,
Cellor rrei e de mustrare, teilor buni de mîngoeere!
„Cit Ruminul <tiua asta ou evlavie-a scerbâ:
Ceriu n lumile-amîndoue soarta-i bine-a cuvinld·“

(Obioerboecune. Despre începutul sărbătorii „Simboeta moșilor“, seau 
„tlrgul moșilor“ de’n Rumîniea ne do» D. Ioan Eliade urmatoaria 
deslucint®:

„Tradacunea vorbal® spune, ca fiind tara a dese ori bîn- 
tuitee de incursiunile tătarilor, uo*  dinioar® ar fi supreevenit 
aceștia pîna la marginile capitalei. Orasannii împreuna cu 
presedul osta-.sese de’n orasu s’au sculat sm-si apere vetrele, 
si întîmpinaroe pre dusmanni ciar' în cîmpul, unde se face astee 
Sărbare si ast tîrg (iarmaroc, bulcu). Aci avur® uoe lupta sîn- 
geroas®, în carea Rumînii esirce vingoetorî, desfiintînd cu totul 
tabăra dusmannilor, si alungind pre cei scoepati de ascuțitul să
biei pin® preste marginile tarii. Macellul fu mare în cîmpul 
bătăliei. Dup® învingere, si după alungacunea dusmannilor, 
veniră părinții luptătorilor, ce eaduser® în bătălie, le strîn- 
sera rămășițele si le plătiră datoriea cea mai de pre urm® a 
îninormîntăcunii. Aci nu eră pompa de îngropăcune a unui sin
gur om; ci fiă-care cetateann avea a plînge moartea vreunui 
madullariu all familiei salle, si a-i multami pe'ntru mîntuicu- 
nea tarii. Dup® îngropăcunea mortilor, raaduna» acea datorie 
eilavioasa toata capitala la savîrsicunea pomennirii de trei,

10· 
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de noñe dille, de sese sosptoerníni si de un ann. De’n ann ín ann 
apoí se fceceá aceá adunare, fcerce a maí símtí aceea-si durere, 
ca în ¿Tíllele celle întîie alle rapceusoerii cellui mort. Unde e 
adunare multoe de popor: acolo cuncurg sí negutoetorii cu măr
furi trebuincoase la ocoejune. Ací se aduna capitala spre po- 
menniéunea vitejilor martiri si apceroetori ai tarii. De’n vecime 
mai înalta, se fac pomennele Rumînilor cu oale si cu strácini 
(blide, blidiselle), cu donițe (cofe, bote), cu uleoare, cruci si 
pietri mormîntale, si cu altele asémenni. De’n ann în ann se în
mulți vîndarea unor ásfeliü de lucruri, pe’ntru ca oamenii înce
pură a cumpará nunumaí pe’ntru pomennicune, ei sí pe’ntru 
trebuințele casei de peste ann, carile fiind mai numaroase si 
mai feliurite, începură a se ivi sí alti neguțători.cu deosebite 
articule, precum ambare lopati, copai (covati), albii, căldări, 
coase s. a. si asá pomennicunea mortilor faeíndu-se regulat pi
na la septe anni, capitala si neguțătorii cuncurgatori se de
prinseră cu aceasta adunare înlesnitoaria de trebuințe, si asá 
ramase obiceiü a se tiné acest tírg annual.

Fiind ca incursiunea tătarilor se tîinplase cám pela cápa- 
tul primaverei, se cam apropiá de simbata mortilor, ce o pre
scrie sínta bisérica spre pomennicunea cellor rapausatí de’n 
veci părinți si frați ai noștri. Pre’n urmare se hotărî anniver- 
sala acestui tírg a se face în saptamîna de naintea rusaliilor, 
si ásfeliü avem pina ín diüa de asta-di tirgul moșilor, ce este 
sarbatoare cu adevarat nacunala rumína.“)

§. 36.

Lupta Rumînilor moldavi cu coellariî germînî cruciatî 
la Marienburg în Borúsiea la annul 1423.

Dupce apúnerea ímpoeroetíei romanne apusenne (476), 
coloniile romanne celle asédate în Dáeiea acum de trei vea
curi, se despoertirce de pátriea sa mamce, de Itáliea, si atacate 
fiind necurmat de popoarmle, ce se stroecuraü pe aici déla 
meadce noapte, íncepurce a-si coeutá scceparea parte ín Mésiea 
de-a dreapta Dúncerii, parte în sinul nestroebcelutilor munti 
Coerpati. Rumínii cei de dreapta Dúncerii íntemelarce mai tír- 
diü (1186) ímpcercetíea rumínoe-bulgarcB, carea sub domnintia 
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Asannilor foecú a dese ori a se culremurá Bidantul (Constan- 
tinianna, Toerigradul), ear’ Rumînii cei de-a stínga Dúnoerií se 
formaros în guberne libere, scutite de pusoecunea terii cea 
foevoritivoe. Rumînii de-a stínga Dúnoerií ducínd üoe vieatce cu 
totul líberoe sub domnitorii ce si-i alegeau dupoe vointoe-si, ísi 
pcestrarce pînoe în dillele noastre sí tipul original, sí limba, si 
toate dátinele stroebunesci.

Prigonintele relegiunarie de n veacurile XIII si XIV ne- 
voiroe pre üoe parte de'n Rumînii Ardealului a trece pela annul 
1290, preste Ccerpati cu Ducele sceü Radul Negrul, Domnul 
Foegmrasului si all Omlasuluí, în Rumíníea si a se aseda acoló, 
carele întruni pe încetul toate roepúblicele celle moeruntelle 
de'n Rumíníea sub un síngur Domnitoriü; asémenue nevoiroe 
si pre üoe parte de’n Rumînii Mcerinátiei (Mreroemuroesului) a 
trece coetroe annul 1350 sub Ducele sceü Drágosü preste 
Ccerpati în Moldáviea si a se aseda acoló cu locuința, carele 
întruni pre încetul toate roepúblicele Moldave celle mici (a 
Goelatilor, Bîrladului, Vrîncei, Iașilor, Sucevei, Cîmpulungului, 
s. a.) într’un singur stat, sub un singur Domnitoriu, ca asá soe 
se poatoe apcera mai cu toerie cuntra incursiunilor popoaroelor 
stroeine.

Rumînii de'n Principatele dunoerenne rumîne, Moldáviea 
si Rumíníea, asedati între doüe noecuni roesbóinice, îmbicoase 
si în timpurile vecie sí foaTte putérnice, ádecoe: între Unguri 
si Poloni, s'ar fi foecut prada si supusii acellora, deacoe înțe
leaptă politecoe a Domnitorilor lor nu ar fi sciut urma un si
stem foevofitiv neatîrnoerii lor, deacoe nu s’ar fi sciut folosi de 
toate întîmploerile escate între vecinii lor. Urmînd acest drum, 
se >edeaü ei a dese ori în aliantoe cu cell mai neputincos de’n 
aste doüe staturi, pe’ntru ca asá cu ajutoriul acelluia soe se 
poatoe împrotivi la plânnurile celle îmbicoase alie cellui mai 
puternic. Domnitorii Rumînilor pe'ntru ca soe-si ajungoe scopul 
de a-si pastrâ neatîrnoetatea, se tepoedaü cite üoe datoe de 
bunoe voe de titula neatîrnoerii; dar’ în luptele nepotrivite, ca
rde se voeduroe nevoití a le purtá în decursul timpurilor cuntra 
puterilor cellor mai înfricoșate, ne-a poestrat istóriea multe 
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fapte mrerete si mirâvere de vitejie alle Rumînilor, si pre’n ur
mare triumfuri strrelucite, meritate cu toatce dreptatea. In ci- 
pul acesta au aflat ei pururea mijloc a se aprerâ de atacurile 
strreine, si a-si prestrâ gubernul propriu nrecunal rum in dela 
crederea împrerretiei romanne apusenne 476 si pînre în dillele 
noastre.

Alesandru cel! Bun s’a nreltat pe tronul Domniei în Mol- 
dăviea la annul 1401, si a domnit cu întelepcune multre pînre 
la annul 1433. Acest Domn, unul de'n cei mai înțelepți lege- 
dretori ai Moldaviei, a sciut pre'n politeea sa sre facre nevretre- 
mretoarire înrîurinta, ce se încercau Polonii, Lituannii si Ungu
rii sre o capete asupra Moldaviei. Alesandru, avînd de scop 
a se asegură de'n partea Polonilor, si voind a-i ajută în rres- 
boiul, ce aveau cu Ungâriea, Ie împrumut® ure sumre însemnre- 
toarire pe acelle timpuri lipsite de banni, pe’ntru care împru
mut primi, ca depășit, cetretile Colomeea si Sneatimil si toatre 
provinta Pocutiea. Dar’ ast împrumut a fost dupre aceea cău- 
sre de rresboaie îndelungate între aste doue staturi.

La annul 1386 prerresi Iagelon, Ducele Lituânniei, pre- 
gînismul, si se frecu creștin, pe’ntru ca asă sre se poatre cre- 
sretori cu Edviga cea frumoasre, clironoama tronului Poloniei, 
pre'n care cresretorintre crepretre ca destre coroana poloanre.

La botedu primi Iagelon numele de Vlaclislau all IV. 
Istoriea ni-1 aratre une ori ca pe un principe misionariu, altre 
(latre ca pe un împrerat aspru, lretind creștinismul între supusii 
srei. Une ori cei creștinați de curînd se asedau de-a lungul 
unui rîu, si regele cu sâbiea scoasre ascultă jurremîntul lor, 
pre’n carele se lrepredau de serpele cell sînt, în carele credu- 
rre pînre atunci ca pregîni, apoi le comîndâ sre sarre cu totii de 
uredatre în undele rîului, ear’ preutul creștin diceă asupra rîu- 
lui rugrecunile botedului si da la toti, ori cît de multi erau, 
numai unul si acella-si nume.

Unirea Lituânniei cu Poloniea, frecu de’n Poloniea statul 
cell mai puternic între staturile meadrenoptiale, si mai ales în
fricoșat pe’ntru crellarii germîni (teutonici).
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Ordinul cœllarilor germînï, un feliü de cœlugœri cœllœ- 

retï, s'a format numai de n germînï pe timpul spedicunilór cru
ciate, si întru ’nceput s'a asedat la lerusœlim; însœ delà annul 
1297, cînd pïerdurœ creștinii Ierusœlimul, se strœmutœ si or
dinul cœllarilor germînï la Vene'tiea în Itálica. Ast ordin ajunse 
la culmea mœririï salle pela începutul veacului ail XV, cînd se 
lœti în Germîniea delà rîul Odera pînœ la sînul Finie.

Polonii cerüserœ mai nœinte delà ordinul cœllarilor ger
mînï ajutorïu cuntra Borusiannilor, carii, dupœ un rœsboiu 
purtat în decurs de êinci-decï si trei de annï, furœ nevoitï a 
cunoasce domninta cœllarilor germînï si a îmbrœtisà crești
nismul.A

In acest rœstîmp popoarœle slave delà marea Bâltecœ se 
prefœcurœ în germînï pre'n cœllarii germînï, ail cœrora cap, 
numit „marele mœgestru“, îsï asedœ reședința în Borúsiea, în 
cetatea Marienburg.

Cœllarii germînï, ca apostoli armați, aveau la început 
principie . foarte relegioase, adecœ, de a lœti relegiunea cre- 
stinœ între pœgînï; însœ în curînd dupœ aceea îsï scimbarœ 
principíele în plánnuri lacome si îmbicoase, asa cît parte pre’n 
puterea armelor, parte pre’n trœtate ori intrigi, ocuparœ cîte- 
va provinte alie Poloniei; cînd despre altee parte curupcunea, 
erudimea si nesâtiul prodûserœ între ei desbinœrï si certe, 
pre’n carile s’aii vœdut cœdutï de la aceá putere, pre carea 
relegiunea sí curœtiea moralului li-o înœltase mai nœinte la un 
grad asá de mare.

Poienii si cœllarii germînï, cundusï de àsfelïu de tînlin- 
te, nu puteau sta îndelungat unii lîngœ alții în pace. La animi 
1410, lagelon deeiœrœ cœllarilor cruciali rœsboiu, si îi si în
vinse în fœïmoasa bœtœlie delà Tannenberg. însœ ell nu pur- 
tœ grijœ sœ se foloseascœ de aceá învingere, si cœllarii in 
decursul unei pœcï de treï-sprœ-dece annï se împuterirœ 
earœ-sï.

Impœratul Germînieï, Sigismund, apœrœtorïu Cresc ail 
cœllarilor germînï, fiind supœrat pe lagelon pe ntru ajutorïul, 
ce dœduse Boémieï, atitœ pre’n frate-sœü Vitold asupra lui 
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Iagelon pre cellarií germîni, aii ccerora megestru mare erá 
atuncia Pâul de Rosdorf.

Dusmcenniile se aprfnseroe de noii Ia annul 1422, si la- 
gelon, temîndii-se de un resboiü cu Imperatul. cerii ajutoriu 
de la Moldáviea.

Alesandru, credincos guruintelor date, trimese cumna
tului seü Iagelon în Borúsiea un corp de coellcerime moldav® 
sub comînda Spetariului Comann, carele erá ostasü boetrîn, 
înceruntit în rcesboaie, si carele în vîrste coapte întruniâ cu 
táptica militar®, si cutedarea unui ostasü june. In astm spedi- 
cune rîndui si cîti-va juni nobili spre a le da occejune se în
vețe moeestriea armelor.

Bravurile, ce foecú acell corp de ajutoriu ciar sub ocii 
lui Iagelon, adeverirce în fapte faima, ce l'a fost urmat, si în
sutim în acest rege üoe íncrédere asá de mare, în cit în tot de
cursul astei spedicuni rîndui pre Rumînii moldavi sce pisase® 
púrurea în fruntea ostii.

Cedării germîni, carii aveau numai trei-deci de mii de 
armați sub comînda mareșalului sceü Tánger, neputîndu-se 
opune la ü® armíe stetetoari® de'n ü® sute de mii de ostasi 
poloni, lituanni si rumíní, asedar« presede (gmrnisoane) pu
ternice pre'n cetetile salle, si apoi cu un corp ales se asedar« 
în cetatea Marienburg. Iagelon îsi asedoé tábeera la Colub, si 
pe cînd ceealalte oaste a luí se ocupá cu încungurecunea deo
sebitelor ceteti înterite, Moldavii avur® ocejune a se străluci 
pre'n üoe noü® fapte ostesasc®, carea dadú prub® de erois
mul lor la întreprinderi, si de gibecíea lor la ímplinicunea în
treprinderilor.

Marienburgul se afl® asedat aproape de marea Báltec® 
pe mâlurile rípoase alie ríuluí Nogat. Ast® cetate erá apara
te atuncia de terii numeroase, didite în restîmpul cînd ma
rele megestru all cedărilor îsi stremuté acoló reședința. 
Cellarii, foarte puternici pe atuncia întrebuir® averi însemna
te, si aplecare frumseata mreestriilor întru înfrumsetecunea 
catedralei §i a palatului marelui megestru, alie cerora ruine 
inc® si aste-di înfetisad® suvenir! si remesite merete.
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Dorui gloriei ostœsesci a îndemnat pre Comann, comîn- 
dîntele moldav a se încerca asupra Marienburgului. Cuprins de 
astœ dorintœ fierbinte, a cerut si a cœpœtat delà regele Iage- 
lon încuviințarea spre uœ asfeliu de întreprindere sumeatœ si 
încumœtatœ, carea o fœcu cu patru sute de cœllœretï moldavi.

Acest corp, ajutat de umbrele nopții, se strœcurœ pe’n- 
tre mlaștinile, ce se aflau împregurul acellei cetœtï, si se 
apropiœ pînœ sub didurile ei, unde un numœr de ccellari ger- 
mîni orînduitï de vegïe (strœji) aile cetœtiï, credîndu-se apœ- 
ratï pre'n pusœcunea locului, se aflau cufundați în somn.

A

Insœ nu numai pusœcunea cea tare a Marienburgului, 
didurile celle groase si nalte, șanțurile si rîpele celle adînci, 
de care eră încunguratœ cetatea, erau pïédecile, carde se 
opuneau la isbutinta întreprinderii Rumînilor moldavi, ci si pu
terea cœllarilor germînï, carii alergase la audul larmei escate, 
încît asœltœtorii se vœdurœ strîmtoritï a se îngriji mai putin 
de atac, decît de apœrœcunea sa propriœ. Moldavii nu ascep- 
tarœ lovirea cœllarilor germînï cellor îndeüatï si împlœtosatï 
în fier, ci începurœ a se rœtrage; se rœtrœgeau însœ, dupœ 
dâtina sa cea vecïœ, tôt luptîndu-se; în rœtrâgere-sï se luptaü 
cu dusmannul, lœsîndu-1 sœ se apropie, dar" în clipa cînd cre
deau cœllarii germînï, cœ ï-aü ajuns, se rœtrœgeau Moldavii 
earœ-si iute ca fulgerul.

Rumînii moldavi cu asfeliu de luptœ neobicnuitœ, carea 
înfrunta toatœ gibœciea cœllarilor germînï, si carea rœpuse 
vieata comîudînteluï cœllarilor, sosirœ la uœ pœdure, ce erâ 
de mai nœinte mennitœ de punt ail întrunirii lor. Cœllarii ger
mînï, întœrîtatï, vœdîndu-se struncinatï de un numœr asâ mic 
de Rumîni, cu carii se luptaü întîia-sï datœ, se ademennirœ de 
setea rœsbunœriï, si, fœrœ a mai pregeta ce-va, îï alungarœ 
pînœ în pœdure.

Ajungînd la pœdure se despart Rumînii în doue cete: 
una fuge cœllare de-a lungul pœduriï, ear’ ceealaltœ descâlecœ, 
îsi pœrœsesce caii si aleargœ în desimea copacilor. Cœllarii 
germîni, ce aveaü sœ rœsbune moartea comîndîntelui sœü, des- 
cœlecarœ de asémenne, si atœcarœ pre Rumîni cu spada în 
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mîna. Moldavii, la un semn dat anume, se roespîndesc pre'n 
pădure. Unii încep a rcesturnă copacii curmați de mai nainte, 
carii abia erau ținuți de trunci, si carii pre’n coedere cuntira 
si sdrumicarre un număr mare de dusmanni, alții de pe vir- 
furile pinilor, ea de'n noeltimea unui turn, încoardoe asupra 
callarilor segeti, ce-I lovesc în fata, atuncia cînd tîntiau ei 
asupra dusmannilor aerienni; ear’ corpul cell mai mare aii 
Rumînilor armat cu scecuri si cu pumnarie se lupta piept la 
piept cu callarii, pe carii armele celle grelle si desimea cren
gilor atîrnate îi împiedecau de nu-si puteau întrebuința lăncile 
si spadele celle lungi.

In mijlocul vuetului sălbatec, urmat de’n căderea copa
cilor, si all urletului ferelor spceimîntate, se luptau îmbele par
tide într’un loc precît de neîndemînâtec pe’ntru unii, pe atîta 
de favoritoriu pe’ntru alții.

In decursul astei lupte, în carea coellarii mergeau de’n 
cînd în cînd înoeinte, sari îi® ceatoe de Moldavi, carea eră 
asedata la pîndoe pe mărginea pădurii, si dete busta pe ne
așteptate peste coellarii cei însărcinați cu pada cailor, îi taioe 
în bucăți, si alungarce caii, carii roespîndindu-se fugiră spre 
Marienburg. Dupoe ce acești Moldavi întrerupseră în cipul 
acesta roetrâgerea dusmannului, alergara spre ajutoriu cunfra- 
tilor sal în pădure. Callarii germîni, încungurati acum de 
toate părțile, au preceput prea țîirdiu cursa, în carea au ca 
dut, si luptîndu-se îndelung ca nisce desperați, cercarce a-Si 
vinde cît mai scump vieata; dar’ în urma obosiți de ostennea- 
ta si sfarmati de grautatea platoșelor si a dellelor cellor de 
fier, cu carile erau învascuti, cad cei mai multi vii în mina 
Rumînilor, ear’ celalalt! după ua macellarie cumplita, ramă- 
sera mort! în pădure, si vederea cailor în nerînduealm tara 
callari venit! la Marienburg aii încunoscintat pre marele mm- 
gestru Rosdorf despre nenorocirea, ce o patirm callarii lui în 
noaptea aceea.

Rumînii moldavi încarcînd pe caii sai pradile luate de- 
la dușmanul, si dueînd cu sine si pre callarii germîni cei prin
și, se întoarseră la tâbara regelui Iagelon, înfatisîndu-i cal-
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larii cei prinși si armele luate dela dusmanni. Iagelon trimese 
apoi aste trofee lui Alesandru Domnului Moldaviei, ca üoe mar- 
turte despre bravura Rumînilor moldavi.

Dupce mai multe boetcelil crunte, carile serbesc spre láu- 
dffi nu numai oștilor aliate, dar' si în deosebi Moldavilor, se 
curma rasboîul pre’n pacea încleiate pre’n mijlocinta împă
ratului Germîniei si a Papei déla Ruma.

Corpul ostașilor moldavi mai puțin numoeros decum era 
la purcéderea den pátrie-sí, dar' mai bogat si de falmce si de 
avuție cîscigate, se întoarse a cas®, dup® lipsirea de un ann 
de dille de'n pátrie-si. De si moartea ostașilor moldavi cellor 
coeduti în acell rasboiu causa lácrami la cîte-va foemilii de’n 
Moldáviea; totuși Domnul, si cu ell toate tara se bucur® de 
faptele astor ostenni bravi, carii, ca ajutători viteji ai vecinu
lui lor, aii fost purtat cu glorie flamura moldav® si numele de 
Rumîn pin® la tármurii marii Báltece.

Intre Moldavii cei creduli în acest roesboiü plîngeau cum- 
poetriotii mai ales pre tincerul, frumosul si viteadul osteann 
Butul, carele era logodit cu Domnita Anna, fiica Domnului 
Alesandru. Una de’n stîncile tîcloase alie muntelui Pz'omiZ po
arte pînoe în diua de aste-di numele de „Turnul lui Butul“. 
Ua tradacune poporal® ne-a pa strat îi® bucate de'n istóriea 
lui, asemcennate cu acellea, care poeții germîni si poloni le 
cîntce în baladele salle, si dup® carii si noi dam aicia üa imi- 
tacune în viersuri rumîne.

‘ §. 37.

Turnul lut Butul
(tînmrului ostasú moldav, carele, logodit fiind cu Anna fiica Iul Ale
sandru Vodce, merse cu oastea cea dat® polonilor ajutoriü în annul 
1423, asupra Ccellarilor germîni în Borúsiea, si coedú în acell rmsboiă.J

1. In întreaga Humîniine 
Mai frumos, mai miliann, 
Mai putérnic n’a fost nime 
Decît Butul moldovann.
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Ca osteann si vinœtor’ 
Ferice si 'n ali sœü dor.

2. Eatœ bücinul de-aramœ, 
Ce ’n Suceav’ a rœsunat,
La rœsboïü pe juni îi cieamœ, 
Cœtrœ termul depœrtat; 
C’ Alesandru Domnitorii 
La Poloni dœ ajutoriü.

3. Dar’ eu Butu-i logoditœ 
Fiica ăstui Domnitor’; 
De ell Anna despœrtitœ 
Suspina-va tristœ ’n dor, 
Butu-i dœ pœrola sa
C’a veni si—o va lui.

4. Domnita eu umilintœ 
Guruinca ï-a pœstrat, 
Dar’ amatü-a sa eredintœ 
Pe’ntru alta a uitat. 
Cine calc’ ail sœü cuvînt, 
N’are pace în mormînt.

5. Oastea delà tœri strœine 
Dup' un ann s'a înturnat; 
Insœ Butul nu mai vine, 
Aleü! poate-a rœposat. 
Doamno-i tîmp de mœritat, 
De juniea ta-I pœcat.

6. Vaï de har, de sînœtate, 
Ca stelle ocii senini, 
De-a lor lacrœmi neuscate 
Tülbure-s acum fintînï, 
C’acum an ait petitor' 
Mîna-i cere sï-all ei dor.

7. Toti Boiarii vin de’n tarœ 
Si-un Printü cu suita sa; 
Anna plînge în cœmarœ, 
Cœ pe But nu poate-uiti: 
Mine préutü-a sœrbi
Pe Domnit'a cununi.
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8. Dice Doamna credincoasœ: 

„Nu merg la allarlul sînt !
Si voïù fi mult mal voioasa. 
De m’or duce la mormint. 
Deacœ Butul, nu e viù : 
Patul nuntii un sœcriù!“

9. însœ ’n diña de urgie 
Are multe doftorii
Uœ bœtrînœ, carea scie 
Descînteèe face miï.
Hîrca veciœ pe ascuns 
Duce Doamnei ast rœspuns:

10. „S'alungi si préut si mire, 
Va veni adi Butul tœù.
ïn ursita-i minluire 
Ea va drege precum vreù, 
Delà crivœtù la apus 
Bune fármecl tl-am adus.

11. Delà codru buruenne; 
Earba Dinei delà Prut; 
Delà vultur doue penne ; 
Ear’ tu Doamno! de la But, 
Te rog, pœrul ca sœ-mï dai, 
Ce de suvenir îl ai.

12. De'n pœr Serpe vont forma, 
Doue inelle-om lega;
De’n mie déget singe-l da, 
Si pre serpe vom jura, 
Cu ineir oiù descinta 
Sï-a veni si te-a lui.“

13. Doamna ’n hîrcœ se încrede, 
Si s’aruncœ în pœcat,
But’ ascultœ, si purcede 
Delà terinos pœlat, 
Nu cum merse la rœsboiù: 
Doamno! oare nu-i strigoiû?

14. în somn toatœ curtea dace, 
Doamna-i treadœ, — a sosit 



158

Miedul nopții, — pada tace, 
Pas de caii s'a audit,
Ear' duiosul priceput 
Ce urla, se făcu mut.

13. Poarta curții se descide, 
Pe’ntre pmditorii mii 
Nus cine îmbloe, o ’ncide, 
Si-alte usi descide tril: 
Eatce-I în alb îmbrăcat 
Pe-asternut s’a asedat.

16. Trece clipa cea duioasa, 
Callul rînciead® mereu.
—„Iltmiii Anno! sinoetoasce 
Cu: ni asceaptee roîbul mieii;
Aii cu mine vei veni
Si-a mea pururea vei fi!“

17. Luna luce — Butul fuge 
Preste munte pre’n liîrtop, 
Vîntul suer® si muge, 
Roîbul sare în galop, 
Si-amu-i duce pe-amîndoi, 
„Doamno! oare nu-î strigoiu?“

18. Pe’ntre plaiuri neîmbiate 
Trec la codru, si s’aud 
Gemînd buhe spceriate; 
Cumplit uri ce lupul crud 
De’n tunerec ca u® rad® 
Ocii tare-i scînteada.

19. „De'n ceriu Iun' amuSl se trece, 
Roîbul mieii! hai în gcelop, 
Noue măguri si stinsi dece 
Avem înece, sl-un hîrtop,
Koue rturl a sadici
Pin cocosul va cintâ!

20. —„ Unde mergem ?—unde ? — a casa:, 
Clar pe culmea lui Pion,
Prea rar omul pe-aici pasoe 
Ling' all Dociei nalt tron,
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Unde turnul mieu va sti, 
Ce 'n veci nume-mi va purtă.“

21. „Dulce-odor, ah ¡'callul tine, 
Cat de spaimoe abia sed, — 
— Pe se pune imbe mine, 
Dar’ in dreapta ta ce vatd? 
-- Testoemîntul cell slutit
Ce popa l'a datruit.

22. —„Callul nu-mi stai asâ 'n pripce, 
Coc în fugos este-acum; 
Testoemîntul dai-l in ripai! 
Tine-te, c avem rocii drum !“ 
Roibul par’ cce ușurat
Prăjini dece a sceltat.

23. Preste lacuri si poerae. 
Trec minați de-un rece vînt, 
Ici, colo cîte-um voepae
Saltce de pe-un pe-alt niormînt, 
Si pe drum ca sburoetori 
Petrec mirii ccelloetori.

24. —„Stoeî, ascultae-ml a mea rugai, 
De om caile nu-î aici? —
— Callea-i buna pe'ntru fuga! 
Urmat nu-i pe’ntre potici, 
Ear' pedestrii pe-aici nu-s, 
Cas-i duc alții tot pe sus.

25. Ratsotritul se înfoacce, 
Ilai! roibule în galop! 
Pin' va bale popa ’n toaca: 
Avem încă: un hîrtop, 
Peatra-Teiul *)  a ură 
Pin cucosul va cînlâ.

26. Ah! iubite! frîul slringe 
Socrind callul acell rîu,

*) Pcatra-Tciului dupce troediccunea poporannoe, este locașul dia
volilor.
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De vr'ùœ stincœ mœ va frînge! 
Ce'-ti atîrnœ delà briù ?
— Sint mœtannii delà scit 
Ce-un sœhastr a dœruit.

27. Ce mœtannii forate, 
Cœ ai rolbuluf ocï scot, 
Vedi cum trëmuru-l rœsbate?

Deci aruncœ-le de tot!u 
Roïbü-atunèi pe munte nalt 
la üœ milœ înfr’un sait.

28. —„Celle pietri ce sœ fiœ, 
Celle cruci si sœpœturi?
— Nu sint cruci, ci e tœrie 
Curții melle impregur.
Pre did deacœ vom sui 
Callea 'n veci vom mintui.

29. Stœl! stœl! roibule aici, 
Pin cocosul a cintat, 
Preste-a multor dœri potici 
Roibule tu ai sburat.
Sciü de ce tremurœm noï, 
Crucea doare pe-amîndol.

30. Ce-aï stœtut, o! dulce-odoare? 
Roua m’a muiat de tôt, 
Rece-ï vintul cîar la doare, 
Sœ-tl urmedii de-amû nu pot. 
Trëmurœ sotiea ta 
Acopere-o c'ùœ mintă.

31. Dulce Doamno! eacœ 'ndatœ 
Eu voiù pune pe-all tœu sin 
?l mea frunte ’ nflerbintatœ, 
Ce mœ arde ca venin,
De ea peatra s’a 'ncœldi, 
Doar ce-va m’oiù rœcori.

32. Ce colannœ-i ferecatœ?
— Crucea ce marna mi-a dat.
— Crucea 'mpunge ca sœgeatœ, 
Fruntea mea a încruntat;
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Sas nu pati de ea si tu 
Lâpeed'o de tot de-amu.

33. Cădind, peri acei cruce,
Butul Doamna 'n brate-a strîns: 
Cell ce mîn®, cell ce duce, 
De-un foc vinăt s'au aprins. 
Roîbul hohot de-om a dat 
Si ’nc’u® stînca a săltat.

34. A Dócíei peatroe tun®,
Si cocosul a cîntat;
De'n Hang °) clopotul răsuna. 
Cînd Soehastrul a tocat.
Ear’ cu discu-si strălucit 
Soarele a răsărit.

33. Demineata cind sa vii® 
Sîntul préut ia palat, 
Șa sarbede cununie. 
Doamna nu s’a mai aflat: 
Pe Pion turnul lui But 
De atunera s‘a vaduf.

XIX.

(¡orgii Soeulescul.

(Născut în 1798, în Moldâviea, si-a făcut cursul studielor în 
Iași în scoalele grecesci, dup® aceea în insula Hio, trimes fiind de c®- 
t r® metropolitul Veniamin; în urmarea ravolucunii grece dela 1821, 
m erse la Cernăuți în Bucovina, unde înv®t® limba germina, latina, si 
unele limbe rumânnece, împreună cu filosofiea germina. La 1826 ra-

•) Hangul este u® mînastire la poalele muntelui Pionul in Mol
dâviea.

Lepturariiî rumînese. T. IV. P. 1. ii
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’nturnîndu-se în patrie-si deseise eu D. G. Asaci scoalele nœcunale în 
mînœstirea cellor Treï-Sintï. De atunêea a fost mai multi anni înspe- 
ptoriù si profesorïù ail învœtœmîntului în Moldáviea, luerînd cu un del 
neadormit pururea spre lœtirea sêiintelor, a moralului si a nœcunœle- 
tœtiï între eunfratiï sœï.

Delà D. G. Sœuleseul avem urmœtoarïele opere:
1. Abecedar;
2. Grœmâteeœ rumînœ;
3. Prosodiea limbei rumine ;
4. Cronologîea si istóriea universalœ;
5. Retórica;
6. Psicologiea;
7. Lógica;
8. Moralul;
9. Stœtistiea;

pre’n carile s’a înavutit literœtura scolisticœ rumînœ învœtœïivœ j

§. 38.

Cipul nàsceriï ideii.
(Poemœ învœtœtivœ.)

1. Mœ întrebi, care e cipul la vieatœ a aduce
Uœ idee, ce o nasce, ea pe-un e'mbrïù, mintea ta? 
La creatoriù, seau næturœ pentrü-ae.easta te veï duce. 
Delà muguri ia esîmplu, cum încep a nœintà 
La ’nflorintœ, la ivintœ cum pe ’ncet înœinteadœ, 
Crescînd poama sa cu ’ncetul, 1’ ail sæù tîmp o mœtureadœ.

2. Mergi P artistul, ce icoana lui Trœiann o mœestreadœ : 
Stannul marmurei cell mare cîtinell eü-all sæù ciseù 
Intîîù oblu îl coplesce, si apoi delinieadœ
Tipu ’n mare-urdït, pe care netedindu-1 tot mereu, 
Iï însapœ cœrœpteriul, si asà-1 însufletesce, 
Gestul, mina, si frumseata pe deplin ï-o ’ntipœresce.

3. Inseamnœ-ti întîïù ideea, si apoi o desvolteadœ, 
De’n nœuntru, de’n afarœ pœrtile-i desfœsurînd; 
Premergintele îï cearcœ, urmœrile-i ordeneadœ 
Alœturærl si figure, si flori mintali aplecînd, 
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O înmultesce si-o cresce, pro si cuntra o sucesce, 
Corp, inimoe-i nobilead®, l®tunoiu-i netedesce.

4. Precum de sunînta dulce are-un music soe se tiioe,
De sunînta neplăcut® cu îngrigire fugind, 
Ca nu cum-va prad® trist®, ca Faeton s® devii®: 
Asfeliu si tu scriitoarie! u® idee deslucind,
Pre’n abateri si discurse, ce nu-s de obiept legate, 
S® nu cădi în rataeinte, ce sînt mintii neertate.

fi. Este prea suparatoari®, si cu totul neplăcut® 
Poama, ce u® particic® de dulceața cuprindînd, 
Ca s'o guști, ar trebuire ca s® fi® desfăcut® 
Crusta ei voluminoasa, miedul dulce învalind 
Cu u® pieilit® gimpoas® de-u® substînt® veninoasa, 
Precît de omorîtoari®, pre atîta de grețoasa:

6. Ciar asa-î suparatoari®, si atîntinta distrage
l ® cumpunere, ce-ar fire în volume scris® ciar, 
Dar' în sine n’ar cuprinde, far’ la dece coli te trage, 
Ca idee mititica, înnecat® si-asta ear’
In vorbe lungi, necalite, ca în spini acell grăunte 
Pîn’ ce dai peste-ii® aroma, treci noianuri, sui un munte.

7. Ca cîmpiea înflorit®, ca un ceriu lucit de stelle, 
Ca metalul, mii scînteie fulgerînd cînd e lovit, 
Ca lumina, ce-i vibrat® necurmat de verberelle: 
Fia-ti vorba si cuvîntul de idee strălucit.
Decît paiul nalt, all cărui spic e sec de tot în sine, 
E mai bun cell scund si tupil cu căsulii de grîu pline.

8. Șirul, simetriea, gustul, vorbinta ta s® pastrede, 
Ca ionica columna, si ca tîmpiul atenneii,
Ca olimpica statura pre <î®u sa-1 înfatisede: 
In a ceriului frumseat®, în fapturele lui Dau 
Vedi solidul, idealul si frumosul întrunit:
„Fia: vorba ta e'acella, ce lumea a plarsmuit.“

§. 39.
z»
lriviarea Domnului Crest.

(Sonet.)

Ear’ la miedul nopții, care e spre diua de 'nviare,
Cînd cu-all saîi facatoriu firea era în somn cufundat®:

II*
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în triumf ese de‘n groap® Crest, ca un luminos soare,
Dupœ ce cu-a sa putere sfœrm® a iadului ceatœ.

S’a foecut cutremur mare, c’atuncï mina lui dœinœ
Sparse iadul, si la bieata omenire ferecat® 
Libertatea si vieata, în virtutea cea creștin®, 
î-a eredit înviînd’o, si nœltînd’o I’all s®ù tat®.

Sœltati toti cu bucurie, c® eat® acuma vine
Domnul Crest, blînd, drept, puternic, mîngœïind pre omenime,
Tînînd flamura purpur®, semnu ’nvingerii purtate 
Cuntra aeellor prea negre tirœnnii relie, strœine, 
Ne scœp® de curupeune, aducînd de’n înœltime 
Evangélica ainoare si etearna libertate !

§. 40.

Ce este préutul? si carea-ï cïemœcunea lui?
(Cuvînt lœudœtiv (pe grecie: hrie) tînut eu ocœjunea esâmennului delà 

seminariul episcopesc de’n Husï la annul 185S.)

Aceia ce ciar de’n început au cuudus pre ont delà ceste 
de jos cœtrœ ceriü, delà stricœcune la nemurintœ, l'aü ridicat 
pre’n învœtœtura moralœ de’n tina pœcatului si a patimilor, si, 
întru înspirœcune dumnedœeascœ, l’aü dus cœtrœ tîmplul vîr- 
tutii, fœcîndu-l adevœrat fiïü ail cellui prea nalt; acela ce au 
rœnœscut pre omul cell crud ail sîmtuœletœtîï si ail mœteriœ- 
lismuluï pre’n spiretul evangeliuluï, îmbrœcîndu-1 în vesmîntul 
luminos ail relegiosœtœtii, ail morœletœtiï si omenetœtii; 
aceia ce au rœstœtornicit voea si împœrœtiea lut Dumnedœu pe 
pœmînt, ca si în ceriu, cîntînd triumful îngerilor : „mœrire 
intru cei de sus lui Dumnedœu, sipre pœmînt pace“: aceia 
slut préutil. Pe ntru aceea ei se numesc: lumina lumii, sarea 
pœmîntului, cuvîntœtorii ceriului, carii aii adus rada înte- 
lepcunii, ce sede pre scaunul lui Dumnedœu, aprindî nd fo
cul dumnedœesc all amorii ceresci in inimele poporennilor 
credincosi. Préutii sînt întîii învœtœtori ai omenimii; filosofii, 
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doftorii, învmtatii, ducii si domnitorii sotietcetilor primărie. 
Preutii sînt si astoe-di miniștrii lucroetori la altariul cellui prea 
Nalt, solitorii oamenilor ccetroe Dumnedmu, mîntuitorii popoa- 
rcelor de'n scloeviile foeroeonice, si trecoetorii lor pre'n marea 
ispitelor vietei, cunducoetorii lor pre'n pustietoeti neîmbiate si 
f®r® ap®; ei sînt carii au adus credincosilor scei mannoe 
de’n ceriu, si le-au scos isvor de apce de’n peatroe vîrtoasoe; ei 
sînt ducoetorii poporului la pcemîntul guruintei, doeteetorii de 
legi luate de'n mina lui Dumnedoeu însu-si; ei sînt întîii înte- 
meiatori de sotietoeti, de staturi, de tronuri si de dinoestii. 
Preutul, privit în adevcerata sa demnoetate, îl vedem în sotie- 
tatea Doeetoetii, încungurat de luminre, învcescut în porfir® sa
cra, purtînd pre cap mitra preutiei salie cellei împărătesei, 
serbind misteriile seau ascunsele, pre carile si îngerii le ado- 
read®; earre noi, poporennii bisericei, întru simțire de devo- 
cune îngenunciînd le aducem onoare, si cu sîmtemînt de evla
vie îi sărutăm sîntita mina. Drept aceasta a socoti pre preut 
numai ca pe ua persoana mireanna, a ne îndoi despre sîntie- 
tatea lui cea dumnedmeasc® ca a unuia, ce st® cu mult mai 
pre sus decît miniștrii Domnitoriului pamîntesc, căci este mi
nistrul împăratului ceresc, si de’n mina lui a venit nobiletatea 
si mmrirea între oameni: o! aceasta ar fi u® cumplit® v®tm- 
mmcune a cellor sînte!' Ear’ a negriji educacunea, învmtmtura 
si cultura cea solid®, temeinic® si cît se poate mai deplin® a 
acellora, ce se gătesc spre starea preutiei, spre educacunea 
poporului întreg, a negriji, dic, de educacunea cuvenit® pre- 
utilor, neffficînd scoale si asedmmintele trebuitoarie spre aceea: 
oare ăst® nep®sare, deamn® de toat® pedeapsa, n'ar fi ii® 
orbie total®? ii® profannacune a cellor sînte? ii® crim® ne- 
ertâvffirm? Căci adevmrata mărire si nobiletate nu cust® nice 
decum „în cuceriăunea de lari, în subjugacunea de popoa- 
ra, în raslurnacunea de staluri, în sterpiăunea si sting (Pău
nea de nacuni; ci de'n cuntra în fapte mîntuilive si feri- 
citice de omenime, în alinacunea nacâdurilor, în mîngaia- 
cunea nenorocitilor“; cu un cuvînt st® în persoana acel- 
luia, dfespre carele dice profetul: „Spiretul Domnului preste 
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mine, carele m'a uns, a însciintd în lume mîntuinta, carele 
ma trimis a vindecă pre cei sdrobiii, a însciintd cellor prin
și sccepare, orbilor vedere, a aduce timpul de dur: annul 
Domnului, cell bineprimit si diua reesplatintei Dumnedeeului 
nostru; a mîngceid pre cei ce plîng, a le radă mărire în loc 
de cenușa pocăinței, ungerea bucuriei în locul întristacu- 
nii'!; stoe în persoana acelluia, ce dice popoarelor împilate: 
„de acuma nainte va veți numi genaracunea dreptății, 
plîntacunea glorioasa a Domnului; de acuma se vor împo- 
porâ pustiirile tarii voastre si cetatile voastre celle stri
cate se vor radidi.“

40.

Neapoerâvoera trebuintoe a predicet in bisericoe.
(De'n precuvântarea la predicille lui Uie Miniatul tipoerite in Iași 1837.)

Frați creștini! nu se teme atîta epurele de tunetul ce
riului, cît s’a temut diavolul de propoveduinta SS. Apostoli. 
S’a cutremurat, a fugit de’n tîmpluri, unde se adora ca un 
Dumnedoeu, si s’a ascuns în puertile celle mai de desupt alle 
poemîntului, si încre se teme, se cutremur® si fuge, cînd aude 
propoveduindu-se cuvîntul cell apostolic în biserica lui Dum- 
nedoeu. Dar’ amar cînd în bisericoe este toecere, âdecoe cînd 
nu se aude cuvîntul lui Dumnedoeu, cînd nu groeesc, ci sînt 
fcerce de rost, aii de'n neînvoetoeturoe, au de’n lennevire pcedi- 
torii staulului, pcestorii oilor eellor cuvîntcetoarie, urmoetorii 
Apostolilor, atuncia ia diavolul îndroesnealce, ese foeroe de te
mere, întrce cu îndrffisnealoe înloeuntru în turma lui Crest, si, ca 
un lup, mîneoetorîu de sînge, mîncoe, ca pre nesce oi ferm de 
padoe, sufletele creștinilor, o dic aceasta cu întristare multe si 
cu durerea inimei melle. Acolo unde nu se aude cuvîntul lui 
Dumnedoeu este vederat, cffi Dumnedoeu este cu urgie, nu se 
poate mai mare reu la ue politie crestineasce, si o dice însu
și Dumnedoeu, pre’n gura profetului Amos: „Eata ca vin 
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dille, dice domnul, domnul, si voití trimete foamete pre pre
miat. nu foame de pine, neci sete de apee, ci foamete de a se 
audi cuvíntul luí Dumnedoeü, si vor îmbla ímpregur coeutínd 
cuvíntul luí Dumnedoeü, si nu-l vor aflá.“ De’n cuntrce se 
fice semn de binecuvîntare si de darul luí Dumnedoeü, acoló, 
unde nu este foamete ca aceasta, acoló, unde se aude cuvíntul 
lui Dumnedoeü, acoló, unde se vestesce evangeliul, acoló, unde 
se tîlcuesce învcetoetura Apostolilor, acoló, unde creștinii aud 
si învatce dogmele credinței, caile mîntuintei si alie vietei cel
lei vecnice.

Nu are atîta trebuintce trupul de pine soe se nutreascce, 
cîtce trebuința are súfletul de cuvíntul luí Dumnedoeü, spre 
a se nutri întru credința. Credința este de n audire, dice Pául: 
„acuma cum soe creados creștinii neaudind,“ dice tot acesta, 
si cum soe audoe de oara ce nu este nimene soe-i învețe? 
„Cum vor crede cellor ce пай audit? cum soe audoe fceroe 
predicoetorî? si eara-si: „cuvíntul lui Dumnedoeü, dice ma
rele Grigóriü, este pînea aceea a îngerilor, cu carea se sa
tures sáfetele celle ce sînt flcemînde de Dumnedoeü“.

Dar' oare nu este cuvíntul lui Dumnedoeü si sîntul evan- 
géliu, care se cetesce în toate dillele de coetrce préuti? ade- 
voerat; dar’ cetirea evangéliului, care o face préutul, nu aduce 
fruptele aCellea, care le aduce lamurinta evangéliului, lucrul 
ce face dáscalul, tîlcuitoriul evangéliului. Cartea profetului 
Isaia, carea o cetia fámennul Candaciei împărătesei Arapilor, 
n’a folosit pre fámenn, foeroe numai cînd i-a tîlcuit-o Filip Apo
stolul. „Oare înțelegi ce citesci?“ pot dice sí eü ccetroe préu
tul, carele cetesce, cit si ccetroe creștinul, carele ascult® evan- 
géliul. Ce ascundem adevărul? trebuie sa-1 mărturisim de 
fata, nu înțelege neci cell ce cetesce, neci cell ce asculta, si 
dar' cé folos poate sa se faca? aü cé feliü de frupte? dar’ 
cînd se rostesce üa prédica de sus de’n amvon de catra da
scălul, cînd se tîlcuesce íntelégerea si esîmplele, cînd se de- 
scóper secretele, atuncía are putere cuvíntul luí Dunmedaü, 
atuncía se face viu si lucratoriu, precum dice Paúl, atuncía 
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se face sdbiea cea cu doăe ascuțituri, carea stroebate, carea 
împunge, care rcennesce inimile cellor ce aud, carea îndeam
nă! spre umilintoe, carea trage spre ca-intce si aduce spre 
mintuire. “

XX.
Alesandru Donicii

Poet moldav, s'a născut în Iași ccetroe finea sutei trecute; l'u 
educat in Rusiea dupce uce datină prea roespînditee pe atuncia între 
boerii acestui răstimp. Devenind ia cunoseinta tendințelor cueeritoarie, 
ce le nutriâ Rusiea asupra principatelor duncerenne, si a înrîurintei 
cellei mari, ce o avea ea prin bărbații lumini crescuți în sinul său, 
s’a roedicat mai toerdiu acest obieeiu, troemitîndu-sî fiii soei în edu- 
căcune la Pceris si svăfuind si pe alții spre aceasta. Ell a scris doue 
volume de fabule, carile au devenit rare pe’ntru critica cea muscătoa- 
riă, ce o cuprindeau asupra boerilor si administrcecunii lor. A fost un 
Rumîn foarte delos; moroeletatea eră un odor scump înceintea lui, pe 
carea o pcestră eu acurceteatce. precum si fabulele salle erau îndreptate 
cuntra călcătorilor ei; a serbit în judecătorie, fiind lung tîmp asesor, 
si pe urnire președinte la divannul de apel.

42.

Vulturul si Albina.

O, cît sînt de fericiți 
Cei de soarta lor măriți! 
Căci ei si spre fapta mare 
Au a mceriri ’ndemnare. 
Dar’ si cei ce ostennesc 
Intru binele obscesc 
Neprivind la răsplătire 
Sînt prea vrednici de cinstire.

• o

Vulturul pe uă albină 
A dărit’o ’ntr’îiă grădină, 

La răVărsatul de dori, 
Bîdăind pe lîngră flori;
Si î-a dis: „o! ticaloasa 
Albina nesatioasa !
Tu-tt petreci a ta vieata 
Tot pe flori si pe verdeața, 
Migaind necuntennit, 
Nusciă pe'ntru ce sfirsit.
I)ar' necl insa-ti tu nu șeii, 
Care-t munca ta cea buna; 
Cind ea tine mii de mii 
Miere la un stup aduna.
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Ear' apoi ce fericire 
Moscennesc eu dela fire !
Cum aripile-mi întind 
Si mce desfcetedii sburind 
Ccetra certuri, catrce soare : 
De a mea putere mare 
Paserile lumii toate
Fug, s’ascund inspoeimintate.“ 
—„Fii tu în veci preamărit, 
Albina lui i-a rostit,

Joe soe te norocească,
Si annii soe-ti înmulțească:. 
Far’ cu fiind rînduitoe, 
Ca obscii sce ostennesc, 
Mce cunosc prea fericita:, 
Fagurii cînd ii pricesc, 
Lucrați de mii de albine, 
Si sciu coe si dela mine 
Cn pic de miere matcar 
S'a adus intru bun dar!“

§. 43.

Lupul si Cucul.

„Roemîi sînoetos vecine! 
A dis lupul coetrce cuc, 
Aceste tari de raeu pline 
Le poerassesc, si mce duc. 
Nu mai pot trai aice, 
De om, cîne prigonit, 
In Arcâdiea ferice!
Este codru de trceit. 
Unde aurita vreme 
Impoeroetesee deplin, 
Unde omul nu se teme 
De noepoestile ce-i vin. 
Acolo nu sînt rcesboaie: 
Toți în pace vietuesc 
Omul este blînd ca oae, 
Ear’ etnii neci boemaesc!“

—„Caile bunoe, moei vecine! 
Dar’ te rog s<E-mi spui curat: 
Noeravul nuti-iai cu tine?
Si colții i-ai Icepoedat?“—
—„Sce-i lâposd ? dar’ cum se poate?“ 
—„Apoi tine minte, frate
Coe la viitoaria earnoe
Ai soe rcemîi farm blannoe.“
Si asa s'a si ’ntîmplat, 
Precum cucul i-a cîntat.

3 ®

Intre oameni ear’ sînt unii 
Cu colți de lup îndestrati: 
Ori în care parte-a lumii, 
EI vor fi tot ne’mpoecati.

44.

Ginscele

Cu uoe prmjince mare
Tcerannul gînsce de vîndare 

Mina la tîrg.
Si drept soe dic: 
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în cîrdul gînseelor, spre buna îndemnare, 
Grrebind la di de tîrg, bretea ades cam tare, 
Dar’ unde de cîseig seau pâgubre s’atinge: 
Nu numai gînscele, si omenirea plînge....
Eu nu 'nvinovretesc pe trerannul neci decum;
Ear’ gînscele altfelîu aceasta judecau,
Si întîlnindu-se c’un trrecretoriu pe drum,

Asia strigau:
„A! ce ncecadu, ce osîndire !

Asupra gînseelor ce cruda: prigonire ! 
Privesce! un toerann cum bate-si joc de noi. 
De astee noapte ell ne mînce de napoi.
Lui, nattatrceului, nu-i trece necipre’n minte, 
Coe are detorie, a ne arată cinste;
Coeci noi ne tragem drept de'n neamul cell moerit, 
Ce Coepitoliul de'n Puni a a mînluit!
Romannii, multcemiti, au pus si satrboetoare, 
Pentru aceaa a lor prea vrednica: urmare!“

—„Si voi tot cu aceasta vreți,
A lumii glorie sa: aveți?“

A dis acell drumetu.
„Străbunii noștri .. .“ — „sciu.
Dar eu la vorba mea sce viu:
Ce faptoe vrednica: aii foecut voi în lume ?“

— „Nemica, însce noi . . .“
— „Ca: numai de friptura: voi

Sinteti si bune.
Loesati dar pe străbuni în pace: 
Cu fapta e cinstit, acella ce o face!“

O ««
Aceastoe fâbulce a laemuri se poate;
Dar' gînscele sa: nu se 'ntarte.

§· ^5.

Vulpea si Bursucul.

„Da de'n cotro si unde 
Alergi tu asâ iute?“ 

Bursucul, întîlnind pe vulpe, a ’ntrebat. 
— „Oh! draga cumoștre! am dat peste pa:cut.



171
Sini eatce surglunitoe !

Tu scit cce eu am fost în slujbce rînduita: 
La uoe gceinoerie.

Cu trebile ce-aveam, odihna ml-am Icesat,
Si sînoetatea ml-am stricat

Dar' tot eu am coedut în groâsnicoe urgie 
Pe nisce pîri nedovedite,
Precum, cce luam mite.
Tu singur mârtur esci, în adevoer sce spui
De m ai vcedut cum-va, mceear cu vre un puiit ?“
— „Nu, dragoe cumoetrce ; dar cînd ne înființam.

Eu cam ades vedeam :
Cce tu pe botisor 
Aveai si pufușor.“ 

s *&
Se 'ntîmpl® si la noi, de vedi,
Cum altul, avînd loc, asa se tînguesce. 

Incit iti vine mai soe-1 credi 
Coe abia de’n leafce ell troeesce 
Dar' astce-di bute®, mine cai

De unde oare-i vin? si cînd ai vre s«e stai, 
Soe-i faci curat® socoteai® 
Pe’ntru venit si cieltueal®, 
N’ai dice, ca bursucul,: „cce are pufușor 

Pe botisor?“

§. 46.

Vulpea si Moegariul.

„Mintosule! de unde vii?
U® vulpe pe m®g®riu v®dînd l'a întrebat.

— „Drept de la leu, de vrei sce scit;
Am fost sce-l vaid, si m’am mirat,

Cum a sloebit de tare.
Baetrîn, neputincos: iti pare
Ua feara foarte de nemictr,
Acell ce cînd sbiera,
Tot codrul tremura ;
Ear’ eu muriam de frica;.
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Acum însoe mal toii,
Cum pot, îl dojennesc,
Si frica-i rcesploetesc.“

—„Dar’ tu, eu socotesc, cce nu-l fi indrtesnit
De leu sce te atingi?“ lui vulpea i-a vorbit.
— „Asâ!— măgăriul i-a răspuns, 
„Ba cred cce l'a pcetruns

Poerecea de copite
De mine lui trlntite !“

Si sufletele mici asemenne urmeadce,
Cînd ei pre cei căduti de’n treaptce-i împileadă.

§■ 47.

Toerannul cu galbennul.

Tcerannul a găsit un gâlbenn ruginit, 
Pe care lui îi da destui bănui de argint.

Dar’ ell a dis in sine:
„Sat-l scimb asá, nu-l bine.
Acum am priceput, cce trebui curoetit, 
Pe'ntru ca sce cîscig pe ell pretil îndoit.“ 

Deci înturnîndu-se á casa?, a luat
Năsip si Cărămidă,

Cu care gálbennul atita l’a frecat, 
incit l’a si făcut curat, ca ü<b oglindă. 
Dar’ numai a scrndut de’n greutate mult 
Si prețul cell de’ntiiü la gâlbenn a pierdut, 

o oo ♦

Ideea fabulei e lesne de ’nieles.
Părinților! pre voi vă privesce mai ades. 
Căci voi nu trebuie numai sa vă siliți, 
Intru sciinte multe pre fii să-i pospăiti, 
Ca să le dati un lues, un amăgitorii! nume, 
Si să despretuiti plecări firesci, bune, 
Scădînd greimea lor în ciimpennele lumii.
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§. 48.

Pismoetăretul si Serpele.

Indesert vorbesc, c<e nu-i la draci dreptate, 
Cînd ei o si poedesc cu mare scumpatate.
Si cell ce a făcut în lume r®u mai mult, 
La tartar purure-i mai bine cunoscut. 
Acestui adevăr am fabulce dovadă.

Mergînd în sir la u® poeradce 
Un serpe prea înveninat,

Cu pismoetăretul s’a fost împricinat.
Căci serpele voia soe mearg® înainte, 
Ear’ prismătâretul îsi da a lui cuvinte, 

Precum ca are 
Ell drept mai mare.

Cînd eata, Belsebul la ei s a arătat, 
Si dînd mai înapoi pe serpele 'ncudat, 
A dis4 „eu recunosc a talie vrednicii; 
Dar’ dup® drept cuvînt, în urma lui s® fii. 
Esci rau în adevăr, si foarte musci cumplit; 

Esei plin 
Tu de venin;

Dar’ n’ai primejduit
Pe cell ce de aproape de tine s’a ferit,
Ear’ pismataretul pe toti i-a pismuit,

Si limba lui, ce r®u străbate 
Ori unde de departe.

Asa dar’ de acum v® hotărăsc sa sciti: 
Că pismătâretii în iad sînt mai cinstiți, 
Si pe’ntru locuri voi s® nu v® mai svăditi.“

§. 49.

Florile firesci si celle moeestrite.

La nisce case mari, în oale prea bogate, 
Sta falnic pe ferești
Pe lingă flori firesci,
Si celle prelucrate
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De mine omenești.
Dar’ eatoe nuori s’aduna,
Cu fulgere lucind,
Si tunetul răsună 
De ploae prevestind.
Ear’ florile aeellea iscusite, 

IndreaptiB coetroe dai, 
Umila rugăminte, 
Ca sa oprească ei 
Cu un cuvînt de’n ceriu 
A ploii neplăceri.

Dar’ rugacunea lor a fost doedoernicitce. 
Si ploaea, ce pornita 
De un racoare vînt, 
Se varsă pe pamint, 
Potoale sfera grea, 
Verdeața înnoesce, 
Si firea după ea 
Se pare cm dimbesce.

Atunci si florile acelle naturale 
Se desvalesc frumos 
De’n sînurile salle 
Dau desfătat miros;

Ear’ florile de fir, matasi si catifea, 
Ce ruge înalta cind ploaea se ivia, 
De frumuseatâ lor lipsite, si patatc, 
Au fost de pe ferești afara lapadate. 

O »•a
Talinfului firesc de critica nu-I pasa 
Ea nu întuneca gîndirea Iui frumoasa. 
Ci numai florile acelle prelucrate 

Se tem de ploae foarte.

§· 50.

Riul si Helesceul.

„Ce va sa dica, frate!
Dicea catra un rîu vecinul heleseeu,

„Eu apele-ti mereu
Le vad ca sînt mișcate,
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Si cum nu ostennesei, mi-i greu de înțeles.
Apoi privesc ades
Pe unda ta plutind, cînd barce înecereate,
Cînd plute, luntri, de care sînt maî nenumoerate. 
Aceste ostennele.
Doedârnice si grelie, 
Cum nu le p®r®sesei?
Cum nu te pilduesei
De-a mea vieat® lin®,
De desfătare plin®? 

Crnci eu, de si nu sînt pe cart® ar®tat, 
De si neci un poet vr’un viers nu mi-a cîntat

Dar’ stau în meluri moi,
Pe perini de noroiu,
Ca u® cucoan® mare
Pe puful cell mai moalle.

De barce, plute, luntri nu sînt însărcinat, 
Si greutatea lor asupra-mi n’am cereat. 
Vieata far® grije în pace mi-o petrec, 
Căci toate pe p®mînt ca vîntul trec. 
Desertăcunile lumesc!", eu urmsc.
Si în filosofie pre’n somn m® odihnesc.“

Dar® filosofînd
Patruns’ai legea:
„Ca apele mîscînd 
Pastreada prospețime ?“ 

Asupra diselor lui rîul i-a r®spuns. 
Si deacffi ast®-di eu nu sînt un rîu ascuns, 
De a istoriei prea falnic® privire: 
Apoi cdusa e a mea neadormire, 
Cu care am urmat acestui înțeles, 
Si pe'ntru care sînt de’n rîuri eu ales. 
Ear’ tu de secetă vei fi curînd uscat

In trindavul t®u pat! —-
Aceast® dicere a fost u® prorocie, 
C®ci helesceul s®c de grab® s’a molit; 
Ear' rîul astă-di st® un rîu de toti m®rit, 
Miscînd neîncetat a salle ape vie.

• ·
Asa t®lintele, cînd lennea le cuprinde, 
Slăbind de’n di în di, se pierd făr’a se 'ntinde.
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XXI.
loan Eliade.

(Născut pela începutul veacului acestuia (XIX) în Tirgovisce, 
si-a foecut studiele la Bucuresei. D. Ioan Eliade este unul de'n cei mai 
însemnați literatori rumîni, carii au lucrat la renâscerea literoeturei si 
a nmcunmletatii rumîne în reslîmpul cest mai nou. lndestrat cu talinte 
mari si cu ii® inima sîmtitoaria, dup® mîntuicunea studielor în etate 
de 20 de anni se f®cu profesoriu de matemâtec®, si tr®duse rumîne- 
sce matemâleca lui Francîor. Ell însupse si-si însusi toate ideile lui 
Lâdar despre rmnascerea nacunal® si sciintial®. si începu îndat® a le 
împwrtasi cu tot focul inimei salle la toti învățăceii s»i. Lucrativa- 
tatea lui a fost neadormita: la annul 1828 a publicat gramâteealimbei 
rumîne, si pre’n aceasta a întrudus la rumîni învatatura limbei na- 
cunale; a început tot în acell ann a publica întîia gadeta rumîn®, 
carea a prourmat’o apoi pîn® la 1848; pre’n aceasta a făcut începutul 
la restîmpul all III all literaturei rumîne, si pre’n gadeta a pus pe ru- 
mini în cuminecacune sciintial®, si cultural® cu toata lumea. Pre’n 
lucrările salle literarie a smuls pre rumîni de’n totala letargie si amor
țeala a nesciintei, nepăsării, în carea daeeau pîn® atunci cufundați 
de nefericitele împregurari alle timpului trecut. Produsele lui literarie 
celle multe si bine alese, arata pre tot locul cumplita lupt®, ce o avea 
eu nesciinta mulțimii, cu rugina vecia, si cu străinismul. Precuvântă
rile la gramăteea, la fabulele lui Tieindeal, la traducerea Iui Omer, si 
la vocabulariul de vorbe străine, adeveresc celle clise mai sus, si vor 
ramîne modele de precuvîntmri pe’ntru tot de-auna. Ell a produs în 
Rumîniea gustul de cetire în limba rumîna, si a adus pre Rumîn la do
rința de a duce u® vieata nacunala spiretual®.

La annul 1848 s’a pus în fruntea mișcării cunstitucunale de’n 
Rumîniea, si a cundus’o pîn® la caderea ei. De atunci a cam părăsit 
cîmpul literariu, si a apucat pre cell politic, pre carele merge lucrul cu 
mult mai greu, si resultat se vede adese prea puțin, ori poate ciar cun- 
trariu dorinței. Unele de’n prețioasele produse literarie, ce le avem de 
la ell, sînt urmatoariele:

1. Mmtemâtec® lui Francîor;
2. Gramâteea rumîn® 1828;
3. Paralelism între limba rumîna si italiann®;
4. Prescurtare de gramâteca rumîn®;
B. Curier de ambe secse;
6. Vocabulariu de vorbe străine;
7. Culegere de’n scrierile lui;
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8. Mihreida; crederea dracilor; Serafimul si Herubimul; si mai 
multe trreduceri de tot nimerite de'n poesiile lui Lamartin;

9. Biblica si biblicele, s. a.)

Si.

Cîntul I. de’n Mihoridoe.
1. Cint armele rumîne si crepitannul mare, 

Ce 'mpinserre pregînii si liberarre tara, 
Resbunretoarlce spaim® lucirre peste Istru, 
Peste crerpati trecurre de glorie încinse.

5. In darn ure crudre soarte i-alungre ne’mprecatre, 
în darn cunspirre iadul sre-i tîire ’n întunerec, 
Si-asupra lor trimite fretala desbinare, 
Si uneltiri strreine, si ’mprerecireri civile; 
Creci Domnul îi protege si—i tine peste secoli,

10. Si i-a ales sre-si faere de'n ei trerie mare.

O I Musre 'mbrerbretatre ! ce 'n Eiicon n’ai nume, 
Ce soarele dreptretii te 'ncinde, te înspirre! 
Mutre sre fire buda profannre, ce te ciamre 
Sre amregeascre omul, si ceriul sre insulte.

15. Severre Dreetate, a crimelor pedeapsre,
Ce viditedi premîntul sre dreefaei pe oameni, 
Sre fulgeri tirrennîea, sre reîntregi popoarre! 
Eroica ta iirre acoardre cu unire 
Fre sre-i aud vibrarea a coardelor sonoare,

20. Tu dre sremnalul, Musre, la prima mea cîntare: 
în sinul mieu rrevarsre mîniea ceea sacrre; 
Aprinde-a melle viersuri cu flacrera-ti divinre, 
Si voiu aprinde inimi, voiu descepta Rumînul, 
Sre te a'tînte 'n fatre, sre te cunoascre bine.

25. Spune-mi, o Musre, toate eroicele fapte, 
Profunda 'ntelepcune brerbatului cell mare, 
Ce singur întreprinse si fapta ne-atrernoerii, 
Si fapta de unire: cei) cuget srelutariu. 
Cine este Eroul, ce credincos all legii

30. Si patriei, re'mpinse brerbari, ce siroiarre 
Din Rresrerit încoace sre 'rinece libertatea, 
Sre stingre creștinismul, si lumea sre subjuge 
Sub otelosul pâlosu si oarba nesciintre, 
Sfertînd’o sre îsi p!ece gennueii spre 'ncinare

Lepturariu rumîuesc. T. IV. P. 1. 12
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35. La un Resdœü de singuri, uitînd pre dœul pœciï, 

Pe disa înspiratœ unui profet fœnnatie? 
Mihaiü eell Mare, prințul Rumîriilor si falœ! 
Pe-aêella cînt, sï-ajutœ sœ bücin a lui fapte. 
Mult s’a luptat Eroul cu brațul si cu mintea :

40. Multe nevoi învinse, varii nemici de-afarœ,
Si mai fœtali din nuntru, si soartea ne’mpœcatœ 
Pare c’o aboetuse din lupta prelungitœ. 
Par’ cœ-si atlase omul s’o ’nvete sœ respecte 

l'œ nație celebrœ.

45. ïntreagœ Rumîniea gemea de anni atîtïa 
Subt jugul sîngeratic osmannului sœlbâtee, 
Fœtala si rea eoabe ’nëepuse semiluna 
A se nœlta iucindœ pe Dàciea smeritœ. 
Si glasul mueginiù, în di si ’n miedul nopții

50. Sburé purtat de vînturï, ca arpœ înfernalœ 
De crivœtù sueratœ, si resunâ profetic, 
înflorind creștinul în împia ciemare 
A numelui sinistru, tîpînd : allah! alla hu! 
Cîmpanna solennealœ cu totul amuțise

55. Pe ling·’ aceste hule, blœsteme inspirate 
Si ruga pietoasœ ascunsœ, spœïniîntatœ, 
Abià cutedâ mutœ pe Crest sœ mai adoare. 
Pœlitœ eră crucea, si radele ei triste, 
Ca domnul dilli ’ntocmai, cînd în uimirea lumii

60. A umbrelor reginæ Se pune înainte-ï 
C’üœ tatœ înfernalœ, ca sœ insufle spaimœ 
în inime credule pœmîntuluï în doliiï. 
Averea cuinpœtatœ, si însa-si neaverea 
Sœteannului nemernic se spulbera din casœ.

65. Nici pasere, nici vitœ, nici lruptul muncei salle, 
Nici timp, nici loc, nici vieata n’aveâ în segurîntœ : 
N’avea sœ-sï plece capul, cu ce sœ-si ducœ traiul: 
Fugariù fœrœ colibœ îsi blastœmâ flinta; 
Statornic adœpostu-i cïceina crudul nesâtiû :

70. Stœpîn, clœcasü tot una: averi erau primejdii, 
Si lipsa era foame, frig, tremur, agonie. 
Copillul delà mumœ, ca miellul spre jungiare 
Se ’ngenuncia naintea bețiilor de sînge 
De îaniciari sœlbâticï si crunti în a lor pofte:

75. Seau încœreat de learœ, cu soru-sa ’mpreunœ, 
Era minat sœ ’mpartœ ultragul si durerea
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In locuri transdmnubii, în domele ascunse
Dorințelor sfcetate orgiilor poegîne

În doliu se ’nvmseuse voioasa Rumînîe,
80. Si tîpete de sînge se înoeltâ la ceriuri: 

Cînd mume sfmsiate îsi tînguiă copiii, 
Si 'n mare neputintce clemă s’aud® ceriul 
in gemet desperarea si desperarea mut®. 
Blesteme, lungi suspine, si dor de resbunare;

85. Cînd soți cuprinși de fricce, amennintati cu moartea 
L'a soațelor roepire, ultrage turbo-toarie, 
Vîrtoase ’ncordă brațe, lipsite de-ori ce arm®. 
Si pumnul coetroe ceriuri naltă grintîndu-si dinții; 
Cînd tati de-un dor mai mare, în ultra desperare

90. Se ’ndeliră ’n leșinul unei răpite fiice
Si nu mai vedea riscul, răpunerea vietei.
Uită si neputința si 'ntreaga părăsire, 
în care-i uită ceriul, si far® soți si arme,
Ca leul în turbare, cu oci ’n scînteiare

95. Se rcepedia în rtecnet pe roepitori asupra.
Si 'n lupt® desperat® sub bratele-i nervoase, 
Sub mîni înfigretoarie, sub grei genunci ca plumbul 
Îsi sugramă pmgînul, facînd a-i sari ocii, 
Sclipind de ’ngiatul niortii, si printr’ un negru sînge 

100. A-si gîlgai în noduri spurcatul vînat suflet.

în ăsfeliu gemeă tara în doliu cufundat®, 
Cînd dup® mari si grele pericole de vieat®, 
Perseeucuni turbate, Mihaiu la urm® vine 
S® ’ncing® a sa frunte cu stema printiar®, 

105. Suindu-se pe tronul, pe care gubernase
Si fratele sau Petru, si fratele sau Stefann,
Si tata-sau Petrascul, care, pentru dreptatea
Si blînda-i gubernare, se mai numise înc® 
Cell bun si drept Petrascul; pe care guvernase 

110. Si moșul Radul-Petru, numitul si cell Mare, 
Străbunul Dann all treile, si Vlad fmimosui, Tepesu, 
Părintele acestui, si marele- acell Mircea 
Părintele lui Tepesu, si Dann, tat®l lui Mircea, 
Si Radul Negru, moșul lui Dann, si r®str®bunul 

115. Eui Mihffiil aii nostru, lui Mih®il cell Mare, 
Cell fundmtoriu domniei si primul printu aii tarii. 
Toți Bmsarabi de-a rîndul în sus din fiiu în tat®

12
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Pîn® la empitannul legunilor rumîne, 
Care se stoebiliroe în tara macedoan®

120. De-Aureliann Augustul, si locul ce s’adap® 
De Istru si Morava numiră de atuneia 
Boesoerabita Romei, ca să se seice "n secoli 
C® Boesosrab fu capul acestei colonii. 
Acest Basarab l'ost-a unul din prinții Romei 

125. Si cffipitann celebru, ce, pe’ntru mari sucese, 
Victorii lăudate, ce ’n arme rmpurtase 
In basa Arabie, ast nuine i se dete, 
Ce ’n lunga sa durat® peste decimi de secoli 
Cu glorie, mărire trăi 'n tara Rumîn®

130. Scutit®, gubernat® de glorioasa vită. 
Această tar’ acuma eră de tot cădut®, 
De tot îngenunciata la marea greutate 
Acellui de fier sceptru, acellui jug osmannic.

Eternul prea puternic, ce nalt® si doboară
135. Regate mari, si nații, si altele realtă, 

Din tronul prea-t®riei cell mai pre sus de ceriuri 
Si ’ntins cit prea tăriea, în mijlocul de îngeri, 
Subt alle cui picore aceste fara margini 
Domnii si lumi de stelle sînt pulbere de aur

140. Si splendidă, si-aprins®, în spațiu avîntat®; 
Din ast tron, ce cuprinde nemărginirea toată 
Si ori ce stea e parte, divin® adornare 
A gloriei, ce ’ncinge întreaga-i maestate, 
Cu ociu-i, ce provede si ’n clip® rastrăbate 

145. Prin cristalinul spațiu arcannele adincuri 
Si celle mai ascunse, ce fata-i stau nainte; 
Privesce si s’atinge l’atîtea varii cinuri 
A gintelor Rumîne, a gintelor creștine, 
Ce gem sub împilarea protivnicilor crucii, 

150. Si stavilă decret® acestui torent barbar, 
Ce, ca flăgell all lumii, de multele abateri 
Din callea cea prescris® în legea sa cea sînt®, 
Lmsase s® isbeasc® s’amenninte păcatul, 
Ca s® cunoască omul, cît pierde cînd îsi uit® 

155. Amoarea spre aproape, unirea eatra bine, 
Fratiea într’un tată, si sclav face din frate; 
Decret® napoiarea rasaritennei spaime; 
Si Filul si Cuvîntul, ce stă la a sa dreapta, 
Plinesee a lui lege si cuvintead® ăsfel:
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160. (O! spiret all virtuții, cunsolcetor divine! 

Al! bunelor tesâur si doetoetor de viat®, 
Tu, Doamne! moe luminoe, si-mi doe acea putere 
Fedell a roeproduee cereasca cuvîntare 
A fitului puterii; si tu ear’ împlinesee,

16a. Si f® soe se 'nteleag® aleșilor acellor 
Cu mintea luminat® ori cîte neputința 
Umann® si pl®pînd® nu poate s® ajung®, 
Neci ciar s® 'ncipueasc®, nici cugetind s® afle 
Cuvinte s® răspice!) Eil cuvintead® asfel:

170. „Sînt alfa si omega, principul si finitul, 
Ear’ intrevallul este all liberei voințe. 
Am întregit atomul, i-am dat proprietatea, 
Impus'am simpeetiea cu altul a se strînge, 
Si întregit'am totul; ear' legile-mi divine

175, II leagai si îl tine. Mceterie si minte 
Unitu-le-am pre’n nuntce, si foecultaiti, toelinte 
Poertit’ am cu mâini pline, predestinați organne. 
Am înnoescut instinctul spre usul foecultattii, 
Memoriea inpus’am, si informați ratcunea.

180. Format'am cunoscinte, am dat curs judecății, 
Am nemurit ideea in format, cuatletatc, 
Si 'n nuntoe uniforma? pe lege nescimbatoe 
De șiruri sfint cunduse în lina?, dulce-amoare; 
Idee cu idee am dis sat se 'nmulteascat

185. Si 'n sacrat armonie formind sotietate 
A cumbinâ sciima, sub care cea mal durat 
Moeterie ducilat a se supune formei, 
Si arta? sat producat. In cit arta? cu artat, 
Sciintoe cu Sciintoe, si toate între sine

190. Sat 'ncieie cunoscinta luminei neapuse, 
Eternei veretoeti, vecin soe fia? omul 
Cu-a noastrat presciinitE, si-ajuns l’a sa ursita?.

Statornicit'am locul, am dis soe curgă: timpul. 
In ori-care ființai impus’am si na-tura-i;

195. Ori-care faptat dis'am sm-si aibat cunsecinta; 
Creai, si judecâ-voiu, si cere-voiu cuvântul 
La intrevall in parte, la intrevallul lumii: 
Si-atom si universul voiu icre a-mi răspunde; 
Durata fiat-catrui încîeioe si județul.
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200. Atomul despre sine se judeca in parte, 

Ca parte a 'nlregimii se judeca 'mpreuna 
Cu lotul, si încieia județul acell ultim, 
Teribil, ecumennic, luindu-si fia-care 
In drept dup’a sa fapta si insu-si după cuget.

205. Regestru-mi este timpul, si mărturie locul; 
In pir a si-aparare sta fata facilitatea, 
Si usul ei rostesce rasplata cuvenita.

„Cind omul nu s’alunga din legile-rnl eterne,
Si tine callea dreapta, din grad în grad prinvine 

210. L'a sa predestinare, T acell ideal bine;
Omul e om în sine, sotietatea ’ntreaga 
Cunsta din eleminte curate, sinatoase, 
La locul lor vegiînte spre ’ntreaga armonie. 
Nacune-atunci devine potenta, (cultivata), 

215. Marita, laudato, ferice, glorioasa.
Aleși formeada pbpol, modell între popoara,
Si legea lui rasfringe eterna, justa lege.

„Cind omu 'ncide ocii la marea-mi provedinla, 
Abusa facultatea, si-o mina ’n cerbicie:

220. Nu rata adevărul, n'aduna cunoscinta, 
Se parasesce ttsfel, ca si cind facultatea 
Ar fi (lupa ’ntimplare, nu Și-ar ave’ un cuget, 
N’ar fi iia provedere, se lașa 'n statul vitei, 
Ce cile daruri are, ist vin l'a lor ursita;

225. Nalur’ atunci a faptei aduce (lupa sine
Ideilor confusii, fatale cunscinte,
Mai proaste de cit insa-si neeunoscinta vitei: 
Orbie spirtuala, esbtie întunece:·.
Ear’ patima devine grodav, Infernal vi tiu ;

230. Ura ’ncuibeada 'n inimi ne’neredere si lupta; 
Desarmonie plina devine-atunci tot insul; 
Solielatea ’ntreaga e dedal, negru câos, 
Cu varga grea, cundnsa de dreptul mal puternic, 
De sine preparata la jugul din afara,

235. Ce vine ear de sine, din legea ce ua dala 
S'a scris, ca ori-ce fapta îsi are cunseeinta. 
Ființa e mai vila si clar decit nemicul;
Vieata este moarte simtinda, dureroasa, 
Mai rea decît siroposul: e temere de moarte.
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240. „Din epoca: in ol/a, din secol in alt secol, 

întreaga-ml provedinta a provadut s'aleaga 
Predestinate-atoame spre cultul veretatii, 
Spre crescerea sciintel, si sacra-i propagare, 
Aceștia vorbiră, culesera sciinte,

245. Urmașilor lasara a lor înavuțire;
Se cunsacrara faptei, lucrara, suferira, 
Descoperiră lumii divine adevăruri, 
Pe om îl educaroe, si 'n delul lor cell mare, 
Fierbintea lor credința, demara jos cuvintul 

230. Spre împlinirea legii, si-a omului nolre.

„Se împliniră secoli. Prin rada ceea via 
Si daefaealoaria a spirtului sciintel, 
Din creatoarle-agape a Daului părinte, 
In sinul curatiei verginatatii sacre 

255. M’am cunceput de sine, materie luat'am,
AP am învascut într’inse, ca 'n certuri cu lumina, 
Si-am incarnat cuvintul, sa daefac pe omul. 
Facutu-mi-l’ am frate si filă de ceresc tata, 
L’am înfratit cu sine; sfintit’am pe saracul, 

260. Produptul miinei salte cu dreptul prefacîndu-l
In corpul si-all mieii sînge de vieata dalaloarle. 
Legat'am a mea pace. Am întărit credința, 
Am incaldit umoarea, am îndulcit speriata;
Am rningaiat pe rnleser ; am plins pe cell nemernic; 

265. Am ferecă in secoli pe făcători de pace.
Amennintal’am crima, fruntat'am ipocritul,
Am bicuit pe omul, ce cumpără si vinde 
In locurile sacre, ca demagogi-aceia, 
Ce amagesc popoara in numele dreptății, 

270. Credinței, re’ntregimii, facindu-le orgaune
La 'n parlele-si foloase, la alte feara noue; 
.87 pus’am anatema pe jug si pe sclavie.
Am suferit ultraje, cununa grea de spin, 
Si sceptrul defăimării, si purpura despoata, 

275. Purtat'am a mea cruce, rabdal’am pironirea, 
împingerea si fierea ; lasat’am insa- i moartea 
.4 des formă pe daul; rit am coborit în groapa, 
Ca sa dobor păcătui, sa ferec în jos iadul; 
Trecut-am peste moarte, si aratat’am lumii, 

280. Ca poate-se cuvintul sa suferim, sa pala,
Sa viia pin la moarte, ci viu e tot de-a una,
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Si in triumf r asalt ce, ulmesce padapusa, 
Inferecarea rumpe, si ’n certuri se raalta, 
Lasînd în asta lume divinele-i semințe, 

285, Pe care le 'ncoltesce, le cresce si le coace 
AII voeratoetii spiret în secoli, gennerâtii. 
Plinind, legat'am legea si-a mea cereasca pace. 
Cunvinsi ai miei discepoli, luindu-si a lor cruce, 
Prin limbi de foc vorbiră, întinser' adevărul, 

290. Cunvinseroe popoara, si le demara 'n staul, 
Sa faca turma mare, pastoriu fiindu-i mintea. 
Martirii se lup tar a, mărturisind credința, 
Si vingatori luară stilparea si cununa. 
Puțin trecu, si eata amăgitori de staul, 

295. Parodiara legea-mi spre ’n parte-le foloase: 
Discordiea, trufiea. veniră ’n locul păcii — 
La ‘ntreaga desbinare, uitara despre sine, 
La cearta despre lege, la neagra împărțire 
De oameni sclavi si liberi, la ura ne'mpacatm 

300. Intre strivitul frate si strivitoriul Iuda, 
Ce cugetul re'mpinge, căci a tradat cuvântul, 
Venit'a Smracinul adus de însa-si fapta ; 
Căci Grecul si Rumânul isi preparase soartca: 
Din rau mai rau pîsise, si râul ajunsese 

305. .4 se 'nmulii cu septe, se degrada: creștinul, 
Era corupt cu totul: cell arbor se pălise 
La frigul desfrinarii, si viforul de pătimi 
Ii spulberase fruptul cu frunda de'mpreuna. 
A trebuit se vita ua moarte tîmpurala, 

310. Ca eama după toamna; a suferit urgiea, 
Ce pune pe Potentul în cumpannoe cu sclavul, 
J. bate jos trafiea, rastringe desfrînarea 
Sa curate păcătui prin lăcrima, durere. 
Destuii! Sunat'a oara si voacea pennitintei, 

315. Recunoscut'a omul cellpretii all libertății, 
De care abusase cu însu-si all sau frate, 
întindem spre semn brațul sa stea pe loc urgiea 
Virtuții, ce puterea îsi uil’a raeunoasce, 

' Care teribil înger devine-all rasbunarii.
320. Acum va sta torentul, ce 'nneaca si destruge, 

Si pusus'a un termin, pe care nu-l va trece. 
Nu se ratrage insa, ci stă-va, unde este; 
Si 'n lunga-i luptalura de vălluri tare 'ncinse, 
Ce gradual s’alina pina cind stau in lenne,
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323. Si se corump de stine; sacă-va la căldură

A soarelui sciintei, si Grecul rasufiâ-va, 
Sa cugete în teamce; si matorindu-si plannul 
In annii pennitintel, postit sos se ra'ntrege 
In drepturile patrii, în mîna cu stalparea.

330. Ministru-acestei fapte, a 'nlimpinâ pagînul, 
Si-a frînge-a lui pornire, ales e unsul nostru 
Omonimul puterii teribilului înger, 
Ce ’nvinse apostatii, si curați toeriea 
De impiile duhuri, de capul lor pierdut.

333. Mihaiu va rumpe jugul Ruminului, ce geme, 
Si cerbicos, greu pasa la 'ntreaga salutare. — 
După trei-deci si doue de saptamîni trecute, 
Si alti trei anni cu elle, *)  Grecul raalta capul, 
Proclama libertatea cu diua prevestirii

*) Aici se socoate annul 1594. cînd s’a suit Mihaiu Viteadul pe 
tronul Ruminiei. De atunci pin® la 1821. cînd s’au lîbarat 
Grecii, de Turci, sînt: 227 de anni, adecă: trei-deci si doue 
de saptamîni de anni, si trei anni.

340. La verginea mea maica.“ — „Salva-ti poporul Doamne I 
Si binecuvinteada alt tau drept patrimoniu !“ 
A rcesunat toeriea de mii de miriade 
De îngeri ai mceririi, si vi® ambrosie 
S’a ravarsat în ceriuri din cell de trei ori sînt.

345. O! cit de slab® este, de tot m®terial® 
Umanna încercare de-a răspica euvîntul 
Cerescului P®rinte! E alt® limb® *n  ceriuri 
Cu totul spirtual®, e clip®, si-a dis țoale, 
E limb® a luminei, ce-abia imit® oeii,

350. De s’ar pute, vr’u® dat® materiea cu mintea 
S® vii® ’n cumpărare. Aceste-a dis euvîntul 
In limba sa divin®, si Gabriil îndat® 
Nainte e ca vîntul, par® de toc ministru; 
Acell arhângel însu-si sciintator de bine.

335. Cuvîntul erâ splendid în toat'a sa lumin®. 
Totul erâ comînd®, si îngerul se 'nclin®; 
Soliea si-o primesce, si pe p®mînt e ’ndat®, 
în r®pedea-i clipire circunferind si-avînt® 
Acelle cândide-âripi, se cumpann®, se pune,

360. Si sta pe cell mai gotic, mai nalt vîrf carpateu.
„Blind Serafim! aicia asceapta, si ma lașa 
A te privi ua clipa, ca ’n rnarea-ti repejune
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Ce ociu ar fi in stare a-tî obsatrbâ ființa? — 
Un fulger de vieat®, u® dulce licurire, 

365. Lumina·, care numai a ceriului regina 
O poate s’o descria la mistica sa nunta, 
Si la a sa naltare depe pamînt la eeriuri, 
Lumina, ce străbate flinta muritoari®, 
Materiea strrepare si o poetisead®, 

370. Spirei devine toatce blîndeat®, bucurie;
Descept omul n’o vede, căci în estas, ca sfinții, 
lsi scutur® jos lutul, trăpaș® ’n regii sacre, 
In bude cu surisul. A! te-ain veedut ii® dat®, 
O! gratie cereasca! atunci în visul cella, 

375. Cînd sufletul mieu tînar era poet ca tine, 
Si-1 învatai cîntarea din arpa ta cereasca! 
S® te mai v®du ii® dat® asa la oara mortiî! 
Iti multamesc, o înger! si pas® la solie-ti. 
Isi împlinesce noaptea pe jumătate cursul, 

380. Si pare, c® făcuse u® paus® solemnei®;
Ear’ somnul învîrtise aureea s® varg®, 
Si adormise 'ntreag® natura rastatută, 
Tăcerea pretutindenni domnia în majestate, 
Si luna era plin® in toat® stralucirea-i.

385. Cu dînsa de 'mpreun® din răsărit încoace, 
Trecînd preste tarîmuri, popoar® asiatici, 
Pasase 'n Europa all somnului blînd înger; 
In urma sa ell las® vieata în dulci visuri, 
Lffiboratorii dillei i-adoarme în sudoare, 

390. Pe aspre c®p®tîie varsînd cereasca pace, 
Si balsam de 'ntarire pe abatutii membri, 
Pe întristat! îi fur® din mijlocul durerii, 
Si-i trece peste cinuri în regii variate. 
Ell este-aducatorul cereseilor icoane 

395. L'a drepților sperînt®; pe cuvios! îi las® 
In rug® pietoas®, vegiarea li-o respepta; 
S® ’nfioread® ear®, si-si eopere-a sa tal®, 
Cu aripa-i cea lin® la crîncenna vedere 
A crimei, desfrînarii, si fuge si le las® 

400. A privegiă în spaima, a-si desaca puterea
In infernal precuget, în împi® lucrare; 
Se departead' asemenni, în mare ’nfîorare 
De cei ce vînd dreptatea si-a văduvei avere, 
Si pe tiranni ii las® în crudele lor cinuri, 

405. In bannueli cumplite, în crunt® ramuscare,
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In patul lor eell moalle, mai pungatoriu, mai aspru, 
Si însi-si decît spinii, căci somnul lor e altul: 
E démonul de noaptea, ce cinuesce carnea 
Mai rct-ă decît vegiarea, si ’ncipuiri sinistre.

410. Pe pacatos! adoarme în spasme cunvulsive, 
In vise dureroase, ce se precurm« ’n rrécnet, 
In cinuri îsi tîn șirul, si ’d cinuri încetead®. 
Acum pe Rumîniea pl®nnâ somnalul înger 
Si usura 'mpilarea si dorurile dille!,

415. Cînd rdepede, mai iute decît clipirea însa-si 
Arcînger-ul s’ avînt® de pe carpat! spre Istru 
Si—si îndreptead® sborul spre vetrele lui Bucur, 
In noua reședința, si eatce-1 lat« ’n fata 
Cu îngerul dormirii, se ’mbrata, se saluta 

420. Cii-a ocilor dulci rade, ce-aprinde simpo.-tiea, 
Ca doüe flăcări tineri, ce se asorb într’una, 
Ca doüe atribute, ce întregesc ideea 
In mintea cuncentral®, se înțeleg în clip®, 
Si îmbii fac un înger multit în atribute.

425. Ca fulger sînt în curte, ating tot, ce vegiad®, 
Soldatii ’n sîntineal®, în prag adorm custodul, 
Străbat la Domn în cas®, si seâp«r« lucirea 
De’n candela, ce arde, si staii în oratoriii.

Aci vieata vietei, simbolul libartatii,
430. Icoana înviarii, cînd în triumf cuvîntul 

Darâpann® sclreviea, a sufletelor moarte, 
Si înnoesce omul spre cugetul cell mare. 
îns«-si acea îcoan« lucia de-a sa splîndoare, 
Si rasfrîngea lumina de’n candela de aur, 

435. Ce-si înalta la cériuri ü® flác«r’ albaștri®, 
Ce aprinsese Prințul cu pietoasa-i mina. 
Erou) dup’ ü® lung®, profund« cugetare 
lsi terminase ruga cea dupa miedul nopții, 
Si ’n jetul sau purpuriu cu fruntea pe-a sa mîn« 

440. în plannuri salutarie, si varii, si mărețe 
lsi atîntase mintea catr® atotputinta, 
Si ocii pe icoana, a carii eeresci rade 
împrumuta puterea acellui dulce înger, 
Ce-alin® ori-ce cuget, si ’n aromire sacra 

445. Pe cuvios! adoarme dup® fierbinte rug®.
Asá adoarrne-Eroul; si serafimu n dat® 
Desparte dela sine pe tratele sau înger,
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Ca ure cureletate abstr asre de’n substintre; 

II lasce la soliea-i, si singur ell arcînger 
450. In toat® frumuseata-i, în umbrce se deseamnre.

S’apropire de prințul, si-asupra lui întinde 
Ure aripoe alin® si alb® ca limina;
Pe splendidele margini de fiilguri diafanno 
Se 'ngînre, se mreritre acelle culori varii 

455. A gloriei, cu carea îsi cinge ceriul fruntea, 
Cînd recoritei sfere anunț® 'ndestullarea. 
Cu ocii soei cerulii înamorat îl vede; 
Prevegi®tor l’atîntre, sre nu-1 ating® rad®, 
Sre nu-1 scoale lumina. Asfel u® muma vine, 

460. S’apropioe de leagrenn la pruncul s®u cu sînul, 
Si cu surîsu 'n bude, în pieptu-i cu ardoarea, 
Privesce încîntat® la fruptul tineretei 
Si-all precii cunjugale: acest fel serafimul 
P’ eroul sreu privesce, si-ardintea lui vedere 

465. Vorbesce, spune multe în prințul, ce visead®.
A ceriului secrete acum sînt cunoscute 
Lui Mihaiu cellui Mare. — Arcîngerul e'n ceriuri, 
Si prințul se desceaptce, drept în picoare sare, 
Pri vesce si ascult®, si n’aude nemic®;

470. Nemic str®in nu vede. A candelei luminre 
Se nalt®, se coboar®, si vasul ei cell sacru 
Se leagrenn® usure pe-aureea-i cretin®; 
Si un profuin de vieat® de 'ntr'însa se esalre. 
Mihaiu pas® la us®, si pe custod îl afl®

475. Dormind în a sa lance cu capul pe-a sa dreapt®. 
Se ’ntoarn® la icoan®, — si mintea-i se luminre, 
Indatff-i vine 'n cuget ideea învirerii 
Desvoalt®, I®muritre, acest fel cum la nime 
Nu mai venise încre; — în inima sa sîmte

480. Decretele divine, si brațul, si-a sa minte 
C®pâbile de fapt®. Fîntîna cugetrerii 
Inund® 'nvolburatre. ființa îi înneacre. 
Ilrepaus cere carnea, si 'n sorb îi este mintea. 
C®mara nu-1 încape, si largii pași detun®;

485. Strffibate, rrestrrebate întinsa-i încrepere. 
Gigantica sa umbrre în lungu-i se deseamn®, 
Si ripede l’urmead® cercumferind preretii, 
Vulcann în pieptu-i fierbe divina rresbunare; 
Cu miile-i vin plannuri întru r®strebilirea

490. A drepturilor patrii, si-a trerii re’ntregime.
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S’asead® s® răsufle. Umbroasa-i lat® frunte 
în pumnu-i se ’ncretesce, si-i încovoaia brațul. 
Astîmpar nu e ’ntr’însul si 'ndat® se reali®, 
Sublim este bărbatul, cînd într® în ell genniul 

495. Cerescilor voințe! si inspirat îl mise®,
Materia framînt® în neastîmpar sacru, 
Si ’neinde carne, minte! e alt Enoc, ce sboar® 
Pe aripa dreptății, roepit de-a sa credința!
E un profet în plânnuri, all doile Ilie,

500. Ce pe un car de flăcări s'avînt® cafr® eeriuri, 
Se ’nvesce majestatea cu-u® frunte radioasa; 
Nu poate sta eroul, e drept la orologiu . . . 
E mult pin® la diu®! — ci poate napoead®! 
Si trece la fereastr® s® caute afar®:

505. U® aur® usure îi mîngai® ’neet fruntea, 
Si p®rul îi răsfir®, si-i racoresce pieptul. 
Se rădim® pe brațe si se rapesce ’n gînduri; 
Rffivine ear’ în sine, si oarele-I par secoli, 
Ce trec cu toate astea cu vieata de ’mpreun®, 

510. Ce si ea ni se pare ca diiia sfracurat®.
Trec oarele, si eat® cucosul se aude, 
Ce îi strabate-audul, ca ultima cea tromba, 
Ce ciam® la vieat® pe trapasati de’n secoli: 
Răcoarea diminetei începe s® se simt®

515. Si-alboarea nu 'ntîrdi®, la răsărituri spunt®, 
Se coloread® ’n urm® si purpura-si destinde 
Rîdintea auror®, si pier umbrele nopții. 
Cuncerte mii de paseri s®lut® dumineata. 
Natura se desceapt®, si ceriul îsi descide

520. Eterne porti de aur, si soarele răsare. 
Primarele Iui rade, lucirea matinal® 
Inund® de lumin® Mihaileanna frunte, 
Simbolul ne-atîrnmrii la cugete rumîne. 
Pe loc se ’ndreapt® prințul, se crede fata ’n fat® 

525. Cu însa-si provedinta, all carii ociu l’atînta, 
Provadatoriu îi spune, ca e descis’ asupra-i, 
Si rasarit’a diua. — E oara rugacunii; 
Eroul îngenunei®, si ’nclin® a sa frunte, 
în rug® tot de-auna t®cut®-i era buda.

530. Si inima sa numai se răspica ferbinte, 
Si-si desvoltâ simțirea, ce limba nu e ’n stare 
Material s® spui®, ear’ pietosu-i cuget 
Pe âripe de flăcări, ce-i prumutâ credința
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Sbur® pin® la tronul cerescului părinte,
335. Ca sacru olocâust de umil si drept suflet. 

Si se ’nfurn® în sînu-i răîncăldit, fierbinte, 
Aducător de pace. Asa ’ngenunci-ernul 
Si-atîntă la cer mintea, ce inc® la icoană 
Gîndiâ în tot cuprinsu-i nopturna vediune,

540. Si gratiea divină în toat'a lui ființă
O simte răvărsata, si-1 face s® escîame 
Să ’ntind'a salle brațe: „o! Doamne allputerii 
Ce 'n dille de pericîe ai fost’a mea scutire! 
Si cînd turbat nemicul cerea a mea vieata:.

545. Atunci, capre’n minune, trimes'aî all toeii înger, 
Cînd inii lucia în oci-mi scecurea ucigasce, 
A omului de singuri, si îmblîndisl crudimea 
Fcecînd a-i coede arma den mîna-l tremurindoe, 
Si mce saelvoesi de'n giare a ferelor bipede, 

550. Ca sa·-mi încredi la urma: acest popor coedut, 
Si varga Voivodalae. Tu, Doamne all minunii, 
All gratiei sl-all vietei! binevoisl si-aeuma 
A-mi aroetâ ascunse decrete salut arie.
E domnul, Doeul nostru ! Rumîn'ilor s'arata·,

555. Glorificat soe fire trei-sîntul all lui nume!
Si 'n binecuvîntare cerescul lui ministru 
Ce ’n numele lui vine! o! suflete moereSce-l!“ 
Era înc® ’n genuncie, plin de sudoare prințul, 
Si lâerime eroic ștergea depe-a sa fată, 

560. Cînd usa se descide, si întră scutierul . . .
„—Ce scire? — Prea-sfintitul Eftimiii ... a sosit? 
„—Cu diua de'mpreunoe întră în capitala·, 
„Si la metoc asceapla:, solesce-a sa venire 
„A s'arcelâ la curte.“ — „Se viice.“ Scutierul 

565. Se 'ncin®, tăcut ese a împlini comînda. — 
„Binevenit soe fia: all Domnului ministru! 
„La timp sosipoestoriul, si ceriul îl trimite.
„ Ce câusoe îl face, Tîrgoviscea soe lase, 
„Soe viioe toata: noaptea, si-atita neastimpaer

570. „A mce vede inii atee? . . . Mi-i prea de trebuintoe, 
„ Cu ell a mce 'ntelege. Poestorlul Ce vegieadoe 
„Cînd turma e ’n pericol, si prințul, ce nu doarme, 
„Cînd îngenuncim tara, de’n oci îsî cunosc persul: — 
„Necl unul nu e Iuda. . . . Iii trebuie unire,

575. „Bcerbati a te încrede, faicuii a te ’ntelege . . . 
„Mult poate Ciriarcul cu vieata cuvioasa . ..
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legea înainte, si pâtriea si fiii, 

„Sl-averea si vieata .. . le-a prețuit Ruminul. 
„Dolarul e rea fearce! ell numai se orbesce 

580. „Si toate si-le vinde pe ua speriata numai, 
„Cind are inainte-si ua umbra; de Domnie.
„Ci om e si hotarul, si omul e amestec
„De înger si de demon. . . . Avem si partea buna:. 
„Ear partea infernala e rea cind e 'n putere . . . 

585. „A împilat'o turcul. . . . Sa nu pierdem sperînta “ 
Asi cugeta Prințul si cuvînta cu sine, 
Cind într® Ciriarcul Eftimiu cell delos, 
In Domnul îl salut®, si-l binecuvintead®.
Eroul se înclin®, cerîndu-i smerit dreapta 

590. C’ ii® deamnoe curtesie, ce ’nnobil® marimea,
il pune jos sce sead® si caut® în oci-î,
Si printu ’ntr’însii vede aeeea-si raspicare 
Ascuns® si divin® a visului de noaptea, 
Ce aprinsese ’ntr’însul acea mînie sacr®, 

595. Si regenn®r®toari®. Tu Mus®, spune-acuma:
„ Ce vorbe-au între sine Poestorii si cu Prinții, 
Cind îsi cunosc soliea si păsurile larii;
Cind au sa reformede si inima si mintea 
Popoaralor cadute, cind râul predomnesce 

600. Pe mic si peste mare, si toii s'abat de'n callea 
Prescrisa omenirii, nu este bun necl unul; 
Cind au de a se teme de jugul de’n afara, 
De intrigi de'n nauntru, si cind cunspira iadul 
Asupra inviarii a omenirii stinse 

605. În moartea cea morala? Tu spune seau tu fa-ne 
A divină propusul si plannul si vorbirea 
A doi Ilumini, ce singuri erau menniti de Domnul 
A raaliâ poporul ii-a da viitorimii 
Esimplu de mari fapte, si cuget necesarii/, 

610. Sa seim, ca Rumînul nu moare, si-l asceapta 
Ca soarte radioasa, sarbata 'n pre ursirea 
Divinelor secrete. Tu, Musa, fa-ne eara 
Sa seim, ca viu e Domnul, si e progres in sine 
Si-l asceptam venirea, ce popole raalta !

615. Tu spune toate Dino ! creștina libertate;
Căci pina la noi faima nu ne-a adus nimica 
De'n cîte se vorbiră in casa printiara 
Cu Domnul numai mârtur.“
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§. 52.

Cîntul II. den Mihoeidce.

1. Trei-deei de dille-asemenni mai r®s®rir® înece 
Pe trista Rumînie, si soarele asemenni 
De-atîtea ori trecuse peste acellea-si scenne, 
De cereri f®r® mărgini, de pradce, violata,

5. De-ucideri fcerce teamce, de tîpete, de sînge, 
De cind în cînd poestoriul se arostd la curte 
Si se ’ncideă cu Domnul în lungce cunferintoe. 
Boicerii între sine avei adunceri dese, 
Si Ciriarcu-adesea eră cu ei de lat®.

10. In celle depe urmce nu înnoptase bine. 
Si adunare mare eră la Bannul Manta.
Eră încisoe poarta si-un ferentarii sta 'n pînd®, 
In curtea spcetioasoe se tot audiă giruri 
De cai si cruntul dornet doeballelor spumate, 

ÎS. Si-aeeă scuturmtur®, ce duduie ca tunet,
Si baterea copitei, soepînd în neastîmpmr 
Gunoiul bcetoeturei cu earba încolțit®, 
Si rîncedatul ăger.
Fecorii primblă înece Jingati, înșelați caii,

20. Pînce soe-i dea la esle sub tinsele umbrarie.
In ease-eră ’ntunerec; în sus în capul scoerii 
Uce surd® licurire de’n înginatne lampoe 
Isi revmrsă lumina în lunga întreetur®, 
Si ar®tă vederii bmtrîni, g®lbîi pmretii.

25. La usa de intrare a salei mari de oaspeți 
Sta un fecor de’n eas® cu mîna sa pe cieie. 
In fund, în fundul salei, un pat, cît tîneă latul, 
(j® scoart® purpuri® în late vergi florate, 
Țesut® de B®nneasa sta ’ntins® în tot lungul,

30. Si atîrnă la văile stufosi si mîndri cucuri, 
Si ldeviti prelungite în dreapta si în stingă, 
Rosiă într’u® dimie întins® ’n tînte albe, 
Țesut® ear’ în cas®. U® mas® rotundi® 
Si mare sta la mijloc, c’u® stof® belicoas®,

35. Cu grei de argint cucuri; u® cruce st® pe dînsa 
Cu tot de tot de aur; u® carte ferecat® 
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în smalț si nestimate, si luminœri frieélii, 
Uœ vargœ pastorales si sacrele vesminte, 

Pontificala mitrœ lucia nœintea crucii.
40. In cap, în fata usei un jetîi de nuc prea neted 

Si veciü de’n alte dille, eu pernee redimîndu-1 
De coetifeá verduiœ, cu tinte pe ell gálbenni, 
Sí-auree în jos funde. — La resœrit icoane, 
Delà strœbunï lœsate, si-üœ càndelœ mœreatœ

45. Ardea întru tœcere. — In sus de-asupra ușei 
însemnele Bœnniei în arme 'ncipuite, 
Cu lœncï între stindarde, în gurul unei perne, 
Cu un toeag pe dînsa, si-üœ neagrœ gugumœnnœ 
C’üœ pennisoarœ albœ; si doue steaguri drepte

50. Drapœ bœnneasca usœ. — In partea cea de’n stînga 
Era doue coloane, mœsive, de stil curat móric. 
De’n una pîn’ la alta ùœ vargœ de fier gros 
Si-üœ deasœ drœperîe de dînsa spînduratœ, 
Cu cùcuri si cu funde tînea ușor intrarea

55. Cea largœ, spœtioasœ, formatœ ’ntre coloanne. 
Un ait fecor de’n casœ, nepot de sor lui Manta, 
Aci lîngœ cortinœ Întruducea pe oaspeți 
în stanta afundatœ, trecînd pre’n Întrœturœ 
Ce descideii cortina. — Aci sta Bannul Udrea;

60·. Bœtrînul Bannul Manta, si ait Bann ail Croioveï
Mihalcea belicosul, si Vornicul Dumitru,
Si Mitrea cell hotárnie, Mírica Logofœtul, 
Isar si Teodose, mintoși Logofeți îmbiï; 
Visteriï Dann si Pannœ, Spœtariul Vintilicœ,

65. Spœtariul Vœcœrescul si Aga Vitejescul
Si Aga Luca-Lungul, si Radul Bœrcœnnescul, 
Tustrei frații Budesciï, Cœlofiréscul-Radul, 
Si capul lor, pœstorul, delosul Eutimiü. 
Era ’nvœscuti cu totiï, ca ’n dille de pœradœ: 

70. îmbrœcœtura strîmtœ, îngust gœitœnnatœ, 
întră în cisme gálbenni, ce dornœii în pîntennï., 
Peplarie pe corp strînse, în gœitanne late, 
La cœpœtîiü cu nasturi; pe úmeri cepennege, 
în copee de-argint prinse cu fir de tot cusute,

75. Pe margini cu hîrsie, lovii 'ntr’üœ parte coapsa. 
De-üœ bélicœ cinturœ, ce cuprindeá mijlocul 
într’ùœ curei cu tinte, cu dalle aurite, 
Uœ sàbie-acœiatœ suna ’n toatœ mișcarea, 
De gît decora pieptul colanna cea de dur,

Lepturarïù rumînesc. T. IV. P. I. 13
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80. Cea rœmasit'anticœ de cœvælérii Ruinei.

Pe spate cœdeü plete de’n mica gugumannue, 
Si pusœ la üœ parte eu fundu-i lœsat roșu. 
Ear’ Bannü-aveâ pe umeri, în loe de cœpennege, 
Un lung si splendid cdntesü, la mijloc cingœtoariœ 

85. Mai latœ de mœtase. cu doue mari, rotunde,
Mœsive de-âur copce, si-üœ pannœ 'n gugumannœ. 
Ear’ Ciriarcu 'n straie de lînœ umilitœ, 
Si-üœ glugœ monœcalœ acop,-rid cărunte 
Si curioase plete, — cœeï pîn’ atuncea încœ

90. Gîmtarea Bidœntinœ nu corupsese clerul. —
— „Rœù se 'ncuibœ pœginul in tarœ, Badeo Udreo!“ 
Suspinœ veciul Manta; „mult s'aii stricat Boiœrii!
Cé molicune mare in dumneavoastr œi tineri!
Pe cînd eram eh june si-aléserœm cu tolii,

95. Den Afumați pe Radul, ciad Pasa de n Nicopol’ 
Veniă ca beiă ail Tœrii, cinci bœtœliï tot una 

Avùrœm cu pœginii, si ’nfrinserœm trufiea 
Spurcatului Mehmet-beiă. Ce foc eră pe tarœ! 
Cœdù in tot orașul! Turcime in tot satul!

100. Jungiœri sipradœ mare! Eră turbati paginii ! 
Junimea boiœreascœ pe-atuncea àveü.sînge : 
Cu mic, cu mare, tara eră in arme toatœ, 
Si mi-ii fœceâ pe Turcul sœ ne respepte dreptul. 
Turcii de-acum sint loade, borfași, suferit!, tnntorl.

105. Citi cugetați sœ fiœ cu toii ’n toatœ tara ?a
—„Sint mul ti, ucigœ-ï crucea! rœspunse Dana Vistierul, 
Vr’ùœ trei mii rœmœsitœ delà Domnii trecute, 
Ce 'n voe de nevoe preot oarba nepœsare, 
Si moallea cirmuire, rœmàserœ in Tarœ,

110. Ca negustori, sœ dicem, si 'n faptœ, ca locuste.
Pe lingœ ei venirœ pungași cu punga sacœ, 
Acei ce 'mprumutarœ pe holul de Lisandru, 
Sœ-si cumpere ùœ Tarœ, ca sœ o poatœ oinde, 
Si spre-a-si luă ear’ bannii, luarœ in arindœ 

115. Veniturile Tœrii, cu oameni de'mpreunœ,
Si dœtorie-aceea e rea, mare cangrenate, 
De’n di in di tot cresce, se tot multesc dœtirnici, 
Se 'nfipserœ in Tarœ, ca lipitori mirsaver
Ce nu le mai smulgi ültfeliü fœrœ sce rumpi si carnea. 

120. — Le dai un praf de sare de-a neagrœ, ca si elle,
Si-apoi le vedi cum varsœ, stîrcindu-se, œil singe11 
Propuse Rad-Budescul c’un eroism sœrcastic,
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Si riser® Boioerîi c’un rîs de rffisbunare
Ce pre 'nsemnâ mari fapte.

125. —„Pe ling' aceste fere, alții trei mii ne-aduse 
Tot cama de Lisandru, sa-i fia biet spre rădirn, 
Sa stoarca cu ei Tara, si sa domneasca; ’n pace,“ 
Urm® tot Dann, Vistierul, eoeci ell le da simbrîea. 
—„Despotul în putere nu e fatal atita,

130. Ca desirata îasma de un Tirann mollâtic, 
Prorupse Ciriarcul, sorbit în ascultare. 
„Cea temere hicleanna, cea ramuscare crunta, 
Necrederea în toate si frica, si de timbra: 
II fac uimit sa-si iae stroeini cu grea simbrie,

135. Si ’n mina le da vieata, cu Tara de'mprauna, 
In dreptul lor acuma, ei, ca pe-a lor avere, 
In lung si ’n lat o pradce! Unde mai pui acuma, 
Urm® ear' vistierul, pe-acestia de'n urmce 
Martei-Salle gvardii, ce de’n Constantinopol

140. L’adusera în Taroe, si nu mai tor sos fuga·? 
Spahiii? se 'ndulcira la mierea si la untul, 
Ce curai copioase ca ’n raiul, ce viseada 
Pcegîna spurcacune! Mult place-le vieata 
Trîndavoe, vagabunda, si mult le veni bine

145. Cu traiul cell usure, acellor de’nainte
Pungași, si-adeca, gvardii, ce mi-i aflaroe "n Taroe.“ 
—„Noi nu seim ce le place, adâuse bătrînul, 
Nici cum le vine bine. Noi întrebam acuma: 
Stau ei după tractate ? Avem vr’ua legceturoe ?

150. Se afla vre un ordin all Porții spre aceasta,
Ca ’n timpii lui Mehmet-beiu, ce aducea fermannul ? 
Ca, daca Cuconașii nu sciii cu arma 'n mina 
Sa-si apere mosiea si sa-si pastrede dreptul, 
Ce bunii lor batrinii sciura, cu-all lor sînge, 

155. Sa-l lase ’n moscennire pe mari, sînte femeie, 
încal sa afle lumea, ca ne-am supus de frica ! 
E vr'un fermann all Porții, ce nu va sa cunoască 
Tractatele ’n flinta, si noi biet nu cunoâscem 
Neci cum se tine pala, neci cum se 'mpumna lancea, 

160. Side-aea Turcul asta-di, se joaca, cum ii vine,
Cu casca, dorobanta, cu contul femeiutei? 
Aceasta voiu sa aflu, sa ne luam de una.“ 
Atuniea Logofătul, mintosul Teodose: 
„O! unciule! răspunse, se sete, cm vr'un ordin 

165. Nu este dela Poarta a ne calcă tractate,

13’
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A tine Turci 'il Tara, si a-i lasà sœ-sî facœ 
Gœmii si locuințe, sa stoarcœ pe creștinul, 
Sa ne bœjocureascœ si legea si credința, 
Sœ-si facœ jucărie eu vïeata noastra însa-sl. 

170. De fatœ vre un ordin, e drept, cœ nu se vede : 
Vedeți insa, c aice e mœrgïolie mare ; 
Cœ e hicleann pœginul, si nu Scie de lege, 
încetul cu încetul se Titinde mereu Turcul, 
Si noi astœ-di de voe, ear' mine de nevoe, 

175. Si mai tîrdiù de fricœ, sœ-ï dam, ca delà sine, 
Scii, una cite una, pin’ ce s’or face toate. 
Pre’n colonii urdite de-ăa parte crescind Turcul, 
De alta stind Iluminai : iti ia astœ-di copilla, 
Mine-ti ucide tata, iti spindurœ flăcăul.

180. Pe desfrinat ti-lface besleaga, sœ momească 
Pe alții, ca si dinsul, pin' ce iti face tara 
Curat iara turceasca ! Impuneri de-all de astea 
Nescrise si piedise cu mult silit mai fatale, 
Decit celle de-a dreptul, pin’ ce mal este singe 

185. De Rumînasüpre’n vine, sivr'un bolariii, că Manta, 
Si-ùa biata spada 'n mina, ca scii unde le afli, 
Si ori mori ca Rumînul, ori nii-ti înveți pe Turcul 
Sa-ti racunoasca brațul, de-a dreptul rapedindu-l 
In sinul unei hurii.“ — Se bucur® bœtrniiï, 

190. La vorbele frumoase, ce deseeptâ euragul 
In inimele june. — Cit ell de nalt se scoalœ 
Budescul cell mai mare, èe nu prea vorbi.! multe, 
Si-si spune ail sœù cuget: „Ce ordin ori nebrdin?
Vedem cum merge lucrul. ... De ici se indrepteada, 

195. Si colo-i ajutoriul.“ Si sunœ tâpœnn pala, 
Nœltînd la cériuri brațul, ferbînd de rœsbunare. 
—„Sini semne bune ! bravo!“ strigœ bannul Mihalcea 
— „Si bine cuvintale sa-ti fia allé vorbe!“ 
Adauge pœstorïul, stergînd lăcrime calde.

200. — „Nu s'aă pierdut Ruminii,“ strig® si Bannul Udrea; 
Ci stati sa seim, ce facem ? Noi ne sculam cu arme, 
Si tara e putina, de tot derapannata.
N'ar' fi de cuviința inliiù sa ne 'ntelégem, 
Sau cu vecinii noștri sau c’ăa putere mare, 

205. Sa cerem ajutoarie?“ — „Ce ajutoriă vrei Udreo?“ 
Precurm® Logofœtul Isar eu carte mult®;
„Nu este la loc vorb a: pe senine de-alianta 
Ai vrut s’aduci cuvintul? căci fratele Moldavul
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Sí dincoacl Transilvannul e íntr'dceea-si stare,

210. Sí toii avem nevoe sa ne întindem mina 
în strinsa legătură, si unul pe’ntru altul 
Sa sara spre 'ntarire. Ear' Sirbul si Bulgarul 
De-si simte Scapatarea, si jugul, senat a: arma, 
Si causee comuna; cu nol viia sa faca;.

215. Asá înțeleg lucrul. Ear' dacce mergi cu mintea
La Neamtü sau Leah, sau. Ungur, sce cerem ajutoarie; 
La ásfel de "mprumute, e cámata prea mare, 
Si lipsa de-ajutoaríe, ce nu le mai poli duce.
Nu vis 'ncurcati cu sângeri si cu puteri de astea,

220. Cae unii ca aceștia vor sa ne puia: capul
In numele credinței. De-o fi sa· scăpăm asta-di 
Ca sce cădem ear' mine, scimbind mereu la juguri, 
Sau sa întindem mina, cerșind cînd ici, cind colo 
Scutire si-aparare: mai bine frați cu Turcul, 

225. Mai bine jugul aspru : deviia toata. Tara
Un pasalic în forma: căci tot mai ai de-a crede, 
Ca poli sccepá üadata. Despotul de-alta lege, 
Ce nu prea scie multe, încai te ’nvaia minte.
Sa poli fi om üadata. Sa sciti, ca Turcul scade, 

230. Căci legea ii e oarba; si-atunci creștinul, neted
Isi ia celle pierdute. Eu, Dau, rivnesc la Grecul, 
Cacum e pus prea bine, si a scapat de smórfuri, 
De titluri Bidantine, si nu-i ramase alta, 
Decît cadute timpluri si-aducerea aminte 

235. De glóriea străbună, sarbata într'ăa limba
Curata Si divina; si suveniri c'acestea 
Reîntregesc popoara. Sa sciti ca ei uadata 
Or sa mugească ásfeliü, cit sa-i auda lumea, 
Si pe temeiuri bune si-or ra'ntari ființa.

240. Sce seoaloe dap’aceasta Coelofireseul — Radul 
Si dice mai de-adreptul: „Boiari, cu alte vorbe 
Si mie pala-mi place, ce 'ti imbele parii tata, 
Si luce pe de-asupra popoaralor corupte, 
Si capul, ce se nalta mai sus de apa dreapta, 

245. Afi ti-l reteada iute, sa viia la măsură.
E buna, dau! măsură, si ’n noi cápete multe 
Le vedu cam luluiale“ — „E buna vorba Tide!·1 
Adáuse si Radul-Budeseul de'n Crceiova: 
„S’a înginfat Boiariul, s’a femeiat cu totul:

250. S’a dus acea virtute de suflete rumine, 
Ce îi parea bajócuri, ori care alte titluri,
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Ce es de n rîndueala anticelor costume. 
Marimea cea rumînm a fost numai în nume, 
Ce-sl face omul singur, si 'n titluri, ce posede 

255. Pe 'ntreaga demnoetate, si numai pe persoana-sî. 
Acum îl vedi c'aleargoe după groefii străine, 
Sa-sl împletească coada cu ben.de boeronale, 
Si cruci sa mi-si atirne pe-un piept far de virtute, 
Sa easce de vîndare, ca marfa necalatm.

260. Boiariu-t meserie de apararea Tarii, 
Bar’ nu nobiletate; căci nobil tot Rumînul 
A fost în tot de-a una, ca ceta'teann de Rama. 
Dau, legiuni atitea, ce stinseră Dacimea, 
Numl-au venit pe-aicea a domină tarimul 

265. Sacral cu all lor singe, ca sa-sl rapula 'n urma 
Romannele lor drepturi. Decind pierdu Rumînul 
Orgoliul de sine-si, uita a sa mărime, 
Si începu sa lingă străină nobilare, 
De-atuncl prevăd, ca tara e pe-a pierdaril caile, 

270. Nu scapa pîna ’n urma de soarta ce-o asceapta, 
Si vine drept la vorba cu multa cumpannire, 
Ce dise Logofătul. Scutinte de-all de astea 
La nepoteii noștri o sa-le dea pre’n pieile. 
Departe de-aste locuri cerințe de-ajutoarie.

275. Si eu prefer mal bine ua pala, ce te ’ufrina, 
Dee.ît veninul dulce de'n cupa poleita, 
Ce ’nibatoe si desfrîna sl-omoara de lot Statul. 
—„O fiilor, sa fia cu dumneavoastră Domnul!“ 
Mai dise Ciriarcul, aprins de un dor mare;

280. „Ce buna va e vorba, si mintea barbateasca! 
De ce nu am putere~'Sa fac sa cugetede 
Pe toti Boiarii asfeliu! c-aci toate le-aii dis bine! 
E mare tiranniea, cînd clara si sinceara 
Se da de-adrept pe fala, si nepartinitoarios, 

285. N alege mic sau mare, egali pe toii îi face: 
C'a ceriului dreptate. în ea se 'nvîrtoseada 
Si bratu si piept spre lupta, si suflet se 'mbarbata 
Spre marea suferința a crudelor martire. 
Si 'ntreaga scuturare a jugului lirânnic.

290. Ea-ti la viea't’, avere Si însa-si libertatea, 
fii lupta legea 'n fala, te face sa o lâpedi, 
Te clama la martiriu sa înlrevedi stilparea. 
Sintesce-mi-se omul în asprele catenne. 
Sini frall în fiara sclavii, se întăresc în Domnul.

ben.de
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295. împietresce brațul în bende de metal. 

Si cînd în trinsul bate otelul tiranniei, 
Rascàpara scînteea divin' a libertății, 
Si-aprinde inimi, suflet: eroii devine sclavul. 
E rea aceà hicleanna, ascunsa; despotie,

300. Ce ’n plănnuri șovăite, c’ùœ mîna lunga, lungœ, 
Sub masca de credința cunfrate se preface. 
Si-ti sapa de'n temeïe străbunul edificiii, 
Spoindu-l pe de-asupra, sa credi cœ îtï va bine. 
Nu-tï ia a talie drepturi ; te face-a i le cede,

305. Corupt, de buna voe ; insufla 'mpareciarea, 
Discôrdiea de'n casa ; desbœrbœteada suflet, 
Desmeduleada corpul; îtl nalta de modelle 
Ființe femeiate ; îtï face si-ti desface

. Fundœmîntala lege ; te face sœ rupi singur
31!'. Strœbune legœminte ; îti pîngaresce limba, 

Si dàtini, si costume; si te orbesce-atîta, 
Sa-tï placa pîngœrite, si sa-ti cunserbï, ca Naiba, ' 
Drept coarne, înfœmiea ; sœ credi, cœ esci si mare, 
Cînd, înger ail sclaviei, si tîrîtor, ca dinsa,

315. Si tout fœrœ simțire devii singur unealta 
A-ti amagi un frate, fœcîndu-ti-l complice 
La 'ntreaga subjugare, la moartea gcnnerala 
St-a numelui cell mare.............................
Jug, cesta se numesce, si fapta a Satannei ;

320. Ear’ ceealalta este îi a stare primitiva,
Cell mult salbatacie: e omenirea prunca, 
Ce are si vieata, si viitor 'nainte ; 
Sălbatecul, barbarul e omul nesciintei; 
Si daca te subjuga, cu numărul te 'mpila, 

325. Si peste corp domnesce, ear' nu si 'ntr’all taă suflet. 
Barbarul nu străbate în Ruma si Bidanîii 
Decît peste corupții; Vandalul Turc apare 
Ca înger de urgie dreptății cei de'n certuri, 
Cînd omul uita legea; e foc de lămurire, 

330. Ce inima prepara sa st mia libertatea,
Si pre'lul ei cell mare.
E rœù la soare-apune, ca trage-a intunérec, 
Dupa apus te-asceapta, ca vine miedul nopții: 
De-acolo Iesuitii prepara tirranniea,

335. De-acolo fear’ eterne, si-all sufletelor jug. 
Tirannii de'n Europa o sa ne puia capul. 
Anticrist n a sa fia: pagîn de alta lege;



200

Creștin va fi spurcatul, ca 'n numele credinței 
Altarul sa profanne si legea sa o surpe

340. Cu cîar numele legii!.....................
E răii, a fi cu Turcul; ci iasmoe e creștinul,
Ce îtl primesce legea, ca sce te tragic ’n cursa: 
Cordelle de matase, ușor încolăcite,
Ce te sugrumoe 'udata, cit vrei sa scapi de elle.

345. Escl prins, si te îngite; ti-l Șters de n cartea vlelei 
Si însu-sl all toeii nume. — O! fii! cuvîntul este 
.1 scutura jos jugul, a nu-l scimba cu altul 
Mai grâu si mal durivatr. Dar' sa venim la câpat, 
La scopul, ce ne-aduna: Ce’ facem noi cu Turcul ?

350. —Resbell si rcesbunare ! strigar® totî de-ăre dat®.
— „Dar' cine ne e capul?“ întreab® Brerc®nneseul, 
Cu cine-avem de-a face ? Cu Turcul si cu Vodă ? 
Sau numai cu pa ginul? Cum amputé străbate 
A fi 'ritelesl cu Domnul, sl-a-l trage 'n partea noastra ?

355. Sa n avem doüe lupte; căci certele civile 
Desfiinteada nații; de cile tot Rumînul 
Sce-sl faca sinta cruce, si, cit poate, sa fuga.“ 
—„Prea bine dicl cumnate,“ urmi Vornicul Mitrea. 
„Aci e mult de cuget, de unde sa începem.

360. Cind te încurci cu Domnii, descide-tl intim ocil,
Si-i pipăite la vina. Cunoâscem noi lui Vodă
Si inima si cuget pe toata 'ndoitura ?
Roespunse-atunei bcetrînul, pcetitul Bannul Manta, 
„Copii, Vodă nu este străin, îl seim cu totii;

365. Ell e Mihalü. Spatarlul, e Bannul all Cralovei;
Ell a tinut cu tara, pulindu-sl în joc capul, 
Cînd vrea ea sa-l ucidă spurcatul de-Alesandru. 
Nu credă sa asurdeasca acum la voacea Tarii.“ 
—„Dar! unciule-l cunoâscem,“ urmi Isar mintosul.

370. II seim de pe atuncea, cînd ne mîncam amarul
Cu dinsul de 'mpreuna. Dar' asta-di. . ■ Ell domnesce !
Si scii, ca 'n timpii noștri Domniea n’o ia nime 
Cu degetul, in gura: cé legaturi ascunse !
Si ce de mal promiterl piua s'ajung a Vodă !

375. Domniea adi de-afara: se cumpără: si vinde;
Alegerea e forma sau intrigi, violare.
Domniea e arîrida pe care-ti dai si suflet, 
Si 'n care Arîndasul e una cu pristavul, 
Ce-a mijlocit vîndarea . . . e bun biet tot Rumînul;

380. Ci intra dracu ntr'insul cum s a vadul callare
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Cu busdugannu n miner.“ . . .
—„Noi see 'ncei rcem, Nepoate! r®spunse Bannul Manta 
Cu aerde-om segur.
—„Ce facem asta; șarm? prorupser® Budescii

385. Se pune juroemîntul?
—„O! fii, vream mal noeinte un noii soții a propune 
Răspunse Ciriarcul.
—-„Toetutoe! sîntem siguri, urm® si Bannul Udrea, 
„Coe noul nostru frate e om de omenie,

39). R i.mîn, soi pul credința; „cînd ni-l propune uae-datce 
Peestorlul nostru însu-si.“
—-„Cu totii spunem siguri; dar’ cine-i? cum îl ciamce ? 
Strigară ear" cu totii.
Atuncea Ciriarcul cceti la Bannul Manta,

395. Si îi făcu cu capul s® nu mai pieard® timpul. 
Se scoală*  Bannul Manta si trece ’n sala marc, 
La usa cea de’n dreapta respectuos s'arată, 
Si ’ncet de trei ori bate. De’n întru îi întreabă: 
„Sini toii?“ — Toii!“ îi răspunde — si usa se descide.

400. îndată drept si sigur un mare om propas®,
Si rdepede-si arunc® ocirea acilee,
Si pas® drept la jetul, ce st® năintea crucii. 
Un stat înalt si nobil, un port de majestate, 
U® frunte mabe, scoas®, ce cugetă departe, 

405. Scînteiători oci ageri, sprinceane ebennine,
Un nas romann, uă bud® păeefie®, rîdinte, 
U® barbă m®riial®, un piept, ce sparge soarta, 
C’u® tare pătiint®, si brațe musculoase.
Tunic® cîrmidi® de catifea deseis®,

410. Cu ginde, frundi de aur la piept si 'u gur pe poale, 
Cădea pe-uă 'mbrăCăininte coloanna strimt pe pulpe, 
Pe care coturni beliei roșa pin' la gennuncie 
Cu pintenni de-argint ageri. U® copce scinteiind® 
în suma de brilante strîngeă a lui cintur®,

415. Ce taliea răspic®. De dinsa n partea dreaptă 
U® pal® stralueinte sub mina tare-atîrnă, 
E si ’mpumnat minerul. Mijloc si late spete 
Si umeri se deseamn® sub manta purpuria 
Si larg® si usure în copci ca doue stelle

420. Căvălleresce prins®. De gît decoar® pieptul 
Coloana cea de aur. Uă pelerin® neagră 
De samure® pieile cădea rotund pe mijloc. 
Un coif avea în dreapta în loc de gugumann®, 
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rDept belicre em lemre ne'ncinsre-i era fruntea,
■425. Si capul drept si liber; descoperite plete 

Credea pe pelerin®: ca dînsa negre, lucii 
Eroic unduioase.
Ure cugetare scurtre umhr cretinda-i frunte; 
Si-apoi descis cu totul atintre pe Bann-Manta: 

■430. —„Sa vila Badea Manta“ si Bannu 'ndatre pas® 
In stanțele de’n stingă, si 'ndatre earre ese 
Cu Ciriarcu ’n sal re. Acesta se înciinoe 
Si sacrele vesminte cu pietate ’nvesce, 
Plecat pe cap îsi pune pontificala mitrre

435. Si 'n dreapta îsi ia cîrja.
Ear’ trece Bannul Manta in stanta adunrerii, 
Si ’ntreacret ce-va spune feeorului de’n casre. 
Intrînd, Boiarl! le diee, Pastoriul în vesminte, 
La juramînt ne dama:; si noul sotu asceapta

440. Unire sa cunjure.“
Cu toti trecuroe 'n stanta infrrerii, si vecinre 
Cu sala solemnei®. Bann-Manta face semnul; 
Fecorul trage coarda, cortina se deseide . . . 
Boirerii împreunre vred toti pe însu-si Vodre!

445. Toti rrepede pun mina si ’npumnre strins minerul; 
De-ure datre 'ndoit cuget, ca fulger, îi strrebate: 
Si trredremîntui negru si-a plannului plinire. 
Ardea freclii srecrate, splendoarea era mare; 
Uimiți era boirerii la umbrre de luminre.

450. —„Înece, Boioeri 1“ le diee asigurat Eroul 
„Cu voi aveți un frate, ce sta nceintea crucii, 
Simbol creștin de cinuri, de moarte, de martir, 
La care ell se 'ncina spre mîntuirea Tarii. 
Curagul, ce va ’nsufla, ardoarea genneroasos, 

455. Si piepturi credincioase, si brațele rumine, 
îmi sini prea necesarii la multa mea voința·, 
Si fapta, ce ’ntreprindem . . . Veniti: eu sini all vostru 
Si voi a melle scuturi. Pe sîntul Evangeliu 
Eu vce predic de-acuma: uce soarta ne-asceptata, 

460. Si-iia glorie comuna. Veniti, c a mea ciemare
Ve aduna aicia.“
—„Dar , fiilor 1“ propuse delosul Eutimiu, 
Prepusuri la in parte : e mare Domnul Tarii: 
Aceasta adunare Sl-unire într’un cuget 

465. Nu este a mea fapta, e plannul lui, ce însu-si
L’a cunceput în Domnul; ell însu-si ma trimise
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Si-mi dede 'nsarcinarea sa va cunosc virtutea 
Si dorul pentru Tara.“
Tu Mus<e, spune-mi svolul, întusiasmu] mare

470. Si focul, ce s’aprinse în inime rumîne, 
Ce reciema acuma senaturile Rumei, 
Ce se lupta eu soarta si ’ntemeiâ mariniea 
Imparatescii lumi. Roepiti era Boioerii 
In marea bucurie: ii se parea 'nceputul

475. La fericitul termin. A lor minte strcebate 
Pe aripe de flăcări în glorioasa caile, 
Ce Domnul le descide. Vin toti în gurul mesei; 
Bann-Mant’-aduce steagul cu Acila rumînoe 
Cruceata ’mpceroeteasoe, cu Constantin Augustul 

480. Ce-ardica ’n triumf crucea cu mama-sa Ileanna: 
Semn mare, coe triumfoe cell încinat la moarte. 
Cu tarea-i mina stingă Eroul scoate pala 
Ce fulgera ’n tot latul, si punta ei depune 
Pe masoe spre ’ncinare. Ia steagu 'n mina dreapta.

485. Trag săbii toti Boioerii, si sueras otellul, 
Si punta se depune respectuos pe masor- 
Onoare de ostenni.
Ființa muritoaria pe Mihail-Arcîngel 
Nu l’a vadut vr’uadata cu sâbiea de flăcări

490. in mijlocul de îngeri jurînd în ceriu credința 
Si curatind Imperiul de împiile duhuri: 
Incipueasca-si dara pe brav Mihaiul nostru 
Cu sabiea în mîna: — între rumîne piepturi 
Ca jura rasbunare si curățirea Tarii

495. De crimele pagîne, si va pute ’ntelege 
Cereasca curățire pe cît poate icoana 
Material aduce ideea spirtuala: 
Pastoriul ia în mîna făclie ardatoaria, 
Si ’ntr’însul întră spirtul cell datatorii! de vieata 

5(0. Popoaralor cadute.

53.

Rvgoecunea de saroe.
1. Domnul dillei, în marire-si apunînd strălucitori», 

Se coboara cu încetul de n caru-I triumfătorii!. 
Norul lucios si roșu, ce ni-1 face nevadut, 
Pastreada ’n brasde de aur urma, pe unde-a trecut,
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5. Si c’uce resfringere-a radei de purpura, de rubin, 

Jnundeada ceriu si aburi, ce se nalta în senin, 
tinde fata ’n fata ese. mareata si c'un pas rar, 
Fruntoasa. goelbiea luna, si-si opresce all sau car: 
Aci ea se cumpannesce; radele-î, ce-abiă pătrund

10. De Falie ceriului mărgini, vin pe earbce, dorm, s’ascund, 
Si pînda cea neagr’ a nopții peste munți s’a desfăcut: 
Asta e oara, cînd firea: liniscitce un minut, 
Intre noaptea, care cade, si ’ntre diua. ce fugi, 
Se naltce la foeccetoriul si de noapte si de di,

15. Si pre’n vorbe nalte pare, c’ar duce la certuri sus 
Mareata încinacune, ce dup® didire-a dus.

Smcramnte-universale natura toata o itnplu! 
Altariu este tot poemîntul, si lumea toata c tîmplu; 
Ceriul îi e boltitura, ear’ stellele, ce sclipesc,

20. Auriu ornat all nopții, focuri, ce ’ncise lucesc 
In bolta cea seninoas®, farm număr mulțimi mii, 
Sînt aprinsele în tîmplu si sîntitele făclii, 
Si-acei norî, ce-i auresce diua, ce da sub pamînt, 
Si-i înfasuara în unde un ușureii si lin vînt,

25. Sînt undele de tamîe, ce abureada 'n senin
Pîn' la tronul cellui venic, cărui tote i-se 'ncin'.
Dar’ e far’ de glas ast tîmplu, cuncerte sacre nu sînt; 
De-unde sa se nalte imne catr® 'mparatul cell sînt? 
Tot tace, si all mieu suflet într’aeest minut vorbesce,

30. Glasul întregei nmture: glasul mieu singureii este,
Si pe aripele serei, pe vîntul cell răcoros 
Se nalta catra cell vecnic, ca un sufletit miros,
Si dînd la făptură toata un limb® de a vorbi, 
împrumuta cu-all mieu suflet natura de a-1 mari,

33. Singur ciemînd sa-si arunce spre mine-oci-si părintesc!, 
Implu tot de sîntul nume all părintelui ceresc, 
Care de'n sinul măririi nu ’ncetead’ a ascultă 
A sferilor armonie, ce ’ndrepta cu mina sa; 
Acella binevoesce de’n lacasul sau cell sînt

4i>. Sa primească cu plăcere si umilitu-nri cuvînt 
Ce se mira de marire-i ne ’ncetînd a o privi, 
Si murmur® all lui nume, neputînd bine-a-1 mari.

Tu ’neeputul si finitul-all tau si all tuturor, 
Fii prea mărit: etern suflet, all totului facatoriu!

45. All lumii gubern, părinte, tiitoriu si Dumnedau! 
Sub aste nume, cred, Doamne, si-ti aduc mărire eu 
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Si far' sa am trebuința, de-a te-audi aici jos 
Cunosc pe-a ceriului frunte all tccu simbol glorios: 
Nemărginirea, marimea-ti mi-o poate arata;

50. Stellele-a ta strălucire; pamîntul blîndea'a ta.
In măreața ta lucrare tu însu-ti te-ai fiintat; 
Universul îti rasfrînge all Iau cip necopiat, 
Si sufletul mieu rasfrînge universu ’n șirul sau, 
Putintele-ti far’ de număr încurcînd cugetul mieu,

55. Pretutindenni împreguru-mi te descoper, te măresc;
Ma privesc însu-mi pe mine, si si-aci te desvalsc: 
Steaua dillei asâ luce în ceriul cell serinos. 
Se rasfrînge-asupra undei, si-o vad înainte-mi jos.

Bunătate si frumseata puțin fac, cînd te măresc,
60. Eu te caut în tot locul, eu sparedu si te iubesc! 

All mieu suflet, ce-i ua rada de lumină, de cuvînt, 
Pe’ntru ua di rătăcită de’n locașul tău cel! sînt 
De plăceri sfasiatoarie, în departe sdrumicat, 
Arde de a se re’ntoarce l’all sau isvor flacarat.

65. In tine sînt si răsuflu, în tine cuget, (raesc! 
Pre'n lumea, care te-ascunde pretutindenni te daresc, 
Tu esci, ce 'n fundul năturei eu te văd, si te espic; 
Tu esci, ce ’n toata natura, te aud, te binedic. 
Ca sa m’apropiu de tine, fug într’aceste pustii,

70. Si cînd demineata ese pe-alle ceriului cîmpii,
Si descidînd poarta dillei, de’n norii cei auriți, 
Lăcrămioarele dioarei cad pe munții răcoriți,
In ocii miei nu e alta, ci căutătura ta, 
Ce descis’ asupra lumii, începe-a o lumina; —

75. Cînd soarele stă în drumu-si, în all miedei dille loc,
Si de-acolo vărs’ asupra-mi vieata, lumina, foc; 
în flacaratele-i rade, ce simțirea mi-o'ncaldesc,
Doamne!— atunci eu simt suflarea-ti, vîrtutea-ti, ce ma ’ntaresc 
Si cînd noaptea alle salle vegie de stelle ’ndreptînd

80. Peste lumea adormita si-arunca negrul vesmînt:
în sinul întunecimii si-all desertului ratras,
Cugetînd liniscea nopții, ce se străcura ’n rar pas, 
în ne’ntrerupta tăcere. în umbre înfășurat, 
All mieu suflet te maresce, de tine apropiat;

85. Si-atunci ua lumina sînta simt îu mine-a nlraluci, 
Si un glas de mîngăiare îmi dice 'n sperînt'a fi.

Dar’! în marea ta 'ndurare, Doamne! sperîntă nutresc: 
Cu mini pline în tot locul dînd ființă te doresc



206
Si-all dillelor melle numoer tu nu-1 vei fi toermurit,

90. în traiul cell scurt de-aicia, tulbure, neliniseit; 
Cceci te privesc pretutindenni a produce si-a pcestrâ. 
Si cellui, ce poate face, i-i rușine a strica. 
Mârtur de a ta putere, ce 'n blîndeat-ai deslucit 
Ascept diua nemuririi, lumina f®r’ de finit.

95. In desert mi-aruncce moartea umbre, negure ’nmormînt ; 
C’all mieu suflet vede diua si pre’n desul ei vesmînt. 
Ea e gradul, ce trecîndu-1, ti-moe pot înfoetisâ; 
Este valul, ce m’opresee de-a cată în fata ta. 
Acest dorit minut, Doamne! di-i mai iute-a se grăbi, 

1C0. Seau, deac® ’n svâturi-ti doar® mai voesci înc’a-1 opri, 
Ascultoe de’n ceriu rugarea trebuinței omenesci, 
Coe de-atoin, de lumea 'ntreag® tu asemenne ’ngrijesci. 
Fre-moe ca sce cunosc drumul prescris de sînta-ti vointoe, 
Usuread® a mea lipsa, fi 'n nevoi a mea scutinta!

105. Fee Doamne! sce nu lipseascce pînea spre a ne 'ntari, 
Ear' sufletul cu sperinta fa-ni-1 a se liniscî! 
Incaldesce cu lumina prea blîndei talie priviri 
Spîretul tînut în umbra recilor melle simțiri. 
Precum soarele ridica; rouă ’n sus de pre pcemînt:

110. Asă soarbe all mieu cuget în sinul toeu cell prea sînt !

§. 54.

La moartea lui Cîrloavce. *)

1. O! Lira mea! suspinoe; all toeu glas plin de jale, 
In umbroe sa răsune, sce geam« la mormînt: 
Cîrloavce nu mai este!!! suspinoe pe-a lui caile. 
Si fee sce se aud® pe aripe de vînt:

„Cîrloavoe nu mai este! si lira-î a ’ncetat!“

O tinoer cîntarete! tu barde trecoetoarie! 
Abia te 'ntr’aripasesi, abia dulcele-ti glas, 
Ciema soe te audee cu inimi soeltcetoarie 
Pe calatori; si ’ndatoe oprindu-le-all lor pas 

Țintind a lor vedere, ... tu sbori si i-ai lăsat!

2. Tu ai urit uoe tara, unde putini ascult® 
Seau unde-a ta cîntare cu ei nu însoțesc!;

) Vedi nrl XXXI, de’n tomul III all lepturarîului.
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încoe trăind, tu vieata o petrecea! mai multă
Sorbit în arnioniea a cetelor ceresc!;

Unde ostasu de-aieea acolo-ai si grăbit.

Subt tincera ta minte, sub degete-ardătoarie
Acum se 'nfioreadoe uă lirae de Serafi
Asculți tu alte imnuri, începi alt® cîntare,
Si ’ndemni tu alti răsboinici, herubii acei bravi: 

Alt post mai cu mărire ti-a fost tie gătit.

3. Adî>io-ti eră locul mennit de moscennire:
Poetul aci este străin si călător;
Vulturul âsfeliu mîndru, de’n nalta sa privire,
Ar dice par'că lumii de'n marele Său sbor: 

Poemîntu-ml este leâgoenn, dar’ loecuesc in ceriu!

Ivintă! care ’n veacuri, abia cînd se ivesce,
Uă stea, care răsare ciar într'all Său apus!
Ce fu a ta lucire? Si ce ne prevestesce?
Ce înger te întoarce? Ce înger te-a adus?

Si cum să spun acellea care cu tine pier ?

4. De unde esci, ascultă jălinda mea cîntare!
Vedi lăcrăma, ce pică pe scumpul tău mormînt!
In oara depe urmă, în cea de-aici plecare 
lubiti-ti fără mine, cu cei ce nu mai sînt

Vădură cum ti-i sborul, si tucul trist vestii.

Si eu sînt ca metalul, ce plînge după tine, 
Pre’n focuri de durere trecut si lămurit;
Si patimile rdepedi isbind inima ’n mine, 
îmi scoate fiă-care un sunet osebit,

Care-astupat mugesce, se ’nneacă ear’ în ea.

5. Lutoasa mea ființă aci se dăbovesce,
Dar’ eu sînt după tine, pe urmă-ti te 'nsotesc,
Si delul pe aripi-si acolo mă roepesce, 
Si soartea ta cea lesne, în veci eu o doresc,

Dar’ . . . plumbul dătoriei niă trage earm jos.

Cu care legătură afirea mea se ’ntina!
Întocmai ca stejarul adînc rădăcinat;
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Cînd se rescoal® vîntul, ell geme si suspina1.. 
Troesnesce si rcestoarnce cri ce la ’ncungurat. 

Si tot, ce mai roemîne, privesee dureros.

Vai! eatce soarte trist«! si cit de tînguioas«! 
Dar’ tu ai fost ca floarea, acea prim«v«roasm. 
Ce-o smulge-o ia delirul, si-si las’ all s«u miros!

§· »5·
Serafimul si Heruvimul,

seau

Liniscea cunsciintei si mustrarea cugetului.

Blînd Serafim ! o înger! ce este-a ta solie?
Serbitul care-ti este? ce vrei aicea jos?
Pacea vestesc! tu lumii? pacea aduci tu mie? 
Ce flăcări pui în sînu-mi? o Serafim frumos!

Ocii t«i, . . . sini seninul;
Buda ta e dîmbirea;
Fata ta e blîndeata;
Ca pieptu-ti, nu e crinul; 
Drăgoste-ti e privirea: 
Totul esci l'rumuseata.

Fiinta-ti luminead«.
Mărirea te ’ncungur«, 
Liniscea te 'nsotesce;
Pasu-ti te năinteadă,
Slava ’mpreguru-ti sboar«,
Preajma-ti pace vestesce.

Frumos Serafim! îmi place
La tine-a mm uita,
In oci-ti a cmtâ;
Lumina lor e lin«!
In ocî-mi vine plin« 
Blinda senina pace.

Tu m<B înveți cîntarea,
Tu îmi însutii pieptul,
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Tu îmi ara* ti cărarea,
Care merge de-a dreptul 

La fiica Armoniei.

Lira ta-i cereasca,
Si glasu-mi aripeada, 
Fiinta-mi pamînteăsca 
In sborul sau cuteada

Le scaunul veciei.

Si n somnu-mî, si aevea. fiinta-ti ma'nsofesce; 
Cipu-ti mi-i fat' ori unde : în gurul mieu ell sboara; 
De’n soare se rapede, de’n luna stralucesce, 
De pe pamînt se nalta, de’n ceriuri se coboară.

Pe la fîntîni m’asceapta, cu unda se rasfrînge,
Cu frunda îmi soptesce, cu defirul suspina,
Cu vallea îmi răspunde, cu patima mea plînge, 
Cu dealul se înalta, cu cîmpul se alina!

Cu floarea se da’n leagann, cu earba undoeada; 
Livadea îl arata, dumbrava-1 subt-ascunde;
în diua, si în noapte, la umbra, si în rada 
Nu e nălucă, -mi spune, ma mîngaia ori unde.

Durerea mi-o adoarme, si lacrima mi-o șterge, 
St pe pamînt, si 'n ceriuri sperînta mi-o arata.
Cu glasul cunsciintei ell înainte-mi merge,
Cind l’am vadut: tot vesel; dar’ aspru neci ua data.

Frumoși îfi sînt ocii! frumoasa ti-i fata!
Frumos îti e sborul, o! înger ceresc!
Si de-mi este draga; de-mi place vieata: 
E de-asl sini nesâiiă, ca sa: te privesc.

Fia ca 'n veci âsfeliu s’am a ta flinta!
Fata ta sa-mi rida pîna la morinînt; 
Oci-ti sa-mi aprindă supusa-mi credința; 
Lumina-ti lucească la slabu-mi cuvint!

Cind va bate ceasul întoarcerii melle;
Cind la judecata ma voie arata. 
(Mominte ce omul, le simte mai grelle) 
Tu si-atunci, o înger! dar! ma vei urmă!

Lepturariu rutnînesc T. IV. P. 1 1 ■ 
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Rmsboinice, vitede, Heruvim înfocate, 
împlinitorii! prea strașnic urgiilor ceresei!

Ripeile înger!

Ocii tmi scîntead®
Brațul tmu: e puterea,
Sâbiea-ti flmcreread®, 
Crunt® îti e vederea, 

Fata ta-î fior!

4 _
In urmoe-ti e dreptate,
In guru-ti strmsniciea;
Glasul t®u moe str®bate,
Totul esci vitejiea

Si fulger ard® tor!

Heruvim! m®’nfioread®
Imultita ta vedere,
Multii t®i oci privegead®
Ca singura prevedere :

Eu te voedu, si moe silesc.

Inima-mi nu te uroesce;
Tremur® l’a ta ivire,
Si 'n adîncul ei se nasce
Uffi fioroas® cinstire, 

Un foc ardcetoriu ceresc!

Eu voedu în tine pe ’mplinitoriul, 
Acellei drepte urgii ceresei, 
Eii radu în line pe poeditoriul 
Vecii r®strisce cei str®bunesei.

Asfeliu all lumii bmtrînul Tat®, 
De’n pomul vietei c’a cutedat, 
L’a fericire-i poart® ’ncuiat® 
Plîngeâ pmcalu-i eell neuitat,

Tu-mi opresci Raiul, ’mt-aduei aminte 
A mea greșeai®, si m® 'ngrodesc. 
Limba ta tace, n’audu cuvinte;
Dar’ îti ard ocii: ei îmi vorbesc.
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Cînd viforul se scoaloe, cînd ceriul e ’n mînie, 
Cînd ne'gura se’ntinde, cînd norii se’nipletese, 
Cînd locul serpuesce de-a lungul în t«rie: 
Ca fulgerul atuncea cu groadce te privesc.

Cînd marea se roescoaloe, si urlce ’ntoerî'at«, 
Cînd unde'e-i muginde se ’naltce spuinegînd, 
Fiinta-mi, ca tos barca-, de cuget spulberala-, 
Pe fîoe-care stîncoe te vede-amerintînd.

Si cînd lumegre munții, vuleannuj cînd turbead®, 
Cînd fld-cffiri rotitoarie pînoe ia certuri sbor, 
Cînd tremur« pcemîntul si sfera scînleead®, 
AII mieu suflet te vede în cri ce meteor.

Pe ori ce spaumînteadoe, si-amerintoe vieata, 
In ori ce loc de g roadă-, acolo te daresc: 
Ca tunetul ti-i glasul, ca fulgerul ti-i fata! 
Fulger în mine trece cînd oci-mi te ’ntîlnesc!

Viforul bubuie, sboar«;
Crivoetul vîjie, trece: 
Tremurul salt®, doboară;;
Tra-snetul arde, petrece, 

Ca cugetul cînd vii.

Grindina ba’c rmnnesce;·
Stingerea pasu-i urmead«: 
Seceta seacoe, sterpeadm;
Foametea rumpe, rmenesee;
Poalele sbiearm, turbeado-;
Moartea doboar®, cosesce 

Osînda tu cînd vii.

Arat«-mi osînda, în veci moe mustreadce, 
Nu îmi erta vina cîtu-si de puțin;
în a mea vieatoe tu moe îndreptead®, 
Cînd fapte si ginduri relle moe întin.

Ins« cînd grodava mea oara- va bate, 
Si cînd vei dă semnul, o! drept Heruvim! 
Atunci, ti-ad'aminte, cm tu esci un frate 
Cu-all m eii blînd si dulce, frumos Serafim !

*

I 4
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§· S6·

Jocul coellusarilor.

Nu este popor, unde se vorbesce limba rumîneasc®, 
la care sae nu fire cunoscut jocul ccellusarilor, ce se face în 
soeptcemîna de noeintea rusaliilor. Se adun« mai multî tineri, 
jucoeusi buni, si, formînd u® ceatoe, se înfrumsetead® cu deo
sebite scarpe, eu penne de pceun, si alte aséinenni, si cu 
durgoelae, si se înrolead® pe u® s®pt®mîn®, ori si pre mai 
mult, dup® împregurmri, sub Ü® flámur®, ce înalt®. Unul 
de'ntr'însil se înd®tor®ead® cu u® credint® relegioas® a tine 
tecerea în tot decursul s®pt®mînei, seau în tot decursul jo
cului, ori cît de îndelung ar tiné, si asá devine mut de bun® 
voe. Jocul, cînd se face regulat, se formead® într’aeest cip: 
la sunetul lmutelor smvîrsesc tinerii jucmusí deosebite selteri, 
urmate de viersuri produse de ei într'adins, aii cerora ras- 
frîd este tot de-a una: „pe ea!“ Flamura ori se tine în 
mîn® în răstimpul jocului, ori se împlînt® în painînt, si 
joaca împregurul ei, si li®-care jucătorii! trece pe lîng® ea 
în semn de curtennire, pin® cînd strigînd ne'ncetat: „pe eu!“, 
unul de'ntr'însil o rapesce, si fug cu totii în larme. Dup® 
acestea întîlnindu-se, îsi înerucisead® toegele în semn de be
telie. Unul de'n ei se ridic® pe un loc mai îneltat, de unde 
vin alții sa-1 alunge. EU se apere acolo, si strig®, cce e 
mosiea lui, si cetatea lui e întoeritee. Pe urm® dup® de
prinderea si îndemînarea jucătorilor, se fac feliurimi de jo
curi gimnástece. Femeile au de supersticune, de a luá dela 
callusari feliurimi de lucruri, vesminte, mineare, ear mai 
ales aiü ori usturoiu, credînd, ca deac® au jucat callusarii cu 
acellea, sînt bune ca leacuri de friguri si de alte boale.

Originea acestui joc se vede curat si dup® feliul sau si 
dup® viersurile, ce se cînt® la dinsul, c® este jocul Roman- 
nilor, întocmit de străbunul nostru Romul spre rapicunea 
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Sœbinelor. Per.nele de pœun, care, la cei veci erâ paserea 
Junonei, a gelosieï, care era acell Arg. eu oeï multï, ce pre- 
vegeadœ asupra obieptuluï amoriï salle, e un felïù de devisœ 
a cœllarilor romannï, ce purtau la cap spre semn, cœ trébule 
sœ aibœ în minte gelosiea Sœbinelor, carile îï despretuiserœ.

Secretul întreprinderii cœllarilor romannï trebuia sœ se 
pœdeascœ sub osîndœ de moarte. Mutul de bunœ voe se 
vede fîgurînd in joc.

Scopul jocului era, ca sœ atragœ femeile Sœbine, si cœl- 
lusariï pînœ in diua de astœ-dï atrag femeile cu felïurite 
obiepte, carile pre'n decursul a mii de annï devenirœ super- 
sticoase.

Jocul se încieïâ pre’n rœpicunea Sœbinelor. Semnalul 
rœpicuniï eră: „pe ea!u adecœ : „pe fatœ! n’o lœsé!-‘ 
Cœllusarii nu înceteadœ a rœpeti acest semnal, si încïeïœ jo
cul cu rœpicunea flamureï, dupœ ce o au curtennit, si fug eu 
ea eu larmœ mare.

Dupœ aceasta începe un felin de sœrbare de triumf, in 
care se sœvîrsesc jocuri gimnăstece. La capœtul jocului cœl- 
lusarilor se vede curat cipul unui rœsboiu, ce avurœ Romannii 
in urmœ eu Sœbiniï; îneipuicunea lui Romul, ce stœruesce 
a-sï apœrâ mosiea si cetatea, si în urmœ pedeapsa unuia de’n- 
tre ei, care fuge de'n sotietatea lor, încipuesce orï ucisœcu- 
nea lui Rem, carele a sœrit preste didul cetœtiï, ori rœsbu- 
nœcunea asupra Sœbinilor. Toate înfœtiseadœ foarte luminat 
si supt un cip alegoric, pœstrat si desfigurat în decursul tim
purilor, începutul si originea noastrœ. Ciar necï vorba 
„cœllugarïu·*  încœ nu înseamnœ alta, decît „cœllariù.“

Dar’ oare pentru cé se face acest joc în sœptœmîna de 
nœintea Rusaliilor?

Rumînul s'a creștinat, însœ dătinele strœbunilor sœi nu 
le-a pœrœsit, cum nu si-a pœrœsit necï limba. în dillele 
sœptœmînei (luni, marți, miercuri, joi, vineri) se vede amin
tirea nemuritoariœ a Dœilor strœbunï; în ajunul annulai nou 
încœ se pœstreadœ feliurite întrebœcunï de soarte, seau vrœ- 
jitoriï; Joile delà pasci pînœ la nœltarea Domnului se mai 
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soerbead® încoe si pînoe astce-di: mortului i se pune boenutu! 
(obolul) în mînoe, ori în guroe, ca soe albne cu ce ploeti de'ncolo 
pe'ntru îmboercoecune luntrașului Caron, si alte asemenni.

Rumînul creștinat devine omul cell nou, carele trebuie 
sce-si socoteascoe uoe a doua origine; si ori cir anniversala 
rcepicunii Soebinelor se scerba în roestîmpul acesta all annului, 
ort coe rusaliile, aroetînd începutul faptelor Apostolilor, aratoe 
începutul creștinismului; Rumînul nepoercesînd jocul, ce-i 
aratoe originea Iui, începu a-i scevîrsi anniversala în roestîm
pul annual, cînd se soerbeadoe începutul omului eellui nou, 
âdecoe all creștinismului. Pre’n urmare, Rumînul soevîrsind 
jocul ccellusarilor în soeptoemîna de noeintea rusaliilor, nu 
ne aralce alta, decîl coe e Rumîn creștinat.

xxn.
Neofit Scribann.

(Se trage de'nlr'ùœ fœmil e osteannœ, originartœ de’n Cîmpul- 
lung, carea s'a destins prin vitejiea sa in timpurile principelui Celiann; 
s’a nœscut în Noembre, 1803, în orașul Burdujennï de lîngœ Suceava; 
tatæ-sœù se ciœmâ Ionitœ, si a fost préut vr'ûœ patrudeëi de annï în mî- 
nœstirea Teodorennî de’n numitul orasù si inaïcœ-sa se nuinïü Pelœgiea. 
Sï-a început cursul stüdielor salle în scoalele delà Suceava; de aice tu 
luat apoi de tatœ-sœü dupœ svatul cœlügœrilor greci a easæ , ca sœ în
vețe limba greceaseœ, foarte întrebuintatœ pe atuncîa, si rœmase in 
aêea mînœstire pînœ la annul 1817. Acuma fu dus la lași, undea 
studiat în Acœdenuea greceaseœ pînœ la annul 1821. Evcneminlcle 
acestui ann aü întrerupt cu totul stùdiele lui elénniêe, si pœrintele 
lui fu nevoit de la annul 1823 — 1828, sœ-ï tinœ învœtœtorïü pœrticu- 
lüriü de sciinte bisericesc!, de limbi moderne, precum: frînceasca, itœ- 
lieanna si germina; pînœ ce în 18 28 se descise üu seoalœ pùblicœ la 
Treî-ïerarhï în lași, unde fu adus si N. Scribann, si încredințai mitropo
litului VENlAilIX, carele, vœdîndu-ï tœlînlul bisericesc, si eunoscintele 
lui de limba greceaseœ, J’aü birotonit D1ACOA, oblegîndu-1. sœ cerce- 
tede cursul limbeï elénnice si lœtine. care se dese sese de’n noü in 
Trei - ierarh i.)



Apoi fiind ea scoalele nacunale se desvoltase cu rapejune în 
acești anni de'n urma, lu N. Scribann la cererea mai multor egumenni 
greci si a sa hirotonit ieromonac de Metropolitul, la mînastirea Trei- 
ierarhi cu scop, de a pute cerceta regulat cursul filosofiei, ce se desci- 
sese acuma pe’ntru prima oaroe în limba rumîna. Acest curs l’a ab
solvit patru anni de dille. Audind N. Scribann, ca scoalele de'n Bucu- 
resci sînt eu mult mai înnaintate, si ciainat fiind într’acolo de un pro
fesorii·, ce-1 avuse la iași, de d. Or. „Eulimiu Murgul,“ s’a dus la Bucu- 
resci, de unde fu reclamat de Metropolitul dupee un ann de dille de’n 
îndemnuri necunoscute, si denumit privegiatoriu si îndenmatoriu 
(esortatoriu) la înstitulul narcunal de’n Trei-ierarhi. Acest post 
l’a provoedut eu acurateata; si spre onoarea institutului. Insa la annul 
1840 fu acusat de camarila metropolitanna, ca sar fi stricat cre
dința in Dumnedau, si rcepindu-i-se uce biblioteca de trei sute de to
muri de diferiți autori veci si noi, fu tramis sub padoe la mînoestirea 
Secului de la munte, unde se ținu arestat mai un ann de dille. Mijlo
cind Guvernul, fu reclamat, ca sa-1 puia privegiatoriu la Academie. 
Dar' si asta data au triumfat neamicii lui, si de aceea nu fu asedat 
într’acest post, ci tramis în ținutul Sucevei, ea sa fundeile ua școala 
nacunaia, pe care domniea lor nu o putuse funda. Supunîndu-sc 
soartei, s’a dus N. Scribann, de a întemeia acea școala, la carea a 
ramas doi anni de dille. Vădind neamicii lui sporirea scoalei, si 
buna starea lui, i-au mijlocit deradiearea de la aceasta școala, tra- 
mitîndu-1 la mînastirea Neamțului tot sub frumosul prelest, de a funda 
si acolo ua școala. Ell si-a plecat capul si la aceasta clamare; s’a 
dus ia Neamțul, unde a ramas ca profesoriu de limba elennica si de 
seiinte relegioase pîna la annul 1848, în care timp a publicat cartea 
de canoane, numite Pidalum. Evenemintele acestui ann au înrîurit si 
asupra lui. tu toate acestea, nu lardiu fu ciamat de epitropiea se- 
minariului central de’n mînastirea Sucoln, ca sa ocupe acolo c atedra 
de istorica universala si de ritorica, unde a ramas pîna la 1853 si 
1854, cînd eara-si printr’ua intriga metropolitanna, cundusa de Prea 
sîntitul Suhopann, fu nevoit a demisiuna, si după trei luni ea ra-si a 
raîntrâ în postul de profesoriu, însă nu mai mult de literatura rumîna; 
ci de limba etennica, si mai apoi si de filosofic. Cu înființarea univer
sității de’n Iași, fu frate-sau denumit acolo ca profesoriu de teologie, 
eara N. Scribann fu ciainat ca reptnriu si profesoriu de filosolie în 
seminariul central, unde luncuneada pîna asta-di.

De ia annul 1848 încoace n’a contennit a edâ la diferite ocajuni 
deosebite articie politice, nacunale, si în tara, si în afara subscrise de 
di'nsul, si ciar nesubscrise, pîna la annul 1856, si ciar pîna în diua dc 
asta-di (1862).
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Afar® de acestea i'u denumit Egumena de doue ori, si de doue 

ori a demisiunat, in interesul luminării clerului, f®r® s® intîrdie 
măcar u® Iun® de dille in acea însusietate.

La annul 1357 a fost ales deputat de clerul Inșilor în inscemnata 
Adunare ad boc; a fost si este inc® ales președinte al! comitetului 
sotietatiipe ntru încurajarea tinerilor sărăci ruminl la invatatura.

Grâdurile bisericesc! le-a primit regulat : Sîngel, Protosingel si 
Arhimandrit Sub metropolitul Meletiu i s’a fost oferit demnitatea de 
Episcop, ins® aflîndu-se bolnav a refusat’o, dar’ în annul 1862 venin- 
du-i această demnetate de la u® putere mai nalt®, decît voința lui, 
a primit’o.

Opurile lui sciintiale si literarie sint următoariele:
1. Un catehism scris cu litere latine publicat in 1836.
2. Traducerea Pidalionulul, tipărită 1843.
3. Traducerea si publicarea buplului paralel (teologica pole

mica) a renumitului Alesandru Sturda, in 1831.
4. Urdiri istorice, publicate in 1831.
3. Trei desertacunl despre unirea politica a principalelor ru- 

mine, de’n carile numai doiie sint publicate in 1836.
6. lstoriea in scurt a st. metropolil moldave, publicata in Paris 

la 1837.
7. Necesatatea clerului in sotietate, publicata in 1839.
8. Clerul rumîn in fala artielului 46 de’n Convencune, publicat 

in 1860.
9. Nelegaletalea si defeptuosetatea proeptulul de lege pe'ntru 

alegerea metropolitului si episcopilor noștri, publicata in 1861.
10. Mal multe alte desertacunl politice nepublicate încă: mai 

multe cuvinte politice, cuvinte funebrale, cuvinte laudative bisericesc! 
si cuvintari de școala, toate in număr mai bine de 60, de’n cari unele 
s’aii publicat, eara cea mal mare parte iaca nu.

11. Ritorica ruminie cu esimple în trei limbi: greaca, latina si 
frinceasca, cu ita intruducere de ua scurtare de psicologie si de logica, 
nepublicata încă.

12. Prescurtare de’n istbriea patriei pe’ntru Invatatura in clase 
nepublicata.

13. Metoda (gramâticaj pe'ntru studiul limbei ele unice, prelu
crata după mai multi autori europenni, eara mai cu sama după I). 
Bumout in doue tomuri, fie-care tom cuprindind ua culepcune de 
lesturi alese elennice de pe la prosari si poeți cu comintarle rumine 
pe’ntru înlesnirea tinerilor studinti, publicata de ministerlul instruicunii 
publice în 1861 si 1862.

14. Cite-va epistole, si încercări poetice, nepublicate încă.
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§. S7.

La siniirea temeliei.
(Dela arcul Academiei Moldovei. Iași 20. Optcmbre 1841.)

Oh! obiept de veselie si de întristare plin!
O! lucrare, care mesteci bueuriea cu suspin
.....................Trăinicie...........................

Fapt® ce pricinuesce de-uă potriva bucurie
Si ’ntristare unei inimi, ce se face jertfo» tie 
Earce mintii, ce se suie la nsltime de idei, 
Cu dorință de-a cunoasce si de-a sci tot de’n temeiu. 
Un ce nou, pe care lumea pin’ atuncia n'a sciut, 
Uă poruncă îi aduce de 1’un vecnie priceput,
Ca să tacă, să se mire si-uă credință 'nuntru ’n sine 
S’o aducă la nădejde ... pe cînd cugetă la tine, 
Veseliea si mâhnirea de-uă dată o ocupeadă. 
Că în om e mestecare de moarte si de vieată.
Temeliea prea dorită unor case de seiinte,
Ce-o înnaltă astă-di mîna unor inimi cu dorințe,
Unei năcuni, ce altmintre este foarte învecită;
Ear’ cu un alt cip pot eu dice, de puțin timp ranăscută. 
In sunare-arinonioasă unor musici osebite,
Ce eară-si de scurtă vreme fură dînsei hăi'ădite,
Se sîntesce în veci slavă eellor ce s’au îngrijit
Ca să tragă pe Rumînii cătr’-un strabunesc sfîrsit.
Ce de’n veci îl părăsise; oh! ce uimitoariă stare, 
Veselie si niăhnire de-uă dată mă ocupeadă 
Cce iu om e mesteeare de moarte Si de vieata:
La vederea de persoane înălțate 'n veselie, 
La vederea unei table destinate vecniciei
Si ’.nsămnate 'ntr’însa nume strălucite, ce să tîiă 
Strălucite peste veacuri, nesciuti, ce vor să fiă. 
L’audirea unor nume de bărbați luminători, 
L'audire de urarea unui glas încîntătoriu;
Ce-a Să simtă uă ființă, ce-a să dicm un atom
Părăsit si ’ntunecat într'asâ grămădi de om ! ? 
..........................Decît numai.........................

Veseliea Si mâhnirea dc-ua: data: ma: ocupeada:, 
Că ia om e-amesteeare de moarte Si de vieatoe.
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Ear*  vădind, c® se incide acea lad’-a vecnicíei. 
Si pogoară; la adincuri niscc nume ce sint vie, 
Nisée fete strălucite hotcerînd pe a lor urm®, 
Intr’un Ioc ascuns si tainic, pin’ la diüa de pe urm®; 
Cé măhnire si cé lacroeiní pe’ntr’un 0111 cugetătorii!; 
Ce amar si cé durere pe’ntru'n suflet simtitoriü! 
A vedé ü® temelie informat® în pcemînt, 
Apmrat® de-a lor umbre, nu sé¡ü dupre cé euvînt? 
A vedé dă temelie unor timpuri de unire, 
Destinate de-a lor voturi, ca s’adueă fericire, 
întărită si sîntită de-a lor glasuri părintesc!. 
Dupre cum Realul lor ne nasc fiii sufletesc!; 
A lucra la temcliea mîntuirii omenesc!, 
Si a pune fundămîntul stăpînirii cei ceresci; 
E idee înnăltat®, e un ce de fermecat;
Este tării ră’nviare, este fapt® de ’mpărat. 
Tot uă-dat® ca s® fi® monumînt de istorie. 
Tocmai de si locul ®sta s’ar preface în serbie, 
Seaii de si globul gigantic ar lua uă alt® fată 
Peste veeáuri, care mintea s® le spun® nu cutead®. 
Ca si-atunci s® sfrălucasc® nisce nume de bărbați. 
Cari ’n veacul lor iubire, luminare, daü la fată, 
La privirea de-ă® didire, de un sfésnic cu lumină. 
La ființa, ce-i format® pe’ntru neamul ce-o suspin®, 
L’asedarea ling® dînsa de mai multe-a salle fiice, 
Ca s® luci® ’n orisonul Ruminimii noastre dulce, 
’N orisonul cunoscintei, ce e foarte ’ntunecat;
Căci de mult într’insul stinse dusmannul eell blăstffimat 
Acest sfésnic cu lumină, acest tîniplu luminat, 
Care astă-di se rănasce dup’atît timp nuorat, 
Ce-a să simt® u® fiint®, ce-a s® dic® un atom 
P®r®sit si ’ntunecat într’asa grămădi de om!
.................... · Decît numai...........................
Veseliră si mâhnirea de-iice data? mas ocupeada: 
Ca? in om e mestecare de moarte si de virata;.
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XXIII
Bbciaie Iíihobímíh

(s'a nœscut în Cernœutî în Bucovina, la 31. Decemvre, 1806; stúdiele 
salle elemîntarie, gimnœsiale, filosofice si teologice si le-a fœcut în 
Cernœutî. Sepie sœptœmînï dupœ finirea lor fœcti esáminul ca profe- 
soríü de teologie pe’ntru studiul biblic ail veeiului si noului Testæmînt. 
si dupa· doi annî de dille la 1836 într’a 28. Gerarïù se si denumi ca 
profesorii! ordennarîü la teologiea de’n Cernœutî, unde petrece si 
asiœ-di (1863). Dupœ înființarea scoale! prepœrîndale în Cernœutî, 
la carea a conlucrat toarte mult, a fost denumit la dînsa ca profesorii! 
sup’initoriü de meto lieœ, mœtemâticœ si limba rumînœ, la annul 1848. 
unde a suplinit pînœ la 1839. De pe la 1852 pînœ la 1860 a mai fost 
si Trœducœtorîü rumînesela Guvernul tœrii, si în annul 1862 fu aies 
de’n partea clerului ruiuîn ca deputat la dieta Bucovineannœ, 
unde-1 represîntœ eu demnœtate, de’n care càusœ primi de’n parte-i 
iœ adresœ de multœmire. EU e un bœrbat foarte luerœtiv, care a fœ- 
eut studie afunde si amœrunte în facul sœû, întreprindînd cœllœtorii 
sciintiale în aceastœ privintœ în Moldova. Pînœ acuma aii esît de la 
dînsul cinei tomuri de’n : „Ictaopiiïb-jùtaepaM mhJiKSipe a Inpnijiop 
r.'iSASÏ uieeuiMiiMHu“, tipœrite în Cernœutî, delà 1836—1861; alte cœrtî, 
tot de’n studiul b blicese ail noului testæmînt. de si pregœtite, nu sînt 
îucœ date sub tipariü. EJ a mai tipœrit doaüe grœmâtici rumîneseï 
pe'ntru scoalele elemîntar.e, ùæ grœmâticœ gcrmînœ-rumîneascœ, si 
Cœ grœmâticœ rumînœ-gerinîneascæ încœ nu-ï d itœ s ¡b tipariü.)

§. 58.

Isluriea Sœmœritennilor si caúsele dusmœnnieï lor 
cu Judeiï.

(De’n „Ti,aivsipe“ toihk.i IV fata 124. “)

Jipa ^.uTpe CaniapÎTennit tui hdeï ce in»city din yp- 
nibioape iipininï: Ca.tinanacap, .piiirbpaTVJ Accipieï, ay

’) l.a cererea deosebita· a autorïuluï se lasœ aceste bucœtî atît în 
)j'i>inta grœmœticalœ, cît si cea ortográfica· asá, dupœ cum sînt 
elle tipœrite de cil însu-sî.
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сурпат ^ртвъръщеа 1сра1лтеп1лор, ini нре iî, .рпшреупъ 
ку рецеле лор Ociea, î-av тутат ла Accipiea uii î-aii aiue- 
гат аколо .pn Фе.иургге локур!. Спре а .ртпопора <1аръ 
локурме челе йешерте ^,n Camapiea, а? rpimic ел .рп- 
тр’аколо колошшт! Accipienî din Фел1Ургге локу-pî mai 
алес din Хуг, de ynde лъку1торй Camapieî се iiopeK.ria 
Xyrenî de кътръ Ivdeî. Ачепгп колоппитТ, ку рътъ- 
ппцеле 1сра1’лщ1’лор, че рътъсесе аколо, се атестекаръ 
tui се .рпкегарь .рптр’уп нопор, iui се .pimina ла ido.iî 
4упъ denpindepea iiarpiei, de ynde uenice. Hbițind Иаръ 
iî шултъ davirb npin лей, че ce „рптулц1се .pn Camapiea, 
coKOTÎa npinina ачестор пъкагурТ a <i>i nuRiiiea zey.tyî a 
пътхптулуТ луТ Icpai.i. Denî ay черут uri ai кънътат 
de.ia Салтапасар иреоцТ icpai.iTenî din че! dyiuî .pn dec- 
църаре, карй î-ai .рпвъцат лецеа лут Moici mi кшул .pn- 
шпърй Dymnezev.iyî a Icpaiaiiți-iop, .рппреупъ dapb ce 
.piinina iui ла zeii ct>Î. Mai T^pzii iui Ivdeiî cai йеецъ- 
рат .pn Вав1'лоп iui кънътаръ аноТ, dviib cypuapea ,pm- 
пъръще! Вав1'лопу.п1 npin Hepiuî, de.ia Kip .ртпърату.1 
ачестора «pnrbdvinipb, de a ce .рптоарче .pn narpiea ca 
uri de a zidi гетплул. Сатарггепй, auzind de ачеаста, 
aii· черут de.ia hdeî .рпгмЬтпцъ, cupe a ce .pncoui ку 
dauiiuiî .pn пургареа келтуелелор ini .pn dapea de лукру 
ла zidipea тетплу.т, uri aiuea съ ce упеаскъ iî .pn pe.ri- 
i.iie. Оаръ Хоровавел, un Фрупташй IvdeLiop nv aii .pn- 
кувппцат ачеастъ черере, iui ai ръспупс Camapi’reni.iop, 
къ .ртпъратул Kip aii daT nymaî cinrype.i Iydei.iop .pn- 
гъОмпцъ, de a zidi тешплул, uri спре ачеаста a ce фолос! 
de Bini’rypi.ie .ртиърътешп din Camapiea, тотуц.11 <1аръ 
zieep% lydeiî, къ есте cJiOBod CamapÎTeni.iop .pn ачелаий 
лок ку d*niuiî  a ee.pnKÎna .nîDymnezei a.i Icpai.ireniaop, 
ne’irrpy къ тетплулdecKi’c есте iie’inpv ronî oamenii cupe 
a nincTÎ npe Dvmnezey.i чел adei^paT. CamapÎTenii, ami- 
p^HÎ ne’nrpy пе.рпкувипцареа черг рй сале, .pn щулте 
Kinypî .pmuîedcKa zidipea 'îemn.iy.ivî uri .pnrbpipea Ixdei- 
лор. iui npin CKpicopî ai пйшкат npe .ртпъратул liepiui- 
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лор, de a\ οπρίτ ел zidipea тетплулх! mi a zidyjvï че- 
тъци. Τοτνιπϊ lydeii mai τχρζΐϊ de ла ^тпъратул Dapie 
ay къпътат ^nrbdyinub, ка Фъръ „pniiïedeiiape съ поатъ 
ii KODTi’nya лукрул чел ^иченут. Ачеаста ау фост npi- 
41'na ini opiijinea ypiï mi a връштъппеТ .рггре lydeï mi 
Camapirenï, mi ea c’a? inaï тър1т mi c aí mai ^пфокзт 
npin aiiocTaciea лх1 Maiiacci mi npin zidipea тетплулуТ ne 
щуптеле Fapizim. Manacci фрателе apxiepeyjyï Ioiada 
»f,miipoTÍaa лецп mi a denpindepiï Ixdei.iop mi-aï лхат 
ciemï mvepe upe Фина лу! Сапавалат. domnrropiy лут Caina- 
pieï. Ivdeiï, de ръх npiïmind ачеаста, череа, opi съ ce 
ч!еспърцеаскъ ел de invepea чеа стрсшъ, opï съ îix „fj<- 
<1ръспеаскъ а пъия ла алтаргг mi а ¡спръв1 челе сФ1пте. 
М anacci dapъ neep^nd а се схпхпе ачесте! черерц ау 
фуц1т ла сокрул съу, кареле ку чтсте ’лау iipiïmir, mi 
ку ^nrbdvinua «ф.1пнъратулУ1 Алексапйру челхт mape ау 
zidÎT тетплул lexoïieï ne тупгеле Fapizim, mi upe ачест 
ал съх i,iinepe лау ηχηπτ de apxiepev. Manacci ay dec- 
Фйпцат idojarpiea de’nrpe Camapirenï, cmoinïa upe lydeï, 
ка съ треакъ ла d«¥.ncx\i mi npin dapypï mi ;ну- 
pxipï ai ^ncTpeinaT upe ппглц! de’n lydeï, ^птре 
Kapiï ера mi din преоц! mi левщг, de.ia кулгул le- 
русалшптеап. Охпъ zidipea тетплулу1 ачестхча се пъску 
атаръ чеартъ ^izrpe lydeï mi Camapirenï deciipe локул 
чел adeвъpaτ ал HÎnCTÎpiï ЛУ1 Dvmnezey. CamapÎTeniï 
npiïmind nvmaï кърцме ЛУ1 Moici, din ачесте doeedïa, къ 
тетплтл лор ^п тупгеле Fapizim есте сжпгур adeebpaT, 
сф*пт mi «fjnnodoBÎT ку Фппца de Фацъ а лу1 Dvmnezey, 
пептру къ _|чп ачелепл ,ιοκχρϊ Аврааш mi 1акок zidipb 
алтаре mi ¡керттръ, mi пе птру къ mi Moici локул ачела 

^псашпъ ка локул de Б1'пекхв*птаре.  Ivdeiï dapъ 
din челелалте кърт СФЙгге mai лъшургг аръта, къ Iepx- 
салппул есте ушкул adeвъpaτ лок ал ^пк1пърп лх1 Dvm- 
nezeï. CamapÎTeniï dapъ nv npiïnûa ачесте кърщ, пеп
тру къ еле Bbdïa opiqinea лор, iï лeπъda amimdepea mi 
пре daτίneлe Ixdeuop. loan 1ркапх ах схрпат тешплхл 
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de ne туптеле Fapizim, ne’irrpy къ Camapheiiiï, т.етжп- 
dy-ce de Kpvzimea ,ηϊ Αητίοχ Eiii<t>an, ера de'ti паргеа 
,ηϊ iui ау лъсат, ка тешплул лор съ ф.с .piKÍnar ,ηϊ 1у- 
штер челуч ητκίτορϊν de oacneiți. Вупъ ръсът’реа тет- 
плулуч съу авеа CaniapÎTeniï nyinaï уп a.rrapïy ne туптеле 
Fapazim, vade îcnpbBÏa iï челе с<мпге dyirb прескркеле 
лецн .nï Moici.

Iydeiï mai mv.iT ypïa upe Camapirenï <1еклт npe пъ- 
γαιιΪ ; CamapiTeniï daps ce аръта mai omeiioc кътръ 
ïydeï, ini ле .pirbdyïa лор лок de оспъц, nyinaï кълъго- 
pi.iop din Fa.ii.ieïa ла lepyca.iim спре сървареа iipacnine- 
лор пу ле ^nrbdvïa тречереа npin цпптул съу, ipind iï 
туптеле Fapizim de уп1‘кул лок adcBbpaT ал „ршпъри лу1 
Dymnezey. 1сус пу ьъга .pi сатъ ура lydei.iop кътръ 
Camapirenï, uii upe ачепгпа пу ï-ay пъръсгг, 4¡ ay ръ- 
mac ла iï doaъ zi.ie iui ay арупкат „țui inimi.ie iui тппцле 
лор съшдмща „ртъцътурн сале.

§. 59.

Dotiftdb десире тоартеа че и адевЪришЪ а 
. ?г>7 leac и е кря че.

( De’n „Тълкьчре“ тотзл I. Фаца 322.)

Cay Ki’nyir 1сус de Φρίκκ iui de Φΐ’ορϊ; c'ay dar ват- 
HíOKopii oameni.iop; rimiiypi.ie Kopoaneï de ciiiuï c’ay апъ- 
сат.ржаиул луцс’ау вътутку ηίτνρϊ, кареФЙш! BO.idypire 
ку осчоаре грогав ï-ay рупттрупул; .pi iipiaipea връ;к- 
mauii.iop съ) ay фост сжлгга пурта кручеа ла локул ocaui- 
dipiï; ne круче cuauizypaT, фпфлъпвкшк-се равеле луч 
сув к.йтъ аргътоаре, de ceje aiipiiic ce κΐηνϊη грогав. 
Че-Ï de mipape dapb, къ ay inypir aiuea Kypjsmd? lili de 
ap ΦΪ фост yDe.ie рътъийце a.ie BieițiÎ, ai тревхгг съ ce 
стжпгъ iipin рапа, каре i c’a? фъкут .ni .pi коастъ iipin 
^ninnyepea ку су.йца. Фъръ .^1м1оеалъ л’ау .рппупс 
су.ица .pi паргеа стжпгъ a nïenry.nï, ΦΪίηιΙ къ остзшул 
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черкжпс! de тръеште .ржъ Icxc, ах треихгг съ щпвеаскъ 
.|<п Фаца .ixï. Оаръ de n ачеастъ ппгсечхпе кх mxna 
dpeaiiTb ах пхтхт .р1Фще cx.iiqa nxmaï .pi партеа ст*п-  
гъ a iiïenTV.ivï. Афаръ de ачеса «1хиъ .pinxnyepe ах 
кхре елпце iui апъ. Ачест фс.пх de кхрехръ ах пхтхт

ФП1н1 къ .pi ачеастъ парте

кхре 
есте 
ФОСТ 
рапа

Denï ana атестекатъ кх сжпце ах
BbTbin^ndx-ce dapb ачестеа пх

Оаръ съ Ф1е

Ф1 nxmaï de’n партеа стл-пгъ,
есте iiepÎKapdix.i (кеппка .pi каре есте ^пвъ.нтъ inima), 
каре ла ачп се .рппле кх апъ, че шир dxnb mape Фр1'къ 
nii ^<пФ1’ораре. 
de’n nepiaapdix 
mai mx.iT niai 'o пхппцъ de a eieiixi.
.р1Ф1‘птъ ехлща ini .pi партеа бреаптъ a шептхлхТ, 
ера nxmaï (1екл>т omopjciroape, пептрх къ .pi партеа 
бреаптъ ах тренхгг ехлща съ ватете opï плътллле opï 
apTepiea nea mape (BJx.ua nea mape, de’.i Kape ce .pniapre 
c*nye.ie  .pi BÎne.ie a tot rpxnx.ixî), opî nepÎKapdix.i mi 
inima Bi>Ti>m*ndx-ce  dapt nxmaî xna de’n anecre, nx pi>- 
mxne inaî iiix.it ni'iî o iixTinni> de a BÎeițxi. Denî Icxc kx 
adeBTpar ax inxpiT.

§. 60.

icmopiea .ist Aepiaaa чел.ist mat mape.
(De'n Тълкгире тотвл V. Фаца 364.)

Ipod, decnpe кареле есте aine воркъ, ла axTopiî 
проФап! се пхшеште Ipod Arpinna чел mai mape спре 
deocbKi’pe de фихл съх Arpinna чел maî глпър. I'л ера 
пепотхл лх1 Ipod челхТ mape iui фихл лх! ApicTono.i, 
пре кареле татъл съх л’ах dar торци npin cxrpxmape. 
Ачест Ipod Arpinna ax пъц!т шхлте скппвърТ de соарте 
.pi в1еаца са. Ел скхрт .^патте de шоартеа лх! Ipod 
челхТ mape, бхпхлхТ съх, eine ла Рота; се „piepednini de 
петречере пр!етепеаскъ кх 1)рхг фихл „рпггьратхлхТ 

BJx.ua
iiix.it
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Tisepie, mi doH^ndi «çaBopv.i Ar.TOnieï, KvmnaTeï .pimbpa- 
tvjvÏ, BbdvBeï Dpvzvneavï mai mape npin miiK.iOHipea 
mvnieï caae, Beponina, Kapea ce iipeipïa mvaT de Kbrpb 
Anroniea. Kat 'ipbia invnia Beponiha, .pi<i>p*na  Arpinna 
anaeKbpiae caae, Ka cb nv-mï rparb nenabiepea eï. Dvnb 
moaprea eï dapb. <t>iind e.i c.WBod, npin aviimea Biensipiï 
mi npin dbpni'iie necoKoriib mai a.iec Kbrpb Kacniiiï .pn- 
m>paTVJivï, dvnb a Kbpop «uasop B^na ea, ai aiKTnc aa 
mape aincb mi nvmaï nvrea cb TpbeacKb .pi Borna, de 
oapb ne Tmepie, nïepzxnd npin moapre npe <i»iïva Cbï 
Dpvzi, av onpir npieTÎnLiop aneci’vïa a-ï Béni .pi npÏBope, 
«a npin iï cb nv ce .pinoeacKb dvpepea decnpe nïepdepea 
oiïv.ivï. <ï>iind amea j^nmpeiKvpbpiae, c'av .piTopc 
Arpinna aa Ivdeea opincirde roaie miaiaoiipiae cnpe nine- 
pea iiieniï mi „pimoBopar de dbTopiï CTp*mropir  •i>iind ea 
de KpedÎTopï neinpv .prroapiepea saniaop seaop .pnnpv- 
mvTani, ai TpeKVT aa Idvmeea,.pi Opamva Ma.iara, mi ne- 
nvTxndv’mï aniSTa, neataxnd KÎn de a CKbiiâ de nesoï 
mi de pvrnine, Boia a«vni .picvmï cb nvïb Kanbr nieiiii 
caae. Kinpoc dapb coqiea avï KvnocKxnd CKonva avï a ai 
.pnnïedeKaT, advK^ndv-a aa aare KvyeTbpï, mi ea aï 
CKpic aa Ipodiada copa avï, coijiea TeTpapxvavï l’aaiaeeï 
Ipod AnTÎna ®) mi av pvraæ-0, Ka ea, «i»iind aop pvdb, cb-ï 
CKoaTb de’n iicboi mi neiiazvpï. Anrina ai KeniaT npe 
Kvmnarva cbi Arpinna ^.nmpevnb mi npe couiea avï aa 

*) Ipod seainapeas atcaT Tpeï -pii mi adeK7>npe Apniaais, <I>i.tin npe 
Airrina, .jntpe Kapiï as .jminmpniT Astsct .pmntp'bniea asï Ipod. 
Apniaais as irniiTaT Isdeea, Idsmeea ini Camapiea ks TiTsasa 
Anapx: 4>iain as npiîmiT BaTaneéa mi Aspaniiida, mi AnTÎna 
Faaiaeea mi Iïepeea : aniAndoï ks TÎTs.t de TeTpapxa. Apxi.iaïs 
dsni> doinnipe de 9 anï, •tdind ne'nTps Kpszime, c’as csp-
rsnÎT aa Bienna l’a-neï mi CTT.na»nipea asï c'as ainiT de Cipiea 
amea, kat csb npetnediirreae Cipiei ce 0Ki.pmsia. de npoKspaTopï 
poma>neniTÏ. TeTpapxiea asï 4’iain dsm> moapTea asï (ne aa 
annsa 35 dsirs naniTepea asï XpieToe) c as ainiT de Cipiea de 
KT.Tp'S .pnmspaTsa Tinepie.
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cine, i-ai ашеаат.пто леаФЪ ашъсхратъ, ипкасъ Фтеел.р) 
mai ^палтъ чупете ’лак пхтшт de гхверпатор .pi Tißepiada, 
iiii ai pxndyÎT, ка съ аТвъ ел peuiedinua ca .pi ачеачетате.

Тотупп Arpinna пу лупг c’aí нхкурат de ачел а.-кх- 
Topü, каре аФаръ de ачееа пу агкхпце, спре ал скъпа de 
dbTopiiae iui de грпк!ле, че’л апаеъ. Airrina ла in оспъц 
«pi Tip, dxndx-ce npea тхлт ьъутхриор, ai .pujiocÎT 
upe Arpinna lipin adx4ipia aminic ла съръч1еа лхт, ш! къ 
тръеште de’n nii.ia .ni. Arpiiuia вътьшат .pi Ч1пстеа са 
ах пъръс1т пре кушпатхл съх, iui c’ai dxc ла Флакх 
прокопсулул ini upeiuediirre.te Cipiei, ку кареле .р1къ .р 
Роша авхсе upieTÍnie. Фл акх iipiinii upe Arpinna ку 
вукур1е, «pidemn^ndy.i, ка съ тръеаскъ ла ел. Ера dapb 
ла прокопсулул iui Арттовул, кареле de iui ера Фрагеле 
ЛУ1 Arpiíiua, тотушТ apdea de аепръ връштъиие .pnipo- 
тта луТ, ini къута а’л Фаче урл.г лхт Флакх mi а'л стр1ка. 
Спре ачеаста i се фптллпиласе хршътоареа окъс1Упе: 
Damacnenil npinindy-ce ку Cidonenü пептру хотареле 
църп лор, mriiiid, къ Arpinna есте .pi mape тречере ла 
Флаку, лах рхгат, ка съ пнжлочеаскъ ел ла ачеста кхр- 
таре Фавор1тоаре .pi тревме лор, Фъгъ(1уин1 a i da mape 
супгь de nani, mi ел спре ачееа c’ax арътаг гага. Apicro- 
вхл dapb. кънъглаи! mripc deciipe ачеаста, ах .рипьр- 
Tb!UÍT-o лхТ Флакх, кареле ФъклтО черчетаре mi аФЛХп- 
dx-o аОевърагь ах скос пре Arpinna din пхтърхл upieri- 
ni.’.op съТ. Ачеста, Kbz^nd еаръшТ ^.и чеа mai апъсъ- 
тоаре лтсъ, Beni ла Ilro.iomaida, xnde (1ела Протх шер- 
бйл слобо/лт ал mxmii сале Верешче ai къпътат «рппрх- 
шут 17.000 de dpaxme °) (729'/е de галнеш ахстр.), dxn- 
dy’i cinei’ de dbTopie de 20.000 de dpaxme (833 de 
талк, ахстр.), mi се ирегьла спре коръвтре ла Ira.úea. 
Axzind ачеаста Epeuix líaniro прокхраторхл Iamniei, ai 

15

*) O dpaxmi, атлт есте кл.т sil dinapis, an л. nil прец de ll’/t кр. 
ni копв. c'aü апроаие de 19*Д кр. вал ахстр. с'ав 56*/4 парале 
ino.tdoiieneurri, 24 de dpaxme *ак вп галвъе австр1еческ dxn% 
квревл BieTepiei.

J.epturariü rumîmesc Tom. IV. P. 1.
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Tpimic ла ел остани, ка съ скоагъ de ла ел 300,000 de 
dinapï (12.500 de гали, аустр.), че ера ел dbropïy bí- 
CTepieï »ртнърътешт! .рпкъ de’n ачел τΐιηπ, KAnd ne- 
треку ел .pn Poma. Arpiniia фъгъЗуч a плът1 ачеа сушъ, 
.ρητρΑΐπ! dapb поаптеа, ay фуцгг ел ne o коравее пъскъ- 
реаскъ ла Aaecandpiea, yode ел ne KÎzeniayipea conieï 
сале Kiiipoc ay къпътат .лтпрутут de ла Алесаг^ру 
Алаварха IydeLiop eriiiTeneiuTÏ 200.000 de dinapï 8333'/3 
de галв. аустр.) Рупъ че Kiiipoc ay πορηϊτ ку Kopabie 
пре соцул съу ла 1тал1еа, с’ау „рпторс еа ку Koniiï съ! не 
ускат ла Iydeea. Cocind Arpinna ла Путеолп „рп 1тал1*еа.  
ay CKpic »ртпъратхлУ! Tieepie, къ ах Bénir, съ-ï арете 
4ÍncT¡pe, iui ay ιιοφτϊτ ка съ-ï dee вое, de а терце спре 
ачест сноп ла 1'псхла Капрееа, xnde атхпч! петречеа .рш- 
пъратхл, mi къпътапЗ Зела ел ръспхпс Фоарте Фъворь 
τορϊν, ay bciiít ла Tieepie mi фу de ел npiïmir ку .ртвръ- 
цош< pï npierineiUTÏ mi ποφτιτ ла тасъ. Варъ a doa zi 
сослръ CKpicopï de ла прокураторхл Epenix Kaiiiro ку »pn- 
штвпцаре, къ Arpinna nx nxmaï n ay плъит dbTopiea 
са de 300.000 de dinapï .pn терпнпул чел aniezar, 4i къ 
.рпкъ ay фуц1т. .]1тпъратул ачеаста de ръу npiïmind 
ay поропчтг шервтгорйор курцм сале, ка съ опреаскъ 
лу! Arpinna .рптрареа ла ел, нъпъ пу ва φϊ нлъит ачеа 
Зътор^е. Arpinna ay ругат пре Anroniea my ma луч fjep- 
nany mi a луч Kaxdie, ку карн фу ел крескхт mi edy-кат, 
ка съ-ï .ртпрушхте луч 300.000 de dinapï, спре а плътч 
ачеа dbropie, ка съ пу uïeapdb ел Фаворхл .ртпъратхлуч. 
Ea adxKAndx-ce a miiiTede iipieTeniea, че о авусе ку Вере- 
тка mxma луч Arpinna, ï-ax .рпшрутутат ачеа сучпъ, mi 
ашеа плътни! ел ачеа d^ropie ay потолгг mAniea .ртпъ- 
ратулу!, mi ачеста ï-ay арътаг атАт Фавор, кат ’лат 
pAndxÎT ка съ Ф1е .ри сощетатеа луч Tieepie пепотхлх! 
съу ¿ела тур^тул съу φϊΪϋ Dpvcy. Варъ Arpinna пътрупс 
de cimnipï de шхлцщпре iie’nrpy Фачереа de nine a Αητο- 
aieï, ce ninea maï тхлт de пепотхл eï Kaiy Ка.пгхла. 
Arpinna deлa Сашарггеапул Аллх шерв caoBozÍT .рпшъ- 
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рътеск ai къпътат .pmiipvmvT vn mi.iion de dinapî 
(41.666г/3 de галв. ахстр.), а? плът1т dbTopiea са ла 
Anioniea. mi рътъппца ai .рптревутцат de a «t-аче плъ- 
черТ .ivî Kaiv, кареле .рл npiîmenrre .рп чеа maî anpoane 
npieTinie. Odinioapi Kbpvn*ndv-ce  Arpinna .pn тръсхра 
ca .ршпрехпъ kv líaiv Ka.iirv.ia .рптре KonitopiiipÍ decnpe 
.рптъратхл Tieepie ai pocTÎr кхв1птеле: „De ар Фаче 
г.ътржпхл Tieepie кхт maî Kvp&nd.iOK .рптрх .рпшъръц1ре 
maî BpednÍK¥J¥Í líaiv! Ачесге Kveinre ле-ai avzir Eiri- 
xie Bizirev.i Л¥1 Arpiiina. 1)хпъ vu tíiiiii «vp&nd ачел ве- 
zÎTei vn вештжпт de.ia стъплпхл c/bi ai фхцгг, c’ai 
npinc dapb, ini ла черчетаре ai cnvc, къ ape чева .pn 
аскупс съ decKonepe .ртпъратхл¥1. Deaî легат c’ax 
Tpimic ла iucv.ia Iîaupeea, vnde .ivnr rimn ai рътас ne- 
черчетат .pn .pniiicoape. Crbpvind dapb Arpinna ла An- 
Toniea, ка съ ппшче ea upe .ртпъратхл спре черчетареа 
BiziTev.ivî EiTÎxie, Tieepie dvn-ь пплтъ релхптаре ai фъ- 
кхт ачеаста, mi Bizirev.i ai decKonepir л¥1, че dop ai 
pocTÎT Arpinna ^.nainrea .ivî líaiv decnpe .рптъратхл. 
Атхпч! Tieepie ai порхпчгг, ка Arpinna, kviii ера .pm- 
връкат .ри пхрпхръ, съ се архпче .рп npinconapîi, vnde 
ai рътас ел înece .nnî пъпъ ла тоартеа .ivî Tieepie. 
ííaiv lía.iirv.ia, anvK^nd dviib Tinepie Фрл»еле .ртпъръ- 
uieî, ai слобо/лт upe Arpinna din .pniiicoape, î-ai dbpvir 
vn лапц de avp de грехтагеа челът de Ф1ер, kv кареле Ф¥- 
сесе ел легат .рп npinconapîi, mi ‘.tai фъкхт pei,te, .pm- 
irbpijindv Î спре domnipe leTpapxiea .nî Ipod (Pi.iiii (че 
invpice), mi î-ai maî adavc .рпкъ mi тетрарх!еа .licanieî. 
Ipod Arpinna eeni .pn цшхтхл domniei сале чеТ noi къпгп- 
гате, npininvi ла Ivdeî mipape decnpe amea пороч!тъ 
CKÎinuape a copniî сале, еаръ ла Ipodiada copa са npodvce 
тсшъ mi ineidie (zanicTÍe), napea пекоптетт .pndeiniia 
пре соц¥л съу Ipod Anrina, ка съ кахте mi ел a къпъта 
чтсте рецеаскъ. Охпъ пплтъ релхптаре d^ndy-î ел 
аскхлтаре ai кълътор1т кх еа ла Рота. Arpinna dapb 
ai Tpimic npe vn терк c.iokozít de aî СЪ1 кх CKpicopî ла

15· 
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.pnmxpary.i Kaiv KaJtirv.ia, .pniiinoBXHind upe Ipod AnTÍiia, 
kt> ap ace acKxnce .pnne.iei.iepi mi .pncoijipl kv Ilaprenii. 
mi cupe dosadb ay .pmii'bp'rbmiT .pmmpaTx.'.yT, kt> Ipod 
Airriua ape adxiiare apme uenrpx 70.000 de ocTaiiu. 
Arpiima, Ka cb aiKxnr'b mai cirxp CKOin.i cxx, ay bciht mi 
e.t aiioi .ia Poma, mi ax miuinar upe .pmiixpary.i, de ax 
cxprxttir upe -re-rpapxa IpodAmiiia .ía.Iion .pn 1’a.iiea, .pi 
HOTpode i»xm> Boei-axxpmaT Ipodiada coqiea .nT. Terpap- 
xiea ini amnii.ie a'leciyia d’bpxi .pmirbpa'ix.i jyi Arpiima.

.^n Timny.i, K*nd  liaiy Ka.urxaa iienrpy a.ie ca.ie 
uecv'bepirc Kpxzimi mi ripmii, dxiib *ie  aa .ia narpy 
an! ax .pnmbpbHÍT, cay yiic de libipb liaccix Xepeac 
rpimny.i ocT'bmeci: mi de noiinixpanii ,ni, epa Ipod Arpi
lla .pn Poma. CenaTVJi neBoindx-ce a pt-.pn i podyne ame- 
zemiirre.ie OKipmyipii peiiyi;.iii>ane, oc'ramii dapb crpirand 
upe K.iaxdie Dpycx de .pnmxpar; Ipod Arpiima ar*T  ay 
.pm.ieaT upe K.iaxdie *ie.i  .iin, Kape.ie ce dace wriiime.iop, 
ua ex upiimeacK'b <t>xpx nini o .pudoea.ix nxinipea de .pni- 
uxpar, kxt mi upe cenan.! ’.iax illinium lipin Temeixpi, 
ra ex KynoaCK'b iipe K.iaydie de .pnmxparx.i cxx. K.iaydie 
cxindx-ce lie Tponx.i .pnmxpbieeK ax dbpxir .ni Ipod 
Arpiima Camapiea, Ixdeca mi \ni.ia Cicaniei kx o .íarxpe a 
.liBany.ixi, ax .pniiiear nx e.i Jierxixpx .pn Poma .pn 
niaipb lixii.iinx mi ax dar op*ndxipi  «auopiroape uenTpx 
•roqT Ixdeii din .pmuxpxuiea Pomani.iop. Amea Arpiima 
ay .pnmpexnar roa-re nxpni.ie .pnmxpxuiei .ni Ipod ne.nT 
inape i;xuy.ixl cxx, mi inm^nd dxnx ii.tbuepea Ixdei.top 

•ay mai domnir .puní» na .ia Tpii ani.
Ay live Ipod mxni.ie, ex «aax pxx xnopa din uicepinx. 

Ipod Arpiima B.v>nxnd dxux ii.ixnepea mi .tavda uoiivpe- 
ni.iop cxi Kxxia ami xpai,ie ixnipea .iop arxi upin Bine- 
«anepi mi dxpni'iie, kxt mi lipin apxrapea xnxi ze.i .pa
vonar .pnrpy ‘lincripea auiezxminre.iop iiarpiei mi .pnrpx 
libzipea, auxpapea mi .purxpipea -lei.iií .ni Moici. Dpeirr 
aueca, na ex dosedeacnx .pn «airrx anea pxanx, ay .pti- 
HcnxT npe xnii de’n npeuiTÍni amap a'i npironi mi aT acxnpi.
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Obsoerbcecune.

în numărul XXIV. §§· G1—i 2 sînt scris! cu'ortogrătiea Domnului 
Cpariú, carea pre'n stăruința dumisalle s’a primit la 1860 de ccelrce 
„Comisiunea filológica rumina de'n Ardeal adunata la Sibila,“ 
si la 1862 si de Cătră „Asotiacunea ardeleanna pe ntru naintarea litc- 
ralurei si a culturei poporului rumia.“

După astă ortogrcefie sunetele oa si ea se scriu numai cu o si 
cu e simplu, precum: porta, domna, miresa, imperatesa in loc de: 
poarta-, doamna-, mireasa, împarateasa. Totuși sunetul ea se scrie 
cite üce dato? sí cu ea, precum: seau, cartea, partea. Súnetul i se

si áltele.

scrie cînd cu i, cînd cu e, cînd cu a, cînd cu â, cînd cu o, cînd c
i/, precum:

intru în loc de: intru
imperatu im parat
cuventu y> » eu ci rit
lana 9f n lina
candu n cind
romana n n rumina
fontana n » fîntina
suntu » ,, » sini.

Sunetul ® se serie cînd cu a, cînd cu a, cînd cu e, precum r
barbalia în loc de: bărbăție
cârti „ n „ carii
imperatu „ „ împarat
me „ „ mm.

La capătul cuvintelor țărmurile în literă cusunătivă se pune 
pre tot locul cîle un u, precum:

domnu în loc de: domn 
domnitlu „ „ „ domnul.

Literele d, s, t, năinte de i suna ca d, 3, t, precum:
dlce în loc de: dice 
esire „ „ „ emite *
asculitu „ » » ascutd.
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lege cetesce: lege 
lungime „ lungime.

Litera c se cetesce nainte de c tot de-a una ca c, ear’ nainte
de i cînd ca:: c, cînd ca t,, precum:

cer cu în loc de: cerc
cerere ♦♦ 99 „ cerere
lucire « » „ lucire
sociu 99 39 „ soții
preciuire 33 w „ prețuire.

Litera g noeinte de e si i sun® pre tot locul ca: g, precum:

Sunetul d se serie
asta-di

cînd cu: d, cînd cu z, precum: 
cetesce: astce-di

di cere 
luminezu 
zefirii

dicere 
luminedu 
defir.

Sunetul t se scrie cînd eu: t, cînd cu c, precum: 
societate maretia, cetesce: soiietate încercata:.

Tonul cuvintelor nu se înseamnce, decît numai la ca'pst.
precum:

lucra, lucră, veni, făcu. s. a.
Cînd se scrie sunetul ce cu: a, cînd cu: e? trebuie soe se 

priveasece, cum sînt scrise cuvintele în limba loetinoe, si soe se în
drepte dup® acellea. Tot asă, cînd se scrie sunetul: î, cu a, cînd 
cu: rf, cind cu: i, cînd eu: e, cînd cu: o, cînd cu: u, trebuie eau- 
tat mai întîiu la limba latin®, si care litera se afla acolo în locul 
literei rumîne: î, aceea sa se scria si în cuvîntul rumînese.



231

XXIV.

Timoteü Cipariii.

S'a născut la annul 1805 în satul Poenade aproape de Blajü. Sc 
trage dupce străbuni de'ntr’ü® familie veci® preutasc® dela Peatra 
de'n Moldova. Studiele salle si le-a f®cut in Blajü. Dupoe absolvicunea 
aeellora a fost trmmis de’n partea mînoestirii la Aiud spre invcetoscunea 
unor limbi pe trei anni de dille. Rm’ntorcîndu-se, a fost profesoriü de 
limbele roesoeritenne la seminariul de'n Blajü. La 1842 s’a ales canonic; 
la 1847 si 1848 a publicat foaea: Organnul lumincerâ·, la 1848 si 184!) 
fu membru all comitetului nacunal de’n Sibiiü, care a purtat roesboiü 
crunt contra Ungurilor si Sacuilor; la 1860 a fost președinte la comi- 
siunea filologic® în Sibiiü. De ia înființarea asotimcunii transîlvanne 
pe’ntru literatura si cultura poporului rumîn este vice-presedintele ei. 
E un boerbat foarte cetit, 5cie foarte multe limbi, ciar si celle rcesoe- 
ritenne; a foecut multe coellmtorii prin principatele dunoerenne spre a 
învoeta acolo limba turceasca, precum si prin Germîniea si Italiea tot 
cu scopuri literarie. Eli a întrudus între Rumîni studiul istoric all 
imbei, si desvoltoecunea ei dupce monuminte si dialecte.

Opurile lui sînt:
1. Eleminte de limba rumîn® dup® dialecte si monuminte vecie.
2. Compendiü de gramatica limbei rumîne.
3. Sciinta s. scripturi, ismgogic®, ermeneütic® si arceologic®.
4. Istorica biblic® pe’ntru începători.
5. Acte si fragminte de'n istoriea bisericeasca a Rumînilor.
6. Biblioteca de mîn® 2 parii cîte 2 volume.
7. Cristomatîea saü analecte literarie.
8. Eleminte de poetic®, metric® si versificfficune.
9. Gramatic® l®tin® pe’ntru II., III. si IV. clas® gimnmsial®.

10. Filosofiea lui Crug tradus®.

§. 61.

începutul literaturei romanești.

1. Literatur a unui poporu, preste totu luandu, se în
cepe de, o data cu antaniele ocupatiuni literarie, nu cu punerea 
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in scrisu a producteloru si a cugeteloru, care pote urma mai 
tardîu. Dein acesta causa la mai multe popora aflamu cântece, 
tradetiuni istorice si fabulose, proverbia si alte asemeni pro
ducte literaria, nascanduse si tradanduse de in generatiune 
in generatiune numai cu vorb’a via, fora de scrisoria, in de- 
cursulu a mai multoru secle. De aste producte literaria si la 
noi românii s’au aflatu si se afla pana asta-di forte multe, ci 
pucine inca suntu culese si puse in scrisu. Er' intru intielesu 
mai de a prope, literatura unei limbe se începe cu antâni'a 
punere in scrisu a producteloru literarie in limba poporului 
culta seau neculta. De aci si Istori'a literaria se pote in doua 
modure ocupa, au mai pre largu cuprendiendu tote productele 
literaria ale vreunui poporu scrise seau nescrise, au mai re- 
strinsu intendienduse numai la cele semnate in scrisoria.

2. Câ se potemu defige inceputulu literaturei române 
sub veri care dein aste doua aspecte, se cere ne aparatu 
mai antâniu de tote a defige cu precisiune tempulu, de cându 
limb’a romanesca începu a forma una limba de se-ne statoria, 
va se dîca: de candu ea scapă de suptu arepele limbei mame 
seau de suptu protectiunea unei limbe sorori, ce apucă de a 
supra, care aici veri mama veri sora a fosta limb a latina, si 
de candu ea-si luă una fisionomia propria, de si retienendu 
trasurele mamâne-sa si a sororiloru, dar’ destinta de fisionomi’a 
acestor'a, precumu e destinta fisionomi’a individuului de a pa- 
rentiloru, fratiloru si cunmatiloru sei, ori si câtu de alt’mentea 
se semene cu eli.

3. Ci defigerea acestei epoce inca e multa cu anevolia, 
nu numai pentru că multu inca se disputa de originea limbei 
nostre, dar’ cliiaru si in opiniunea nostra: „că e de origine 
romana·1, dein acea causa că — monumentele ne lipsesc.i. 
Cu tote aste, in opiniunea nostra: „că e de origine romana··, 
mai apropede adeveru ni-se pare a fi, cumucalimb’a romanesca 
începu a veni Ia esistintia de se-ne statatoria mai antâniu, candu, 
impartinduse imperiulu romanu in orientale si occidentale, 
provinciele abitate de români cadiure in partea orientelui, st 
de aci înainte rupsere cumenecatiunea cu provinciele cadiute 
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in partea occidentelui, in carile se vorbea latinesce. Epoc’a 
mai decisiva fú, càndu prein edietulu lui Phoea imperatului 
Bizantinii pre ia annul 602 delà Chrestu, limb'a latina incetà a 
mai fi judecătoreasca si diplomatica in imperiulu orientale, si 
asia se precurma de totu ori ce influentia a limbei latine asu- 
pr’a limbei romanesci. De unde nu fora fundamentu ni-se 
pare a poté dice: cumu cà incepululu seclului VII dupa 
Chr. e epoc’a mai definitiva a independentiei limbei roma
nesci de catrâ limb’a latina si de catrâ limbele soroci de 
prein Italia si cele alalte provincie occidentali.

4. Rumpenduse asia cumenecatiunea intre limb'a roma
nesca si sororile ei de una data se rupse si formarea analogica 
intre ea si limbele italice. De aci este cà in unele parti aflàmu 
atâta de mare asemenare intre ele, er' intru altele atâta de 
mare diferenția; alta causa acestui fenomenu ne potendu 
fi, de càtu cà cele asemeni se tragu dein epoc’a desvoltarei 
in ainte de rumperea cumenecatiunei. pre càndu adeca limba 
romanesca facea inca unu corpu cu limbele italice, dereptu 
care si procesulu formarei loru era unulu si acel’asi pentru 
tote împreuna; er' dupa rumperea cumenecatiunei intre ele, 
limb'a romanesca taliànduse asia dîcundu de catrâ truncbiulu 
si radecin'a de mai in ainte, desvoltarea ei inca nu potú de aci 
in ainte se se faca intru toate părțile intru asemenea cu a 
celoru alalte sorori de pre pamentulu italic.

5. Acestu procesu de desvo'tare si formare a limbeloru 
romane, chiaru si pre pamentulu italicu si alu imperiului oc
cidentale, tiemi forte indelungu, intru atât a càtu nece aceste 
limbe nu potu se arate ceva literatura in ainte de seclulu XI, 
de càtu pucine fragmente. Pana aci limb'a literaria a popora- 
loru romanice dein părțile occidentali, era totu cea latina, 
care de si se fece totu mai barbara mai alesu delà seclulu V 
incependu si dupa acea incetà cu totulu dein usulti poporului, 
totuși remase si pre atunci limba literaria pentru cleru si aceli 
pucini ce se mai ocupau cu literatura, asia câtu abia S. scrip
tura, unele predice, si câte unu carmene se scrieau in limb a 
si folosulu poporului.
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6. La noi, in care stadiu a fostu limb’a romana in epoc'a 
taliarei ei de catră sororile italice cu inceputulu seclului VII, 
nu potemu sci de càtu opinandu dupa starea limbei latine de 
prea tur.ci, care pre totu loculu era cadiuta. Procesulu des- 
voltarei ei seau mai bene alu asiediarei inca e necunoscutu 
dein defectulu monumenteloru literarie; numai structur’a ei 
dein laintru in forme gramatece sî sintactece ne arata, câ 
limb’a romanesca, asia rapede rupta de catră trunchiu sî ra- 
decina, mai antâniu se aduna in se-ne, părțile ce se pareau 
diferite le asemena, si cu unu cuventu defipse si formele sî 
legile sintactece ce pana aci erau mai nestatorie. Afora de 
îndoire inse este, ca limb a romanesca pre la inceputulu ace
stei epoce, mai totu un a era cu cea italiana de pre atunce, si 
forte aprope de limba rustica latina.

Inca si delà seclulu VII pana la alu XVI, aflamu prea 
pucine urme de limb a romanesca, sî cele mai vechi la străini.

7. Antâniu Teofane Bizantimdu, care in Chronografi’a 
sa la annul 6079, (371.) scriendu, cum Commentiolu împreuna cu 
Martinii, amendoi ducii romaniloru, ascundienduse in pădurile 
muntelui Emu sî esîndu asupra Chaganului Avariloru desu de 
demanetia, candu Chaganulu nu era in stare de a se apară, 
erau se reporte una victoria însemnata deca una impregiurare 
fatale nu le aru fi nemicitu cugetulu, dîee că calari’a unui 
osteanu lapedandu sarcin’a diosu, sociulu oșteanului strigă 
acestuia in limb’a pnrentesca se se torne in apoi, dîcundu: 
„torna! torna fratre!“, care vorbe domnul u calariei nu le 
audî, dar’ cei alalti osteni audiendule sî crediendu că sociulu 
loru le striga se se torne in apoi sî se fuga, toti o luara la 
fuga strigandu in gur’a mare: „torna! torna!“ Astea tem- 
planduse in părțile Traciei locuite de români, se in- 
tielege că ostenii inca au fostu romani, a căror a limba 
parentesca eră acea in care eli strigam: torna! torna! Aceasi 
templare se atla scrisa sî la Teofilactu Simocata bizantinulu 
in istori’a sa, cartea II, capu XV, numai câtu acesta dîce, că 
ostenii strigau: „retorna!“, er’despre limba sî mai apriatu 
spune dîcundu: că eli strigau in limb a tienutului de acolo.
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Templarea fu după Anastasia bibliotecariulu in anulu dela 
Cl'.r. 579, intru alu V anu alu lui Mauriciu, sî asia pre la ca- 
petulu seclului VI, numai câtu elu traducundu testulu lui 
Teofane, curentele: torna, torna le lașa că in testulu gre- 
cescu, er in locu de ,.fratre“, pune: ,.frateru, seau elu seau 
vre unulu dein copiști latinisându cuventulu: fratre. Deci se 
insiela pre invetiatulu lac. Goar in notele sale Ia loculu citatu 
alu lui Teofane, scriendu, cumu că acele curente are fi italia- 
nesci, de ora ce dein locurele citate la Teofane sî la Teofilactu 
apriatu se cunosce, că oștea lui Commentiolu stă dein romani 
locuitori in Tracia, carii singuri erau in stare a cunosce 
acele locure neamblate sî plene de pericule, er' nu italiani, 
de unde si Teofilactu dîse, că curentele strigate erau in limb a 
propria aceloru locure. Pre dereptu dar' scrietorii noștri au 
cusideratu aceste curente că cele de antaniu urme de limb'a 
romanesca in partea imperiului orientale.

A dou a la Constantinu Porfirogenitu in cartea „rfc ad
ministrarea imperiului- capu XXXII, unde, scriendu despre 
originea serbiloru, dîce: cumu că serbii in limb’a romanilor 
se numescu sierbi, de unde sî serbula in dialectulu vulgare 
se numescu calceamentele sierbiloru, er sierbuliani celt ce 
porta calceamente de aceste de diosu sî misiele. In care locu, 
sub limb’a romaniloru sî dialectulu vulgare neindoita se intie- 
lege unu dialectu romano, nu limb'a grecesca, macaru că 
grecii lapedandu limb'a romana totu au mai tienutu a se numi 
romani. Acestu dialectu romanu, de care nu afia urme Catan- 
cici, e dialectulu romanescu de preste Dunăre in Daci'a noua 
sî in prorinciele recinate, in care serbu semneza sierbu, sî 
in numerulu plurale șerbi cu articlulu masculinii se dîce 
serbii, cbiaru cumu scrie Constantinu, caruia că imperatu 
Constantinopolei nu poteă fi necunoscutu dialectulu romanu 
dein peinsul’a tracica, de unde atăti osteni avu imperiulu orien
tale. Mai mare mirare are fi candu Constantinu nu are fi 
seiutu de acesta limba. De unde testimoniuiu cu atatu e mai 
interesante pe ntru limb a romanesca, cu cătu ne adeveresce, 
că limb a romanesca pre la inceputulu seclului X, (elu imperatî 
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delà 911 pana la 9S9dela Chr.) nu numai eră formata, ci avea si 
articlii sei, inca puși in apoia numelui că si in diu’a de astadi.

9. Alte urme de limb'a romanesca panà la seclulu XV 
nu atlàmu de càtu diplomele prineipiloru României si Moldovei 
mai tardie, carele de se si scrieau serbesce panà la Mateiu 
principele României (domni delà anulu 1633 delà Chr.), inse 
numirile locuriloru, adese ori fiendu nume romanesci cu în
semnare, nu se seaimbare in serbesce, ci se retienure întregi, 
precumu si numele mu'toru omeni totu dein asemene causa.

10. Inse cumu câ românii si pro acele tempure, celu 
pucinu sub imperiulu românu-bulgaricu (inceputu la anulu 
1186 delà Chr.) au scrisu romanesce, se pote presupune cu 
probabilitate, mai alesu dupa ce loaniciu imperatulu se puse 
in mai mare apropiare cu curtea delà Roma, si veni chiaru in 
contlictu eu francii, batendu pre cruciali si prendiendu 
viu pre Balduinu regele loru, care la elu a st peritu 
Asemenea e de a se presupune si in principatele romanesci, 
ai carora principi de multe ori erau incuscriti cu familie de 
altu sânge si catolice. De unde nu ne miràmu, déca Urechia, 
cehi mai vechiu cronicarii! moldovenescu cunoscutu de nume, 
nu numai de cronice moldovenesc! si slavonesci, ci chiaru si 
de latinesci face aducere ameute. Dein aeeasi causa se de
riva neindoitu si acea memoria de alt’mentrea pucinu adeve
rită, cumu câ românii panà la tempulu conciliului delà Flo
rentin (1439), la care si Damianu metropolitulu Moldaviei fii 
de facia, nu numai au scrisu, ci câ au scrisu cu litere latine, 
si câ numai dein ur'a beserecei latine si cărțile scrise cu litere 
latine s’au arsu dupa acelu conciliu sub principele Moldovei 
Alesandru *)  si scrisori’a slovenesca numai de atunci se intru- 
duse la români lucrandu intru aceea Teoctistu metropolitulu 
care eră de sânge bulgarii.

’) Pe tîmpulu tinerii adunîntei florentine a domnit in Moldova prin
cipele Ilies (1433—1443), ear’ Alesandru a fost nceintasul acestuia 
(1401—1433), prin urmare nu sub Alesandru s’au ars ecer’tile, daca: 
s’au ars, ei sub Ilies. A. P.
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1 1. In Romania anumita se dîce ca principele Neagoe 
(morte la anulu 1517) are fi scrisu romanesce una carie de 
iuvetiatura catrâ filiu-seu Teoilosiu cărei urma in scaunu; 
inse pana acumu nu ne e cunoscuta deca s a tiparitu. La 
Iota tenip'area, ast a are fi cea de antâniu mai apriata notitia 
despre literatur a romauesca intru intielesu mai strinsu.

12. Cu tote astea, literatura romauesca mai adeveritu 
se începe cu inceputulu tipărire! cartiloru romanesci catrâ 
midiloculu soclului XVI, fora de a se pote inca deplenitu sci, 
care a fostu antonia carte tipărită romanesca. Dein seriea * 
cartiloru ce vomu infirâ de aci in diosu se va cunosce, că in 
cele de antaniu secle XVI sî XVII mai tote cariile romanesci 
fure traductiuni de pre alte limbe, inse cu acea curiosa cer- 
custare, câ cbiaru scriptele originarie romanesci au remasu 
retipărite pana in dîlele nostre, precum suntu Cronicarii Mol
dovei sî ai României, carii numai zelului DD-Iora M. Cogalni- 
ceanu, A. Tr. Laurianu sî Nic. Balcescu au de a milițienii câ 
s'au trasu dein umbra sî perire la lumina. Dein asta cercu- 
stare a provenita apoi, câ nu numai multe cârti romanesci, 
netiparinduse, au peritu cu totulu; altele, care au mai scapatu 
pana astadi, remasere stangliiarie fora începute si fora capetu, 
ci sî numele prea demniloru de memoria autori inca au cadiutu 
sub de a pururea acoperire. Alta impregiurare nu intru atâtu 
curiosa câtu trista sî amara se descopere in seclulu alu XVI. 
câ cele mai antânia producte literaria romanesci tipărite catrâ 
capetulu aceluia sî sub mai totu decursuîu urmatoriului XVII 
in Transilvania selucrara sub influenti'aconfesiuniloru străine sî 
se dedere afora cu spesele omeniloru dein Brasiovu dein anul 
1580 prein staruinti’a judelui de acolo Luca Hirscliel, altu 
Omiliariu cu spesele lui l’orro Miklos, Biblia dela Orestia cu 
spesele lui Geszti Ferentz sî asia mai încolo, pre cumu se va 
vede in seriea analectcloru.
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§· 62.

Puterea de vieatia a natiunei romane.
(Cuvînt rostit cu ocasiunea inaugurarei si deschidere, Asociatiunei tran

silvane pentru înaintarea literaturei si culturei poporului roman.)

Escekntia, Ifornnî si frați!

Candu ne uitamu înapoi la istoria poporului nostru si mai 
alesu la a natiunei noastre din asta patria dulce, carea e an- 
taniulu leaganu alu viatiei romane pe aceste locure nordice- 
orientali, mai ca nu aflamu in seri’a atatoru mari secuii dela 
inceputulu celui alu doilea alu erei creștine pana acum peste 
mediuloculu alu celui de alu XIX, decatu numai dîle de lacreme, 
de doreri si de suferintie pe tota form'a; cr‘ dîlele de bucuria 
pe’ntru poporul romanu si pentru națiunea noastra transilvanica 
in specia au fostu mai pucine si mai rare, decatu pen'ade corbu 
albu. Cultura romana, ce au adusu cu sene in Daci’a din alte 
parti ale lumei mai fericite si mai desfătate, si o au straplan- 
tatu in acestu pamentu rece si inghiatiatu, cultura, de carea 
marturisescu tute ruinele si tote anghiurile patriei noastre, 
acele 40 de cetati, ce le numera Ptolomeu in geografi a sa cu 
numele abia cu 50 ani după strămutarea noastra in acestu 
Babilon, — tota, mai tota cadiu prexla genteloru barbare, 
care înainte de a preda Grecia si Italia, Aten a si Rom'a, se 
păru ca din pred a patriei noastre si din ruin’a culturei romane 
de pe acestu pamentu si-aji luatu gustu de a se încruntă in 
ruinele si ale ccloru alalte provincie din imperiul roman. Din 
acesta ruina totala a natiunei numai D-dieu scie cum amu sca- 
patu, numai ca prin minune, si numai cu pelea si cu viati'a, 
căci acele incursiuni si predatiuni nu numai ne au rapitu averea 
si cultur a, ce o-am avutu, ci ne au rapitu si mii de mii de su
flete de ale fraților s'au părinților noștri, si deaca ar' fi fostu 
moartea loru numai corporala, mai pucina le-ar' fi fostu si 
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amaratiunea, insa decatu moartea naturala mai este moarte si 
mai cumplita pentru omu, sclavi'a, despărțirea de ai sei, si mai 
pre sus de toate simtiulu unei ruine natiunali; căci nece o 
dorere poate se se asemene cu acea dorere, candu vede omulu 
nu numai perirea sa, ci vede deodata si perirea unei patrie, 
a unei națiuni întregi, mai far« nece una sperare de o redicare 
din aceea perire. Inse din toate aceste ruine providenti'a ne-a 
conservatu inca in aceste doreri cumplite unu tesauru nepre- 
tiuitu, care nu ni l'au potutu răpi nece sabi’a invingatoriului, 
nece crudîmea tiranului, ce domnia pe corpurile noastre, nece 
poterea fisica, nece politic a infernala, — un tesauru nascutu 
cu noi delà tîtile maicei noastre, dulce ca sărutările maicutielor, 
candu ne aplecau la senul lor! tesauru mai scumpu decatu vieatia; 
tesauru, care de ¡'amu fi perdutu, de I'amu perde, de vomu 
suferi vre unadata, câ cineva cu poterea au cu insielatiunea 
au cu momele se ni-lu rapesca din manile noastre, — atunci 
mai bine, mai bine se ne ingbitia pamentulu de vii, se ne adu- 
namu la părinții noștri cu aceea mangaiare, ca nu am tradatu 
cea mai scumpa ereditate, fara de care nu am fi demni de a 
ne mai numi fiii loru: limb'a romaneasca. — Ci sperâmu in 
provedinti'a divina, sperâmu in vertutea neînfrânta a natiunei, 
pe care intru atati secuii nece în cea mai apusa soarte a ei nu 
a tradatu-o; sperâmu in marii barbati si insufletîtii fii ai na
tiunei, cari mai alesu in aceste tempure critice, in care se 
tractéza cestiunea de a fi au nu a ti, cu téta barbatî'a demna 
de unu romanu vechiu, cu toata resolutiunea nefaciarita, si cu 
pén'a si cu cuventulu si cu fapt a au spriginitu si spriginescu 
caus'a natiunale, caus a culturel, in biserica, in școala, in poli
tica; cari si-au intorsu toata influinti'a si pusetiunea, si n’au 
erutiatu nece ostenele, nece spese, numai si numai câ se-si 
sprigineasca pe aceasta națiune, cu alu careia nume se lauda 
si a careia limba o vorbescu.

Chiaru si asta dî solene, ce ne a adunatu din toate păr
țile patriei, e unu testimoniu alu vietiei romanesci si o prote- 
statiune mai solene decatu si juramentulu, ca națiunea romana 
nu vrea si nu va suferi nici odata, câ se apuna din seri a 
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națiunilor câ romana, ca nu vrea si nu va suferi nici odata 
aceea batjocura, că se se lapede de alu seu nume si de a sa 
limba in favoarea nici celei mai culte națiuni si limbe in lume, 
cu atatu mai pucinu iu fovoarea ori-carei alte, carea eri alalta 
eri era inca neculla, barbara, si care pana si astadi inca nu 
si-a scuturatu rugin'a, ce o rodea pana la anima inca înainte 
de 20—30 de ani, seau înainte că de o suta de ani. Aceasta 
adunare atatu de numeroasa, atatu de strălucită, de atati 
barbati bravi si demni, cari cu atat'a bucuria nu-si pregetară 
nici osteneal'a nici spesele, câ se alerge aici in depărtare si 
se ie parte la aceasta serbatoare natiunale, e unu documentu 
neinfranatu, ca se simtu măreți a fi iii ai natiunei romane si a 
se numi cu numele slramosiescu. Națiunile, cari viseza si 
traiescu iu acelu visu desiertu, ca ore-candu totu voru se aduca 
pe Romanu, că se-si despretiuiesca limba si se adoreze pe 
alfa străină, cari nu se potu desbaierâ de ilusiunile lor, ca 
romanulu va mai voi a se impenâ cu penele străine si voru 
înavuți seracî'a acestoru națiuni îngâmfate si pretensive, — 
depuna-si o-data pentru totudeuna toate ambițiunile reu cal
culate, deseepte-se din visulu loru si nu se mai nutrească cu 
ilusiuni seci si amagitorie. Câ amen, amen le dîcemu loru, 
ca mai curandu va trece ceriulu si pamentulu, decatu se se 
m.si prefacă romanulu in cea seu cea națiune. De romanu câ 
națiune dîcu, nu de romanu câ individu; ca deca au fostu 
împrejurări, candu cate unu bietu de romanu. au de fdme, 
au de goletate, au de ore care ambițiune, au de vr'unu altu 
calculu s'a departatu de trupin’a natiunei sale si s'a incopciatu 
câ unu olivu domesticu in olivu selbaticu, ast’a s'a pututu 
iutemplâ, poate ca se va mai intemplâ, si poate ca cliiaru si iu 
dilele noastre se vedemu cu ochii asemeni templari: sei lasâmu 
inse in numele luiDdieu, se-si caute fericirea si repausulu ani- 
mei unde le place si unde spereza se le afle; — ci romanulu câ 
națiune, pe carele 17 secuii l'au strambatu la pamentu in ade- 
veru, ci nu l'au ruptu, nici l'au smultu din radecina, si deci 
înainte se mai treca si de 17 ori-cate 17 secuii, totu romanu 
va remane, de s'aru duce si cu miile instrainandu-se; ast'a ne 
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e credinți'a neclatita, si speramu, ca toti, cei ce nutrescu 
asemene credintia, nu se voru rușina; căci mai maduósa e 
trupin a ei decatu se se usce, deaca se si usca multe si ori-catu 
de multe ramuri din corpulu ei; ca un ogoru fruptuosu, carele este 
in stare nunumai a nutri grâulu din destulu, ci si polomid'a, ci 
polomid a se va arde,.ear’ grâulu se va aduna si eara-si se 
va semena', ca semenii a se nu-i lipsească in toata eternitatea.

Ci nu voiescu a me întinde mai departe, macaru ca multe 
s'aru mai puté dice si aduce din viati'a natiunei, ce demustra 
invederatu, ca desierte sunt toate sperarile, ilusiunile, visele; 
indesiertu toate sofismele si machinatiunile tuturoru, cari mai 
ducu si tragu sperare, ca dór dór' din romanu voru putea 
face altu poporu nordicu au asiaticii. Unu razimu naționalita
te! romane se implanta astadi, ci speramu, ca asemeni razime 
de asta si de alte forme se voru implanta si de aci înainte si 
mai multe si mai poternice.

Se urâmu dar' acestei tenere plante, ce astadi se implanta 
in a dóu'a a noastra patria, se-i urâmu binecnventare dela 

. celu ce susține si spriginesce toate, ca cu ajutoriulu celui 
Preainaltu si cu zelulu invapaiatu alu natiunei nutrita si cre
scută se ajunga catu mai curendu la statur'a normale, in carea 
se inverdiésca, se infrundiésca si fructure înmiite se aduca de 
bunu si dulce gustu tuturoru Romaniloru, fructure de cultur a 
si propășirea in toate ramurile sciintiei, artei si civilisatiunei. 
Se urâmu, Domni si frați! si acelui mare barbatu alu natiunei, 
carele dela inceputu cu căldură a cuprinsu la senu-si si fora 
pregetu a condusu pana in momentulu de acumu ide’a •cestei 
asociatiuni, care astadi din idea trece in realitate. Sei urâmu 
din anima caldurosa, cu sinceritate nefaciarita si cu resunetu 
strabatutoriu, ca celu ce la inaltiatu la aceasta mare.treapta, 
se-i insufle portarea de grige părinteasca pentru națiunea ro- 

, mana, nunumai in cele sânte si D-dieesci, ci si in cele cese 
ținu de bunăstarea unui poporu demnu de o stare mai buna; 
de bunăstarea nunumai materiale, ci si mai vertosu de aceea 
stare eminente, ce distinge pe o națiune culta de catra unu 
poporu, precumu cuventulu distinge pe omu de alte vietiuitórie

Lepturariü ruiniiiesr T. IV P. I. 16
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pe acestu pamentu. Se-i uramu, ca se-si védia efeptuate 
intentiunile marinimose, ce le nutresce catra națiunea romana, 
se-si védia națiunea fericita, mai fericita decum o atlase la 
inceputulu păstoriei sale; se-si védia mangaiarea eu ochii, re- 
pausulu si multiamirea sutletului inca si in viati'a aceasta. 
Sei uramu dîle fericite, in mijloculu natiunei ajunse la feri
cire, dile multe si împreunate cu ne'ncetata multiamita din 
partea acestei națiuni bune si teneru semtitorie; cerend si 
rogandu-ne, ca si de aci înainte se binevoieasca a cuprinde 
si a adăposti, a ajută si a sprigini aeésta*  tenera societate, pe 
care o-a iubitu si o-a oerotitu delà leaganu pana in momentulu 
de facia. Se traiti Escelenti'a Voastra! —

XXV.

Constoentin Negruti.

S’a nceseut în Moldova de’ntr'uoe foemilie vecia; rumînoe la annul 
1809; învostd*  în casa poerintascce limba frîneeasca· de la un emigrat d. 
Baneovieu. La 1821, în timpul revolucunii grecesci, fugi cu pcerintele 
soeu în Boesoerabiea, unde petrecu trei anni. Aice fa*cu  cunoscinta*  eu 
vestitul poet rusesc Puscin si învatd? de Ia dînsul limba ruseascce. In 
petrecerile salle eu acest bffirbat se deseeptdi si se desvoltm într'însul 
spireti^ poetic. Dupoe roc’ntoarcerea sa în patrie pela annul 1824 
întru? în serbilul visteriei. Nu mult dupoe aceea îi muri (alie-smu. 
Aceasta*  întîmplare, precum si necurmatele procese escate după*  moar
tea tcetîne-sreu îl aruncară· într'uo*  melcencolie si seîrbce nespusa*,  de'n 
carea îl secepii*  apoi cetirea frumoaselor viersuri alle lui Cîrloavo*.  cari 
si desceptarce într'însul gustul literosturei noecunale, si îndemnările 
lui Eliade îl înturnarce eu totul spre poesie. Ell trieduse mai întîiu 
bucojti străine, precum Salul negru all lui Puscin, si cite-va balade de 
alle lui Vitoriu Hugo; după*  aceea publiece poemul sa*u  istorie Aprodul 
Purece după? troedieuni poporale. Mai apoi trceduse țoale baladele lui 
F. Hugo, satirele principelui Antioc Coentemir, acestea insa.*  împreuna· 
cu A. Donicu publica.*  nurcile Si scenne istorice în prosa*.  carile îi cîsci-
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gar® un renume foarte mare, cceei prin acestea euntribui mult la renă- 
scerea si redeșteptarea Rumîniei. C. Negruti fu si mcedulariu all adu
nării nceeunale de’n Moldova deee anni de dille; a ocupat mai multe 
posturi administrative; în 1857 fu delegat pe ling® comisiunea de 
mărginirea Basarabiei roe'ntoarse- In timpul de’n urm® saniffinnoe a se 
fi lăsat de literatură, adunîndu-si si publicîndu-si scrierile salle pro- 
sa'ice si poetice sub titula de „Poecatele tinerelelor“. Episodul s®u 
istoric Alesandru Ltppusneannul este privit ca un cap de operă a prosei 
rumîne si fu tradus în frîncesce de Voineseul în Revue d'Orient 1854.

§. 63.

Aprodul Purece.
(Episod de’n istoriea lui Stefann cell Mare.)

Fost’a acest Domn, om nu mare la stat, 
insce întreg, drept, viteadu, si mescer in 
roesboiu..........si era mare jale si plîns în
popor pe'ntru pierderea acestui Domn.

Vornicul Ureciă la vieatajui', 
Stefann cell Mari1.

etrănna J1. Cocîrliea cea voioas® în vmsduh se legănnâ
Si ’nturnarea primoeverei pre’n dulci ciripiri sârba"; 
Plugariul cu hărnicie s’apucase de arat 
Piemîntul, ce era încă de-all lut sînge rourat,

5. Uitase-acum Moldovannul trecutele lui nevoi,
Si cu fluerul la gură, pmstoriul pe lingă· oi 
Cîntă dorurile salle. Vai! el) nu putea gîci, 
Că Vrăjmaș iu ’ntr’a lui tară se gătesce-a n®v®li.

Genneralul cell mai falnic all dîrjilor ungurenni,
10. Hroiot, ros de’nversunarea, ce avea pe Moldovenni, — 

Cari ’n multe sîngeroase lupte i-au fost arătat, 
Ca nume de viteadu mare pe nedrept si-au cîseigat, — 
Luînd veste cum e® Stefann, Domnul lor atunci s afla 
iu ținuturi depărtate, avînd cu ell oastea sa,

15. Socoti, c® favorabil prilegu altul n’a găsi
De Moldovenni si de Stefann de uădat a-si răsplăti, 
Ca s® poată c*u®  lovire acea rușine spăla’, 
Ce rumînescile arme au săpat pe fruntea sa. 
Asa dar’ adunînd noaptea pre toti Ofițerii sei,

16 *
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20. Le spuse-alle salle plannurî, si le dise „frații mei!“ 

Sciti c' acești Rumîni selbâtici, vrmjmaSî aprigi ne'mpoecati 
Aîz ucis mulțime mare dintr’ai noștri bravi soldați! 
Sciti, ca:, însetați de sînge, în Ungarie’aii intrat, 
Si c<e foc si pustiire pe-a lor urmii aii lasat;

25. Ear’ noi, care barbatesce n am lipsit a ne lupta, 
De abia numaipre’n fuga: vieala ne-am putut scatpâ: 
Si cununile de laur, ce ’n resboaie-am adunat, 
Moldovannul cell obrâsnic în picoare le-au ccelcat. 
Oare-aceastce înfruntare si batjocura, si rceu,

30. N’a sa alba: răsplătire de la dreptul Dumnedceu? 
№a sa mai sosească: timpul sa ne resbunam Si noi, 
S’arcelam, cm ’n Unguri curge viteadii sînge de eroi?

i Timpul este îndamîna, prilejul favoritor : 
Oastea lor este departe, si cu ea-i si Domnul lor.

35. Mergeți dar’, si’n asta noapte toti ostasii va goetiti, 
Si, cînd va miji de diua, nesmintit callari sa fiți, 
Ca pre’n marsii iute si grabnic, fara veste sa-i călcăm ! 
Cine sini Ungurii noștri si Broiot, sa leiaratam ! “

Se foelia desertul Ungur eu-aeell vis amăgitor,
40. Cce ua tara ne-apărată va pustii prea ușor;

Si 'n a sa dădărnicîe i se pcereâ, cce vedea 
Lacrcemile cum se varsă, sîngele cum siroiă! 
Dar’ dreptatea provedintei n’a putut îngoedui, 
Gindul lui cell sîngerătic sa se poatce scevîrsi;

45. Si Dumnedoeu induratul pe-all săii popor credincos, 
Nu-I va lăsa în călcarea Ungurului fîeros. 
Deci îndurarea cereasca pe un Rumîn insuflînd. 
Ce de mult se afla înece pintre Unguri petrecînd, 
Si carele audise tot plannul acell cumplit,

50. Ce asupra tarii salle Ungurii l’au lost croit, ■ 
De si se gasiâ nemernj^, pribegit de'n tara sa, 
Patriotica simțire în inima-i tot s’afla.
Asa dar’ în vălmășagul, ce gatirea prileji, 
S’arunca pe-un caii cu graba, si spre Moldova porni.

35. După ce esi de'n la’gar alerga necontennit 
Toata noaptea pin’ ajunse cînd soarele-a răsărit 
în orasu la Romann, unde pre Pîrcălabul aflînd. 
Si primejdiea, ce vine, abia a-i spune-apucînd. 
De ostenneală si truda a cadut jos leșinat,

60. Ear’ callul luî lînga dînsu) resuflarea sî-a si dat.
De îndată Pîrcălabul un minut n’a dabovit
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Si un curier în pripre, la Stefann a rrepedit;
Ear’ satelor de pe margini, porunci a se greti 
Cu securi, topoaroe, coase, cu ce vor pute greși,

65. Tot uredatre dînd de scire si pre la boirerinasi, 
Ca cu oamenii de oaste, cu vecinii si slujbași, 
Cu totii, cu mic si mare sre grrebeasc’ a alergă 
La sesurile Moldovei, unde ell se va află. 
Apoi sfrîngînd crelrerasii, si parte de’n tîrgoveti

70. Inrermati eu lrenci, cu srebii, cu arce si cu sregeti, 
Au esit de’n tîrg afarre cu miere urdîea sa, 
Si pre dusmann frerre fricre, ca sre viire l’asceptă.

Precum norul de locuste, soarele întunecînd, 
Vine pre sus cu iutealre, tărinele-amennintînd,

75. In cît, tremurînd asceaptre spreriatul muncitor, 
Nesciind unde-o sre cadre acell nor îngroditor; 
S’amregesce cu nredejdea, ere ogoru-i va screpă 
Si-a sudorii salle rodurl va pute ell adună; 
însre de-ure datre lrecusta cade toatre pe cîmpt'i,

80. Si 'ntr’ure clip® 'n prav preface : țarini, holde-ogoarre, vii. 
Sau, dupre cum primrevara, omretul eell adunat 
Pintre ripi, si de-a lui Febus calde rade sregetat, 
Se topesee, si s’asvîrle siroiu iute furios, 
In prerreul, care curge pintre flori în văile jos,

85. ¡1 tulburre, îl mreresce, îl înflre cu all sreu vall, 
Si nu-1 lasre pîn’ nu-1 face de sre vărs® peste mal: 
Cîmpiile se înneacre, ear' prestorii spreimîntati 
S’acueadre cu-a lor turme în munții învecinați: 
Acest feliu sumetii Unguri în Moldova noebusesc.

90. Ori ce 'ntimpin® 'nainte, robesc, tai®, pîrjolesc, 
Cu omor si pustiire drumul lor se însemnă, 
Naintea lor merge groada, si 'n urmre foc fumegă; 
Dar’ spre-a Romannului parte de ce se apropia 
llroiot, aflînd pustii sate, a ’ntelege nu putea:

95. Care poate fi pricina acellui bejrennrerit, 
Creei ell scie, ere de dînsul nimine neci n’au gîndit; 
Deci îndatre poruncesce sre-i afle pre cine-va 
Pre’n colibe, pre’n bordeie, ca sre-1 poatre întrebă. 
Eatre ere îmblînd hreiducii peste un moșneag au dat,

100. Gîrbovit de bretrînete, într'un toiag rredimat;
A lui barbre ea drepada, alle lui plete-argintii, 
Fata lui cea cuvioasre, ocii lui mrereti si vii 
îl asămrennre, ere este îngerul ocrotitor,
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AII acellor pustii sate, s’au duhul tînguitor. 

105. Ell pînoe la Hroiot vine eu pas lin si moesurat,
Foeroe grijce, de si este de ostasi încungurat,
Si asceaptoe soe-l întrebe. — „Unciasule ! ia ste-mi spui 
De ce pricina pe-aicia neci un locuitor nu-i'l — 
Asfel Hroiot îi grceesce. — „Pricina însu-ii o vedi, 

110. îi roespunde-atunei bcetrînul, si încă mai cercetedi?
Pricina bejcennoeriei si-ajalei obscescl, Tu esci,
Hotă turbat si fcerce lege, care prcedi si pustiesci!
Care vii cu cete multe de tâlhari si prcedcetori,
S’aduci jale in Icecasul unor pâcnicl muncitori! 

115. Nu purta grija·! cu dînsil curînd te vei întâlni,
Si amar îtl vel dâ sama, foarte greu te-i rcefui.
Dumneclceu mult induratul, nu gincli, cce Te-a loesâ 
Sac sfdeșii cu-a ta turbare credincoasce turma sa, 
Ce-sl va inturnâ urgiea preste spurcat capul tceu, 

120. Si-l va detuna, sdrobindu-l cu 'nfocat trdesnetul soni!“
Dicînd, face semnul crucii, si de'n greu a suspinat. — 
Cine ’n minutul aeella soe-l vadoe s’ar li intîmplat 
L'ar fi socotit cce este de’n eeriuri vre un proroc
— „Spindurati-l, intcepati-l! tceiati-l! dali-l iu foc! u 

125. Strigoe hmiducii, husarii, si tot trupul ostcesesc.
Si-acum mii de loenei si scobii pe de-asuprw-i se ’nvîrtesc. 
Boetrînul asceaptoe moartea, foerce a se otceri.
El) pe’ntru tara sa este inultcemit a se jertfi;
Dar’ Hroiot strigoe soe-l lase; ostasii i se supun. 

130. îi fac loc, se dau în laturi, mina pre ell nu mai pun.

Genneralul lor sîmtesce, dupce cîte audi,
Coe învingerea, usoaroe, cum gîndesce, nu-i va fi. 
Deci în cete de-îice potrivoe ostennii son adunînd, 
Pre hoeiduei puiînd în mijloc, coellcerimea însirind, 

135. Lasă· trupul eell mai mare sub nisce veci olîcari,
Si ell, cu uoe parte-aleascE de coellcereti voluntari.
Purcede mai înoeinte, nercebdcrtoriu de a sci,
DeaecB ’n drumul soeu vr'uoe oaste de rumîni va întîlni?
Dupce ce cîte-va oare merserce cu un pas des

140. Vcecîur’aproape de Romanii, pe 'ntinsul Moldovei ses,
Un puțin niima-r de oameni, tot în cete împoertit; 
îns'aceâ adunceturoe eră Jfnîndrce de privit.
De-uoe parte boicercEnnasii, de-ai lor slugi încungurati. 
Ccelloeri pe armcesari ageri, si feliurit îmbroecati, 

145. Fiesce-care de'ntrînsii eîte-uce dovadoe purtă,
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Delà dusrnannul, pre eare l'a fost învins mina sa.
Unul c’üœ sabie 'ntoarsœ, c’un cœput rosu ’nfirat, 
Si haine înaurite, altul turêesèe ’mbrœcat;
Altul îneéllecœ earœ-si un eall de Don cœdœcese,

139. Poartœ ùœ sùlitœ lungœ, si un hœngeriù cœlmucesc; 
linbrœcaf c’un cepcîn verde, si blœnnit tôt eu sœmur, 
Un topor se hœrœtesêe, pe-un sirep arniœsariü sur; 
Cingele, seaüa lui, frîul : ferecate cu argint, 
Aratœ, cumcœ luate delà vr’un mare Leah sînt.

133. Pe a altuia frumoasœ, si auritœ hœrsea
Intr’un coltü se vede-un vultur, ce ùœ cruce ’n gurœ ținea 
Nu rœmîne îndoealœ, cœ acell odor bogat,
Delà Domnul VIad, seaii Radul în rœsboiü a fost luat.
Alții eu sœgcti si arce aii eœeule tœtœresei,

160. Insœcea mai mare parte poartœ eusme tureœnnescï.
De acolo nu departe tœrannii staîi adunați,

Cu sœcurï. eu lœncï, eu coase si topoarœ înarmați;
A lor minecï suflecate, aerul posomorit,
Tœcerea lor, toate-aratœ, cœ spre rœsboiü s’aü gœtit.

163. Pîrcœlabul mai nœinte erâ eü-aï sœi cœllœreti, 
Avînd strînsi pre lîngœ dînsul slujbașii si tîrgovetï. 
Deci vœdînd, cumcœ dusrnannul, cit putea, veniă spre ei. 
Se întoarce si le dice: — „Eatœ dusrnannul flœcœl! 
Nœvœlitï la eU eu totii, voinicesce vœ luptati!

170 Tara, si casele noastre în pradœ-i sœ nu lœsati!
Dali de lot! sœ n’aveti milœ de-un dusmann, ce ne-a prœdat, 
Care cu foc, si eu singe urma sa Si-a însœmnat;
Bucumatï! si Doamne-ajutœ! — Cu totii strigœ: Amin! 
Aideti frali de’n tara noastrœ sœ alungœm pre pœgln!“ 

173. De-abia tobele si surle semnul bœtœii vestesc,
îndatœ cu toti în oastea Ungurilor nœvœlesc, 
Strigind: ucideti! ucideti! dati de tôt! nu vœ 'ndurati! 
Pre dușmanii, ce ne pradœ, nu miluiti nu crutati! 
Cü-a lor groasnicœ nœvalœ, caï, cœllœreti oborind,

180. Aduc neorînduealœ intr’all dusmannilor rind; 
Indœdar staü Ungurenniï, si vitejesce se bat, 
Ruininui nu-i bagœ sama, si tœrannul încruntat, 
Lace jœrtfœ rœsbunœrii si pre prins, si pre rœnnit. 
Indœdar si ofițerii, si Hroiot, osteann vestit,

183. Ca sœ-ï mai imbœrbœtede, de-a valma pe’ntre soldați 
Se luptœ, nu vœd, n'ascultœ husarii înspœimintatï, ■
Sï-amerintîndu-ï de’n urmœ cutitul moldovennesc, 
Sœ plece acum de fugæ se îrideasœ, se gœtese.
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Eatre c’atunci ceea oaste se iviă de'ntr’un ponor: 

190. Ungurennii prind la sutlet, vredînd, ere vine-ajutor,
Se întorc cu brerbretie, se însîrre ear’ la loc,
Si rresboiul se ’nclesteadre mai ucigasu. mai cu foc.
Dupce cîte-va minute toatre oastea le-a sosit:
Husari, hreiduci, oaste noure, pe Rumîni a nrepredit. 

195. Deci îndatre toatre fata bretreii aii prefcecuf;
Creci mrecar ere Moldovennii cumpretul nu și-au pierdut.
Dar’ de multoe Ungurime nredusiti, încungurati, 
Credea, precum snopii vara, de sabie sreeerati.
Dos la dos, spate la spate se bat desnredrejduit: 

200. Lovirile li-s grodave incit nu-i de povestit;
Supt all Rumînului palosu sîngele curge prerreu,
Pin’ ce bratu-i amortesce, fiind rrennit foarte greu,
Scap® sâbiea de’n mînre, în urnire si ell credînd,
Rrestoarnre încre pe-un dusmann, ce-1 vede lingre ell stînd. 

20S Dumnedoeule! la tine ncedejdea lor a ramas,
Inalte-se pin' la tronu-tl all lor trist si jalnic glas!
Si trimite-le de n certuri un înger într'ajuloriu, 
Cceci se bat pe'ntru scceparea, si-apoerarea tcerii lor!“ 
Coperiti de ranne grelle, frecînd semnul sîntei cruci, 

210. Isi dau duhul subt cutitul srelbătecilor hreiduci!
Pîrcrelabul plin de scîrbre cu cîti-va boirerrennasi.
Mai avînd pe lîngre sine vr'ure sutre de erellrerasi, 
Sperîntre de mîntuire, de niereire-asceptînd, 
Si, decît traiu cu rușine, moarte mai bine-alegînd, 

215. Hofrerresce sre s’arunce între dusmanni desperat,
Si sre moarre cum se cade unui brav adevrerat.
Cînd deci astre hotrerîre a împlini se gretia,
Eat’ un crellreretu dreresce, ce 'n fugre spre ell veniâ.
De pulbere, ce rîdiere, callul lui cell înspumat, 

220. Nu putea ca sre-1 cunoascre, dar’ inima i-au srelfat,
Ea par’ cre-i spunea, c’acella aduce vr’un ajutor
Pe’nlru bravii, ce de Unguri frerre milre se omor 
Nu trecu mult, si atunce oeilor srei n’a credut, 
Cînd pe Purece Aprodul ling® dînsul l’a vredut. 

22b. Purece care ’n rresboaie a fost pururea vestit
Rumîn verde întru toate, all lui Stefann frevorit.
„Pircoelabe ! sîncetate! dice: Stefann a plecat.
Cum Iute wsciintare, ce pre'n cartea ta i-ai dat,

■ Sim'a Si pornit la tine, ca sce-ti spun, sa te graibeSci, 
230. Soe aduni oameni de oaste citi vei pute sce gasesci,

Si nceintea lui indatce, cu totii s<e alergați!“



249
— „Oamenii miei, eatoe-i frate 1 cudusmannu ’ncoeloeratl!“ 
li răspunde pîrealabul, de trei oare ne'ncetat
Se luptae cu vitejie, si mult sînge s’a voersat;

235. Coecl a dusmannilor noștri numărul e îndoecit, 
Si dece odihniți Unguri stau pe-un Rumîn ostennit!“ 
Aprodul atunci îi dice: „de este asá, apoi 
Sos te tragi cu cîtoe oaste ti-a roemos incoe, spre noi, 
Coecl acum la Șiret, Stefann, trebuie soe fi sosit.

240. Eu moe 'ntorc, te las cu Domnul, soliea ml-am împlinit.“ 
Sfîrsind fara de dmbavrn, s’arunca pe callul sceü, 
Ii da pintennî, si le striga: „Rceminetl cu Dumnedaă 1“ 
îndata si pîrecelabul semn de ratrágere dînd, 
Si restul oștilor salle la un loc tot adunînd,

245. începură a se trage cu régulos, si încet, 
Spre oastea, ce tceboerîse la Sceia lînga Șiret.

Cum a primit curieriul de pîrealabul trimes 
Stefann, de’n toat’ a sa oaste a treia parte-a ales,
Si, mergînd cu un marsu grabnic, toatce noaptea pînce *n  di, 

250. A doúa di pe ameada-di în ses la Șiret sosi.
Acoló spre resuflarea oștilor a tabarît
Si ’n trei trupuri osebite oastea sa a împartit, 
Darabantii cei cu plete, toti sînete lungi purtînd; 
Armoeseii cei sălbateci barbe stufoase avînd;

255. Seimennii cei iuti cu arce, si cu macuñi în falii,
Toti aceștia pedestri, mimar ca la septe mii: 
Erá sub Vornicul Bóldur, osteann veciú, si ispitit 
în rasboaie si în tâberi crescut, si înbatrînit. 
Paharnicul Coste earce-si avea pe sama sa dati 

260. Pantirii si Leficiii: toti eu dale îmbracati.
Ear’ copiii, si Aprodii, de boicerennasi feciori, 
Carii ostasescul prapur a pcedí erau datori, 
Pre Voevod tot de-a una la rasboaie strajuíá, 
Si haine foarte frumoase si bogate arme-aveá.

265. în mijlocul lor callare Eroul Stefann erá,
Si vecîul steag all Moldovei înainte-i flutura. 
(Pe dînsul erá de-üa parte: cap de Dimbru ’nfmtisat, 
Ear de'ncolo sîntul Gorgiü callare si înarmat. 
Acoló se afla eara-si all oștilor veterann,

270. Arbur Hatmannul, ce ’n mînapoart’un groásnic busdugann, 
Pre care, ca pre ba minge, de copiii il arunca; 
Dar’ adi omul cell mai tare de abia 1 ar ridica, 
Alta arma ell nu are, neci voesce-a mai ave,
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Cœcï îï plœeea, cînd pre dùsmann c’iiœ isbire il turtii. 
275. Eatœ se aude sgomot, împuseœturï, si strigœrï, 

Ciote de biruintœ. sï-a căilor rîncedœrî;
Peste putin se dœresce si steagul pîrcœlœbese, 
Pe ’mpregurul lui grœinadœ, staü ea did nerœsbœtut, 

280. Sœ puïœ pe dînsul mina Ungurul neëï c’aû putut;
Plini de pulbere si singe, de ranne aeoperitï, 
Aëestï bravi se luptœ strasnic, cœëï sînt desnœdœjduiti! 
Se ’nfioarœ Ungureannul, si stœ trist a socoti, 
Cœ învingerea aceasta multœ oaste îi jertfi.

285. Dar’ bucurîea isbîndii întristarea-î întrecea, 
Cœ-Ï aproape rœsplœtîrea, lui neëï pre'n gînd nu-ï treceă, 
Pe’ntrucœ ’ntr’iiœ luneœ deasœ oastea rumîneascœ stă, 
Si porunca, sœ inceapœ bœtœliea, asëepta.
Deci Stefann, lresînd in urmœ ùœ strajœ de cœllœrasî,

290. Orînduesce pre Boldur cù-aï sœi barniëi pedestrași, 
Sœ meargœ, sœ nœvœleascœ in hœïduêii ungurescï; 
Ear’ Pœntiriï sœ loveascœ aripile dusmœnnesci. 
Dupœ aceasta se ’ntoarse si acéstl'eliii le grœi: 
„Ostasl! voï sciti foarte bine, cœ spre a ne birui 

295. Alții mai insœmnati dùsmanni in dœdar s'ait ispitit, 
Ci ait sœbiilor noastre el cer carte ascuțit;
Apoi suferi-vom astœ-di, ca acești cutedœtorï, 
Vrednici de-a purta mai bine nume de boliprœdœtori, 
Sœ vilœ cu sumetie clar intr’all nostru pœmînt,

300. Sœ robeascœ, si sœ prade? Nu! cit eù in vleatœ sînt! 
Nu va fi! Dumnedœù sîntul ne va înputemici, 
Sumeata lor cutedare sœ o putem pedepsi!
Precum la Soci, la Soroca, la Lipnilœ v'atï purtat: 
La Baea, la Cursul apei, si la Rimnicul sœrat :

305. Astœ-di si eu Ungurennii lot as à sœ vœ purtatï, 
Si la ori-ce intimplare tot de-a una s' alergați. 
Unde-tï dœri astœ pannœ delà gugumanna mea, 
Pre carea pre drumul slavei pururea o veți vede !“ 
Dice: si s’aruncœ ’n dùsmanni de Aprodi încungurat.

310. Vornicul Boldur atuncea si ell nœvalre a dat.
Arbore viteadul hătmann cu cœlœrimea cea grea 
Se aruncœ 'n husœrime, si începe a tœiâ;
Vai! si amar de acella nenorocit Ungureann! 
Pre care îl întîlnesce strașnicul lui busdugann !

315. Ca si cum ûœ stîncœ mare de’ntr'un munte s’a surpat. 
Sdrohesce, oboarœ, sfarmœ ori-ce 'n drumu-i a aflat;
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Prăvale, rostogolesce ciredi, turme, bergelii; 
Pînce ce se întîlnesce eu nisee ’nveeiti stejari.

320. Uitati de timp si de veacuri pe-alle muntelui dcermceri 
Uriașa stînc’atunce toatoe puterea pierdînd 
Nu mai face strieoeeune neclintit« roemîiind;
Ear’ poporul de pe văile, care sta înspmîmintat, 
Dce lui Dumnedceu mărire, voedîndu-se, c’au scăpat.

325. Seau dup« cum hoțul noaptea pre’n codru Căllătorind, 
Si la prada ce-a sa; fac« cu multmmire gîndind, 
Se bucur® cînd privesce ceriul învaelit cu nor, 
Cmci are bun« sperînt®, e’a pute pr«dâ ușor, 
Si-acum callul so;u pre’n pintenni îl silesce-a alerga, 

330. Dar’ fulger® si trasnesce tocmai de’n năintea sa!
Callul sare, sforăesce, si tîlhariu 'ncremennit, 
Scap® dărlogii de’n mîn® socotindu-se perit: 
Asfeliu si Hroiot rămase, cînd pre Stel'ann a v®dut,

' Ce de’n luptele trecute îi era prea cunoscut.
335. Ins® trebuie-a fi fată, n’are ’ncotro cotigi,

E pierdut sl ell si oastea, deac® nu vor isbîndi. 
A cailor rîneedare, pocnetul cell de sănneti, 
Freamătul si sueratul a mii de mii de săgeți, 
Dffingffinnitul cell de sd-bii, pulberea cea pîn® ’n nori 

340. Se înalt® in vîrtejie de l'atîtia luptători;
A trimbitelor si surle răsunet scîrtăiător, 
Țipetele, vmetarea, gemătul cellor ce mor, 
Ingrodesc pre căllătoriul, ce-si urmead® callea sa, 
Si urecile-astupîndu-si se ascunde unde-va.

345. Rumînii cu-a lor iuțeai®, prăvălind răstoarnă tot; 
Ungurii de’n împotrivă se silesc si ei, cît pot; 
ins® furiea rumîn® sparge, sfarmă ori ce greu, 
îndădar si ofițerii se luptă, se bat mereu; 
îndădar mai fac mînevre, si ’n tot cipul se sucesc:

350. Nemică nu pot s® facă, nemică nu isprăvesc. 
Acum toti pleac® de fugă cu sufletul îngrodit, 
Cînd Hroiot cu bărbăție înc’urn dat® i-a oprit, 
Strigîndu-le: „unde mergeți, încotro vreți s& fugiți? 
Au doar' ca: sintetl aproape de casa: voe 'ncipuiti?

355. bisa: pin’ la tara noastre:, eu voe pot încredința, 
Cm neci unul de n noi asloe-di nu va mal pute scapi. 
Nw-i alt mijloc de scmpare, decît toti soe năvălim 
in corpul, unde e Stefann, si pre ell ste-l oborim. 
De-l vom omori pre dinsul, soe Sciti bine c am scoepat.
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360. Acolo isbi.tî cu totii, si voe bateii desperat! “

Deci urmînd plannul acesta, ei spre Stefann nrebusesc: 
Copiii si cu Aprodii, ce pre Domnul ocolesc, 
Se lupta· cu vitejie to ti pre lingă; prințul lor, 
Sfarmre, taice si dumicce, fac înfricoșat omor;

365. Dar’ hreiducii sînt ca didul, si desnredrejduit dau, 
Se bat bine si husarii, si neclintiti pe loc stau. 
Vifeadul bratu all lui Stefann pre’n dusmannî crerreri trecea 
De a sîngelui vrersare premîntul se înroși;
Cînd de-un plumb de’ntr'ure sîneatre callul lui, rrennit fiind. 

370. Sforreesee si-apoi cade înc’uredatce neciedînd.
Cade si eroul Stefann, dicînd: „copii! nu vce dati! 
Sipre Domnul vostruprada dusmannilor nu loesati!“ 
Hroiot în glas mare strigoe: „Fraților am biruit! 
Fiorosul nostru dușmana a cadut si a perit!

375. Pe trupul lui puneți mina, hrannce corbilor sce-l doem! 
Ca si el soe se ’ndulceascce, cînd si noi ne roesbunoem! “ 
Sumetindu-se dusmannii nrevrelesc mai furioși; 
Insre nu pot sre rresbatre pre’ntre-Aprodii credincosi. 
Toți împreguru-i s’aseadre, se luptre ca niscelei:

380. Indredar Ungurii îmblre sre-si facre loc pe’ntre ei;
De sâbiea rumîneascre se înjungire, se omor, 
Se fac jertfre putredirii, si obrresnieîei lor! 
In timpul acesta Stefann sre se scoale isbutind, 
Si de’n crederea aceea nemicre nepretimind,

385. Cere alt caii: deci îndatre Purece descrellecre,
Si, tiiînd frîul si scara, la Domnul sreu alergi, 
Dicînd: „Doamne! eatce callul! aratoe-le mai curind, 
C<e de tine Ungureannul n'a scuipat intr acest rînd!“ 
Dar’ de stat fiind mic Stefann, nu putea încrelleca;

300. Purece-atunci earre-i diee: „De voesci Moeriea Ta, 
Eii un mosinoiii m’oiii face, pre carele sie te sul!“ 
Si 'ndatre pe brînci se pune, jos la picoarele lui. 
Deci cu mijlocul acesta, Eroul încrellecînd, 
Coetrre dînsul se întoarce si îi vorbesce dîmbind:

305. „De va vre Dumnedoeu astie-di sa: putem ca sa: scoepa-m 
De primejdiea aceasta, întru careu ne aflam, 
Soe șeii Purece baeiate, cie nu-i mai fi mosinoiu; 
Ci spre vrednica: raesplatce, Movil’ a te face voiu!“ 
Atunci de’n nou în dusmanni-si se arunc® mai cumplit.

400. Ungurul vredîndu-l earre-si rremîne încremennit: 
Pierde toatre brerbretîea, ce nredejdea-i însutii, 
Si ori pleacre, ca sre fugre, seau prins în rresboiu se dre.
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Eatoe c'un vuet de tobe se aude roesunînd,
Si un doeroebann spre Stefann în fugoe mare-alergînd, 

405. (Plinoe de colb si de sînge era ’mbroecoeminfea sa) 
De departe îi si strigce: „S<e trceesci Mceriea Ta! 
Dusmanniî se biruirce, si de fuga: au plecat! 
Arbur licetmannul de’ a urmai de g o an acum i-a luat. 
Caillcerimea cea usoaroe, ce noepoi a fost rcemas, 

410. Dupoe porunca ei dat ce, ajungînd într’acell ceas, 
Cu ua nouce ’nfuriare în Unguri a noeveelit; 
Boesboiul, ce tînecî înece, îndatce Va hotairît 
Atuneia spaima si groada pre protîvnici a cuprins: 
Se împriscie ca apa pe sesul eell larg întins.

415. Implu dealurile, cîmpii, unde pot, se mistuesc: 
La dusmann se dau prinși unii, la mila lui noeduesc, 
Alții ear' roemîn pe drumuri cocleați de cai si sdrobiti. 
Cei mai mult! cad si—si dau duhul de ostenneal’obosiți. 
Pîrcoelabul, plin de sînge, de moarte fiind roennit, 

420. Pînce la viteadul Stefann sce-1 ducoe, a poruncit, 
Lîngoe care aducîndu-l, ell a suspinat de’n greu, . 
Dicîndu-i, „Poerinte Doamne! a sosit minutul mieii ! 
Eu astee-di ccetr'a mea taroe dactoriea-rni împlinii, 
Si lui Dumnedoeu dau slavce, cerci te vadă pîn' nu murii.

425. Dar' ua fiece prea lubitoe, si sotiea mi-a rcemas 
Fcerce neci ua mîngcEiare. Eu în sama Ta le las ! . . . . 
Sce-ti fee milce de elle!“ Ridicoe înc’un ociu slab 
Spre Stefann, si îsi doe duhul, bunul, vre'dnic pîrcmlab! 
Sîngerînd de’n doue ranne, obosit, si desperat,

430. Hroiot aleargce spre munte pe aii scbu caii înspumat; 
Dar’ norocul, ce-i dîmbise pîn’atuneî, Pa pceroesit : 
Oara roesplmtirii drepte, oara mortii i-a sosit! 
Purece, care de’n urmos îl gonii neîncetat, 
II ajunge, si îndatoe capul i-a si roetedat,

435. Apoi, înfigînd în lance acest sîngeros trofeu, 
Se întoarce, de-1 încince lui Stefann Domnului s®u!

Soarele-acum cu moerire se pleca ccetr’asfintit, 
Luminînd cîmpul acella de trupuri acoperit: 
Stefann acolo cu oastea atuneia descmllecind, 

440. Boiosrii, ell, coepitannii, toti genunciele plecînd, 
Aduc lauda:, masrire cerescului împmrat, 
Multoemindu-i e’umiiintoe de mila ce-au revărsat 
Preste tara, ce'moeresee numele lui cell mcerit,
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Nelăsîndu-o în prada ereticului cumplit!

445. Sffivîrsind această sîntce dffitorie-, a poruncit:
Trupurile s® s’adune vitejilor, ce-au murit
In aceastce bătălie, pâtriea lor apmrînd;
Carii cu prohod de licroemi într'un santu mare ngropînd. 
De-asupra lor uă movilă cu mărire a năltat,

450. Ca să fice tot de-a unamonumînt nestrămutat.
A doua di demineata oastea toată cu lin pas 
Sosi ’n Romann, unde Stefann la biserica: a tras: 
Acolo prea cuviosul Tcerâslu îl asceptâ, 
Tîiînd cartea mîntuirii, si crucea în mina sa.

455. Dupm ce dar’ sînta ruga· cu mcerire-au soevîrsit,
Si Dumnedău induratul pre’n „Te demn“ s'a mărit: 
Căpitannii si ostasii la gasde s’au asedat;
Ear’ Voevodul îndată a trimes de i-a ciemat.

460. Pe trista pîrcoeloebeasoe, coeriia, deaece veni.,
li porunci ca să seadă, si acest feliu îi grăi: 
„Bărbatul tatii, jupineasa; ! luptîndu-se cu Hroiot, 
.4 murit pe cîmpul luptei, ca un viteadu patriot 1 
Pierderea acestui vrednic Moldovann adevasrat, 
Crede-moe, ca: si pre mine nu puțin m'a întristat;

465. Catcl asii fi ales mal bine sa; pierdu un întreg tinut, 
Dar’ âsfellu l’a mennit soartea, si ceriul asă a vrut! 
De voi de-acum înainte trebue eu sa; 'ngrijesc : 
Deci tie de'n visterie pensiune-ti rînduesc;
Irisoe pin' a nu-sl da duhul, fiind coe riil-a ar uitat,

470. Coe are Si iice copilla; în virstoe de mairitat,
Vel află si pe'ntru dinsa ceea, ce-am hotoerlt eu. 
Mîngailce-te JupineastB ! mulîcemind Iul Dumnedceii! 
Apoi pre Purece-Aprodul cieniîndii-1, i-a dis aia. 
„Purece! cunosc brieoura, laud batrbcetiea ta!

475. Te-al purtat cu vitejie, si eu sint îndatorat,
Sat-ml împlinesc juruinta, ce la ratsboiu tl-am fost dat. 
Deci de acum înarinte „Movila:“ te vel numi, 
Caii tatii nume cu mărire sa; se poatoe pomenni!
Ear’ fiind coe tu Ieri callul mi-Tal fost dat împrumut: 

480. Ttl dau cinci moșii cu sate în all Sorocel tinut;
Si ca vlealce fericitfe sa; petreci, precum doresc, 
Cu-a pîrcatlabului fata; voia sce te coesoetoresc ;
Ca soe scil Si cit prelu are în oci-ml un bun ostasu,
Te înaltă spre roesploetire la rangul de Vel Ariuasu. 

485. Sfîrsind. Hătmannul îndată pre Movilă l’a ’mbrăcat
C’un contusu frumos de nurcă, si Stefann în mîni i-a dat 
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Busdugannul armăsîei de argint, si poleit. 
Si eeremonîea asta acest felîu s’a Săvîrsit. 
A doua di îngroparea pîrcudahului foeeînd.

490. Si pre Movilă Armasul cu fata Iții cununînd, 
Viteadul Ștefanii cell Ilare cu oastea sa s’a pornit. 
Si la cetatea Sucevei în bună pace-a sosit!

Neamul lui JfoviT-ArmaHiil multă vreme-a fost vestit, 
Si pe tronul Rumîniei mulfi domni de’n ell aii stătut 

495. Dar' de’n multele prefaceri, ce pe taroe au venit.
De abia acum mai este între nobili cunoscut!

XXVI.

Mii îaiu Cogoelniceaniiiil.

(Se trage de’n fremiliea lui Ion Cogălniceannul, istoricul Molda'- 
viei; s’a ncescut în pătrariul întîiu all veacului acestuia (XIX); sî-a 
făcut cursul învătăturelor parte a casă, parte în universitățile de’n 
Berlin si Pceris. A fost Adiutant domnesc; profesoriu de istorica nă- 
eunală, deputat în adunarea Tării, si cap Ministeriului, în care răs
timp, întcineiă universetatea de’n Iași. Indăstrat cu tmlinte rare, a 
scris foarte mult; mai ales, urmînd esîmplului străbunului smu, se 
aruncw asupra istoriei, arătînd cm fără cunoscinta istoriei patriei 
n’avern neci patrie, neei vieată năcunală. Ell năduesce în toate pro
dusele salle literarie sa producă în cetitori idei solide, întemeiate, 
cunoscinte de vieată si sîmteminte de libertate, moralefate, si năcu- 
năletate adevărată; de aceea'ell a făcut pururea opuseeune, fată 
cu gubernele neliberale, Dela D. M. Cogălniceannul avem următoariele 
opere prețioase:

1. Dacica literară.
2. Areiva rumînă.
3. Foaea sătească.
4. Cronica Principatelor rumîne (frîntudesce).
5. Dorințele partidei năcunale in Moldova (1848)
6. Steaua Dunării.
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§. 64.

lnsemncetatea cea mare a studiului istoriei preste tot, 
si în deosebi a studiului istoriei noecunale. Lipsa studiului 
istoriei si a documintelor istorice la Runiîni pînoe ccetroe 
annul 1834. Unii boerbati înscemnati de’n istoriea noastroe, 
si mceretele lor fapte. Greutatea propunerii istoriei. Pri
vire roepede preste istoriea Ruminilor dela început pînoe la 
annul 1834.

(Cuvînt rostit de Mihaiu Cogoelniceannul la începutul annuluî 
scolastic 1834, în Acmdemiea de’n lași, eu octejunea descideriî cursului 
de istoriea noeeunaloe. care curs pe’ntru nisce împreguroeri s’a prourinat 
de coetroe D. Mihaiu Cogcelnieeannul numai în earna acellui ann.)

1. Dupoe priveliscea lumii, dup® minunile neturei, 
nemicce nu este mai interesant, mai mreretu, mai vrednic de 
luarea noastre aminte decît istoriea.

Istoriea, Domnii mei! dupre dicerea autorilor cellor mai 
vestiti, este adevcerata povestire si înfățișare a întîmplerilor 
neamului omenesc; ea este resultatul vîrstelor si all esperiintei. 
Se poate dar eu drept cuvînt numi „glasul semințiilor“, ce au 
fost, si icoana timpului trecut. Ceremdin în alte cuvinte o 
numesce „testoemîntul loesat decoetroestrăbuni lastroenoepoti- 
lor, ca soe le slujeascoe de tcelmoecire timpului de fatce, si de 
povoetuire timpului viitoriii.“

în aceast® privire atît de important®, istoriea, dup® 
biblie, trebuie sre fi®, si au fost tot de-a una, cartea de cre- 
petennie a popoarelor, si a fie-cerui om în deosebi: pe’ntru 
ce orî-eare stare, ori-care profesiune aii® în ea regule de 
purtare, svat la îndoelele salle, învmtmtur® la nesciinta sa, 
îndemn la merire si la fapt® bun®.

Domnitoriul prin istorie se desceapt® la nobila îmbicune 
de a face lucruri mari si drepte, si prin urmare de a trei în 
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viitorime. Lauda nestearsa si nemurirea, cu care sînt încu
nunați ocîrmuitorii cei buni, defăimarea si hula, care sînt 
tot de-a una partea cellor rcei, e mai cu neputință ca sa nu 
le insufle în inimos dorința spre bine si spre virtute, daca 
inima lor nu le este incoe stricatoe prin cangrenna lingușirii. 
Celle mai înalte isbîndi, celle mai moerite fapte, nu vedem 
oare coe s au îndemnat prin istorie? Spre pildoe biruința Asiei, 
dupoe mărturisirea tuturor istoricilor veci, s’aü pricinuit prin 
deasa cetire a Iliadei de catre Alesandru cell Mare. Cine nu 
scie, с® acest falnic isbînditor purta necontennit cu sine în- 
tr'uoe cutie de áur, poema lui Omer, si cé este Iliada altor, 
decît ua istorie în viersuri, cea mai vecia si mai frumoasa 
de n toate! Fara a merge în veacuri asá depărtate, nu s’au 
vadut mai în dillele noastre, un alt Alesandru, Caro! XII, des- 
ceptîndu-si genniul spre învingeri si mărire, prin cetirea 
vietei Macedoneannului scrisă de Cin Cúrtiu? Caret împărat 
dar’, care domn nu trebuie să trémure de năintea istoriei, 
acestui strașnic tribunal, ce are să-i judece, cu aceea-si ne- 
părtinire, precum ua dinioara Egiptennii judeca pre regii 
lor esiti de’n vieată?

Dătătoriul de legi, bărbatul de stat în istorie învață 
toemelele ocirmuirilor, puterea si slăbicunea lor, pricinile de 
sporire saii de scădere alie staturilor, féliurile de guvern, 
subt care au înflorit mai mult, legile, care au avut înrîurirea 
cea mai priincoasa saii cea mai stricăcoasă asupra puterii, 
asupra culture!, asupra moralului popoarelor.

Osteannul găsesce în istorie esîmplele celle mai drepte 
si mai adevărate despre strategie; carturariul, filosoful văd 
în ea înaintarea spîretului omenesc, rătăcirile lui, descope
ririle genniului, pricinile nesciintei, alie supersticunii si alie 
íntunéreculuí.

Simplu) particular află în cetirea istoriei mîngaiare 
pe ntru relíele de fată, ea îi arata, ca pe'ntr ua trista fa- 
taletate n'au fost deplinătate nici Ga data în lume, ca virtu
tea mai tot de-a una aii fost prigonita în vieata, si ca ras- 
plata ei celle mai de multe ori nu i-au venit, decît dupa moarte.

Lepturariii runiînesc T. IV. P. 1 , 1?
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Cine nu trebuie soe-si uite durerile si nemultmmirile, cînd îi 
arat® istoriea pre nisce cetoetenni vrednici de a porunci lumii, 
carii au fost jertfa tirannilor, si ciar de multe ori a cumpoe- 
friotilor lor. Nenorocirile noastre trebuie soe le socotim 
de nemicce, cînd vedem pre un Socrate silit sce prim easc® 
otravoe ciar de’n mîna Ateniennilor, pre un Aristide supus 
ostroecismului, numai pe’ntru coe era numit cell drept, pre un 
Caton foecîndu-si singur moartea, ca soe nu-si vadoe p âtriea 
in robie. E cu neputint® ca cine-va insuflat de asemenni 
esîmple, sce nu-si îmboerboetede carapteriul, soe nu doreascoe 
de a imita pre acești straluciti boerbati, fuecînd loepoed are de 
sine, si dorind numai folosul public.

Cît trebuie dar sce ne fioe de iubitoe aceastoe sciintoe 
înaltce, care las' coe dce uoe petrecere folositoarioe si prin ceti
rea ei ne îndestullead® curiosetatea cea mai nobil®, dar' ne 
învatoe încoe a ii buni, ne mintuie de prejudete, ne sporesce 
ispita prin ispita veacurilor trecute, si ne lungesce, cum asu 
dice, vieata.

„A nu săi ce sau întimplat înainte de a fi născut, 
este, dice Cicerune, tot aceea ca si cum am fi necontennit 
■prunci, căci ce este vîrsta omului, daca memoriea faptelor 
noastre nu s’ar uni cu veacurile celle mai denainte ? (în 
Oratoriu Cart. 34).

Istoriea singurce poate ca întru® pmnnoram® întins®, 
s® ne arate împmratiile, la svâturile, la serb®rile întîmplate 
dela începutul lumii; ea scoate de'n morminte pre strabuniî 
noștri, si ni-I înfmtisead® ca vii de nmintea ocilor, cu toate vir
tuțile, cu toate patimile, cu toate nmravurile lor. Ea dar ne 
leagffi cu veciea, puiînd în cumunicmcune semințiile trecute 
cu noi, si eara-și si pre noi cu semințiile viitoarie. c®rora are 
s® le trffîdee povestirea faptelor noastre.

Pe ling® toate acestea, istoriea mai are si neprețuitul dar, 
de a judecă cu nep®rtinire faptele cuntîmpurannilor noștri, 
pre carii nu avem curagul sau destoiniciea de a-i cunoasce 
drept si adevmrat.



259

2. Studiul istoriei, Domnii mei, au fost in toate timpu
rile ocupoecunea de preiubire a oamenilor gînditori. Nici 
uoe date însoe n’au avut împurtînta si universoeletatea, de care 
se bucuroeaste-di. La cei veci era ea partea numai apoliticilor, 
a ostennilor si a filosofilor, de’n pricina scumpete! mînoescrip- 
turilor. Astoe-di însoe, ori si nude este noecunea ce-va încein- 
tatce, este istoriea cetirea biblicoe a tuturor sterilor, pin'si 
cellor înjosite. In Franța terannul, sara la coltul focului, ca 
soe se odihneascoe de trudele dillei, cetesce mceretele reforme 
alle Constituantei si strălucitele biruințe alle lui Napoleon. 
In Prusiea de cîte ori mi s’au întîmplat soe v<ed în timpul po
pasului, pre muncitoriul de poemînt cetind la umbra unui copacii, 
faptele marelui Frideric? Aceastoe norocite poputeretate a 
istoriei vine mai ales de'n doue pricini. Cea de’ntîte este, 
coe astce-di fioe-care cetetann are drit si îndcetorire de a se 
ocupa cu trebile statului, coe fioe-cine doresce a sci, care sînt, 
si cum se pcedesc drepturile noecunale, cîstigate de coetrie 
străbuni, si unde poate cine-va soe le găsească mai bine des- 
lucite, decît în istorie? A doua pricina;, si cea de coepeten- 
nie este aflarea tipariului, multemitoe si ite mie de ori multe- 
mită acelluia, care de'ntîiu au aflat această arte, cea mai 
mare împrmsciitoariă si poestroetoarte a întâmplărilor’ fmrce 
care istoriea nici uoedate n'ar li ajuns la cinstea universate, 
în care se alte; nici nu pot soe vă arăt, cît lipsa acestei 
înalte afteri aruncă nedumerire în povestiri, nesigurînte în 
opiniuni, nesciintoe si întunerec în tot. Aceastoe lipso*,  Dom
nii mei, este pricina, coe între Rumîni, ciar si intre cei mai 
însemnați, se aflu; asâ de putini, carii cunosc istoriea. Tipa- 
riul la noi nu este încă destuii de liber, si detetit; noi n'a- 
vem încoe publicate în limba noecunaloe, măcar ite istorie 
universate, si ce vorbesc de istorie universate, cînd ciar 
annalele patriei noastre dacu în întunerec, păstrate numai în 
nisce mînoescripte, din care doue, de n pricina copiștilor, nu 
se potrivesc! Si cu toate acestea ar fi tipariul cell mai segur 
si mai grabnic mijloc, ca soe ajungem la civilisoecunea sotie- 
tetii europenne. Noi, carii ne aftem cu propășirile ce so-

17· 
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cotim, cœ facem, noi carii nu vorbim decît luminare si civili- 
sœcune, dacœ voim sœ avem în fapto ceea ce vorbim, ar 
trebui sœ urmœm esîmplului Nord-Americannilor, a cœrora 
cea întîïœ treabœ, de care sœ apucœ, cînd îsi fac vre uœ 
asedare noüœ, este sœ descidœ un drum si sœ aducœ eu 
dînsiï un teasc, spre tipœrirea unui jurnal. Prin aceastœ în- 
doitœ operœcune, îsï ajung ei scopul, si fac analisul a ori ce 
sistem sotial, pentru cœ, cum dice Volnei, sotietatea nu 
este alta decît cumunicœcunea usoarœ, liber œ a persoanelor, 
a lucrurilor si a ideilor.“

3. Dacœ istóriea preste tot, àdecœ a neamului omenesc, 
este asá de înteresantœ în resultatele salle, eu cît mai mult 
trébuie sœ ne fiœ istóriea patriei, a locului, unde am vœdut 
diría ? Omul tot de-a una înœinte de nœcune si-au iubit fœmi- 
liea, înœinte de lume si-au iubit nœcunea, si partea de pœ- 
mînt, fiœ mare, fiœ micœ, în care pœrintiï lui au trœit si 
s'aii îngropat, în care ell s’aii nœscnt, au petrecut dulcii anuí 
ai copillœriei ce nu se mai întorc, au sîmtit cea mai întîïœ bu
curie si cea întîïœ durere de bœrbat. Acest sîmtemînt sfint, 
nu cunosc încœ nici un neam, nici üœ seminție cît de brutœ, 
cît de sœlbatecœ, care sœ nu-l aibæ. M’asü întinde prea de
parte de obïeptul mieü, dacœ m'asu pune a vœ arœta esîmple 
despre aceasta; elle sînt nenumœrate.

Ce ínteres mare trebuie sœ aibæ istóriea nœcunalœ pe ntru 
noi, îmi place a crede cœsiDvoastrœ o înțelegeți ca si mine. Ea 
ne aratœ întîmplœrile, faptele strœbunilor noștri, care prin mo- 
scennire sînt sí alie noastre. Inima mi se bate cînd audrostind 
numele lui AJesandru cell Bun, (1401 —1433) all lui Stefann 
cell Mare (1457—1504) all lui MihaiuViteadul (1593—1601 ). 
Dar’! Domnii mei! nu mœ rusinedú a dice, cœ acești bœrbatï 
pe’ntru mine sînt mai mult decît Alexandru cell Mare, decît 
Aníbal, decît Cesar; aceștia sînt eroii lumii, pe cînd cei de’n- 
tîî sînt eroii patriei melle. Pe’ntru mine bœtœliea delà Rœs- 
boenni are mai mare ínteres decît lupta delà Termopile, si 
isbîndile delà Racova si delà Cœllugœrenni, îmï par mai strœ- 
lucite decît celle délia Mœrœton si Sœlœmina, pe’ntru cœ 
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sînt cîscigate de cretrre Rumîni. Clar locurile patriei melle 
îmi par mai plrecute, mai frumoase decît locurile celle mai 
clasice. Suceava si Tîrgoviscea sînt pe'ntru mine mai mult 
decît Sparta si Atenua ; Baia, un sat ca toate satele pe’ntru 
strcein, pe'ntru Rumîn are mai mult pretu decît Corintul, 
pe'ntru ere în Raia, regele Ungariei, Mateiu Corvinul, viteadul 
vitejilor, craiul crailor, cum îi diceâ Șist IV, rrennit de sâ- 
biea moldovannce, fu pus în fugre, si uit® drumul patriei 
noastre.

Trebuința istoriei patriei ne este neapreratre cîar pe’n
tru ocrotirea driturilor noastre împrotiva nrecunilor strreine. 
Neavînd istorie, fire-care popor dușmanii, ne-ar pute diee 
cuvintele Dlui Aron. „începutul, ce ai, este necunoscut, 
numele, ce porti, nu este all toeu, nici pcemîntul, pe care 
Icecuesci; soartea ta aii fost asd, ca sai fii tot după cum 
esci: Idpipdoe-te de începutul tceu, scimboe-ti numele, s’au 
primesce pre acesta, ce ti-l dau eu, ridicoe-te si te clu din 
poemîntul, pe care loecuesci, coeci nu este all tăcu, si nu te 
mai munci îndeedar, coeci tu nu poli fi mai hun, de cum 
esci.“ Si în adevcer, toate aceste cuvinte ni s’au dis de cre
trre strreini; începutul nostru ni s’au tregreduit, numele ni 
s’au prefrecut, premîntul ni s’au sfresiat, driturile ni s’au crel- 
cat în picoare, numai pe’ntru ere n'am avut consciinta nrecu- 
nreletretii noastre, numai pe’ntru ere n’am avut pe ce sre ne 
întemeirem si sre ne aprerrem dreptretile.

Domnilor! cînd asii ti asâ de norocit, sre desvoltedu 
mai mult în inima Dvoastrre, interesul pe'ntru istoriea patriei, 
m asă frelî, ere am sporit în Dvoastrre si iubirea cretrre patrie, 
si ere prin urmare am cuntribuit. la prestrarea nrecunreletretii; 
creci ce poate mai mult sre ni-o prestrede, decît aceastre 
istorie, care ne aratre, ce am fost? de unde am venit? ce 
sîntem? si, ca regula de trei, ne descopere si numrerul necu
noscut, ce a vem sce fim ? ■*

4. Ure asernenne carte ar trebui sre fire pe'ntru noi aceea 
ce era Iliada pe’ntru Greci. Si sre mre credeți, Domnilor, 
ere si istoriea noastrre are întîmplreri, arc portretur: care nici 
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decum n'ar rœmîné mai jos decît eroii cellor veci, dacœ ace
stora li s'ar scoate aureola poéticœ, cu care peana geniului 
i-aij înfrumsetat. Totul este, cœ veacurile eroice si mitologice 
au trecut demult, cœ astœ-dï poesiéa nu se gœsesce nici 
mœcar în viersurile poétilor, si cœ numai un Orner au fost 
în lume.

Negreșit, cœ istorica Spartei, a Atennei, a Rumei are 
mai mult interes decît a noastrœ, pe’ntru tot strœinul; întîiu 
pe’ntru cœ Grecii si Romannii sînt popoarœle, care pînœ 
acum resunœ civilisœcunea si lumea vecïœ; ail doile pe’ntru 
cœ înrîurirea lor îneœ pînœ astœ-dï se pœstreadœ asupra noa
strœ din pravilele relegioase si civile, prin sciinte, prin arte, 
prin pœmîntul ce l’am moscennit de la dînsiï, si în sfirsit pe'n- 
tru cœ toatœ învœtœtura clasicœ a junimii încœ astœ-dï se 
râdimœ pe istorica Grecilor si Romannilor, si mai ales pe ntru 
cœ faptele acestor popoarœ s'au scris de nisce bœrbati ca Tu- 
cidid, ca Tœcit, ca Tit Liviu. Subt aceste priviri eu singur 
mœrturisesc interesul universal ail istoriei grece si romanne, 
dar' ce se atinge de curagul individual, de îndrœsneala fap
telor, de stœtorniciea apœrœriï, de mœrinimiea si bœrbœtiea 
Yoevodilor noștri, carii de si pe-un teatru strimt si cu mici 
mijloace, au sœvîrsit lucruri uriașe, în toate acestea, Domnii 
mei, nu mœ tem de a dice, cœ istoriea noastrœ ar ii mai jos 
decît istoriea a ori si cœruï popor vecin s'au nou. Lupta nœ- 
cunalœ a Rumurilor, carii mai trei veacuri, au apœrat cu săbiea 
Crestinœtatea împrotiva tuturor puterilor Islœmismului, Dom- 
niea lui Alesandru celi Bun si a lui Mircea cell Bœtrîn, aile cœ- 
rora nume resunau delà marea bâlticœ, pînœ la porțile Bidan- 
tuluï., strœlucitele fapte aile lui Stefann cell Mare, blinda ti- 
gurœ a lui Neagul Voevod, carele, ca Ludovic XII, ail Franței, 
lœsœ svœtuiri fiïuluï sœu, cum sœ domnéascœ, Abdicarea lui 
Petru Sciopul, care preferi sœ se scoboare de pe tronul Mol
davie!, decît sœ plœteascœ bir Turcilor, cipul mœretü si în
tocmai ea ail lui Acil, ail lui Mihaiu Viteadul, singurul Voevod 
ce ajunse a uni pœrtile Daciei veci, si a se puté întitula: 
,.Mihaiü cu mila lui Dumnedœü Domn Rumîniei, Molddviei 
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sí Transilvúnniei,a inima de erou si genniul boerboetesc all 
Doamnelor Ileanna si Florica, prntriotismul préutului Farcasü, 
si înalta întelepcune a luí Mirón Costin, carele cu aceea-sí 
minee purtá sábiea spre apmrarea patriei, si condeiul spre 
scrierea annalelor noecunale, riv®letatea numai spre bine a 
Domnilor Moeteiu si Vasíliu, marile plánnuri sprijinite de mari 
talinte alie lui Serbann Cantacudenn, pe ntru care tronul Ru- 
mîniei se pu-rea prea mic si rîvnia tronul Bidantului, aporraren 
a noüe- sproe-dece plouași în cetatea Neamțului (1686) împo
triva armiei întregi a lui Sobiesci, mîntuitoriul Viennei (1683): 
toate aceste figuri, toate aceste fapte ar merita mirarea ciar sí 
a stroeinilor, cînd istóriea noastroe ar fi mai bine cunoscut«». 
V roiti ins® un ínteres de rumîn, vorrietate de întîmpheri, episó- 
duri patetice, trmgedii, care ser va scoatoe lacrimi de’n oci, gro- 
drevii, care s® vce ridice p®rul pe cap, apoi nu voiu avé tre- 
buintoe decît s® vre povestesc crudimile si vieata avînturari® 
a lui \ Iad Tepesij, moartea vrednic® de un principe despot 
Eraciidul, domniea Iui Alesandru Lffipusneannul, intrarea C®- 
dacilor subt Hmielnitci în Moldáviea, care singur® este üce 
poem® întreag®, n«v®lirile («tarilor, tmiarea lui Brîncovan- 
nui si a foemiliei lui, una de n celle mai triste privélisci, ce ne 
poate înfffitisâ istóriea universal®, c®t«strofa lui Grigóriü 
Gica, în carea se înlîlnesce tot neprevffidutul dramei si cite 
alte scenne grodave si uimitoarie, cîte alte întîmplmri, de 
cell mai mare ínteres ciar sí pe ntru cei nepresmtorl. Pe lin
gi» acestea, mai are istóriea un ínteres sí mai universal. Pa
trien noaslr®, prin ü® soart® vrednic® de toat® jalea, aii 
fost mennit® din cea mai b«trîn« vecime s® fi® teatrul n®- 
vmliril or si al) rmsboaielor strminilor. Inminte de Crest inc® 
giKsim pre Dacii, pre Alesandru cell Mare, pre Lisimac lup- 
tîndu-se cu Dacii, all ccérora pmmînt I am moscennit noi.

5. Ü® șut® de anni dup® Crest întîlnim pre Deceba!, 
cell mai însemnat rege bmrbar, care au fost vre u® dat® mai 
m®retu, mai vrednic de a fi pe tronul Ruinei, decît mișeii ur
mași ai lui August. în adevmr acest Decebal merit® atît 
de puțin numele de b®rbar cît si ori ce alt b®rbat mare, 
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care doresêe a-si civilisa tara. „Este oare bœrbar, întreabœ 
Domnul Girœrdin, acella, care subt Domitiann vingœtoriu 
legiunilor românite, cerea ca impœratul, în loc de bir, 
soe-i trimatœ mésceri si lucrœtori de tot feliul, atit in artele 
rœsboiuluï precum si în aile pœcii? Este oare bœrbar 
acella, care, înœinte de a începe rœsboiul împrotiea Roman- 
nilor, cœutü pince in fundul Asiei alianța unui alt dușmanii 
ail Ramei, a regelui Pârtilor?“ Pince acolo se întindea 
politica acestui bœrbat însemnat. însœ un eroii mai mare 
se pornesce asupra lui; Decebal trebuie sœ se plece, pătriea 
i se supune, si, nevrînd a o vedé roabæ, ell, care o ținuse 
liberœ si mîndrce, coe lua bir ciar delà domnitorii lumii, îsi 
du? singur moartea, si scapœ de a figură în triumful lui Traiann, 
singurul împœrat pœgîn, pre carele, din pricina virtuților lui, 
l-au pus creștinii în raiü. Asă, Domnii mei, se sfîrsesce 

rœsboiul Dacilor, cu una din epocele celle mai importante din 
istoriea Rumei.

Pliniți cell tinœr într una din scrisorile salle, ne dœ ideea 
cea mai dreaptœ despre acest cumplit rœsboïu, în care eră 
sœ se hotœrascœ pricina civilisœcuniï si a bœrbœrfeï. Cœnni- 
niü unul din priétenniï lui foeceă üœ poemce asupra acestui 
rœsbofii; Pliniu îl îndeamnœ în întreprinderea lui: „Ai drep
tate, îi scrie, sœ i-ai acest obiept, nu este altul mai noii 
mai bogat, mai întins, mai poetic, si voiu dice insu-si mai 
fœbulos, mœcar cœ tot de-a una adevœrat. Vei avé a du- 
qravi cœnndluri sœpate in nisce tœri necunoscute, poduri 
aruncate pe'ntru întîia-si datœ pe riuri rœpedi, tabere ase- 
date în mijlocul unor munți neapropidveri pinœ atunce, un 
Rege silit sœ fugœ, silit sœ se omoare, dar care moare cu 
tot curagul sœiï, si în sfirsit doiie triumfuri ; unul carele 
fu cell întîiii, pre carele Romannii il cîscigarœ asupra Da
cilor pînœ atunce neînvinsi, si cellalalt, care fu cell de pe 
urmœ, în care învingere isprœvise peirea acestui popor. 
Greutatea este ca sœ te poți tîné de üœ potrivœ cu mœrimea 
obieptului.“ Pagubœ cœ acest poem sau pierdut; ell ar fi 
putut sœ ne dee üœ mulțime de amœruntimi asupra acestei lupte.
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Trece üce sutce de anuí, si pátriea noastrce scimbatoe în 
colonie Romannce începe a se face teatrul, unde soartea ím- 
pcercetíei se hotoercesce de ccetrre boerbarí; la Dúnrere este 
lupta între boerboeríe si civilisoecune. Goti (274—376), 
Huni (376—453), Gepidí (453—550) Avari (550—679), 
Bulgari (679—1017), pre toti aceștia si pre alții îi vedem 
trecînd si retrecînd prin tarile noastre, sfoesiínd una dtipoe 
alta provintele ímpcercetíeí Cesarilor, rresipindu-o în urmce 
de tot, si prefcecînd în sfîrsit fata Europei. Istorica tuturor 
acestor popoaroe bcerbare, ar roemíné întunecoasa?, dacoe nu 
s’ar deslucí si lumina prin istóriea rumîneascce.

în timpurile moderne earoe-sî vedem Moldáviea si Ru- 
mîniea mennite, ca si în timpurile de demult, a fi locul lupte
lor cellor mai sîngeroase. Ungurii, Polonii aii liotcerît aice 
cea mai mare parte a roesboaielor lor cu Turciea, Subt didu- 
riie Hotinului, Sobiesci cîscigoe reputcecunea militara1, care 
pe urmoe îl cieamoe pe tronul Iagelonilor. imperialiștii moscen- 
nitori Ungurilor, culeg earoe-sî in tcerile noastre celle mai fru
moase trofee asupra Osmannilor. Vine începutul veacului all 
opt-sprce-decele, si Moldáviea vede figura cea mai mcereatce 
din toate, a lui Petru cell Mare. De atunce mai toate învin
gerile Rusiei asupra Turciei se cîscigoe în principate; boetoe- 
líile, traptâturile, generalii vingoetori ai acestei puteri poartae 
nume de locuri Ruminesci. Nime dar’ nu poate tffîgcedui in
teresul universal all unei istorii, care ne înfoetiseadce nisce în- 
tîmplffirf asá de importante, nisce boerbati asá de strreluciti, 
nisce noecuni asá de numeroase si deosoebite, care toate pe 
poemîntul pátrieí noastre au loesat urme de trecerea lor, mo- 
numinte de esistinta, ce au avut, binecuvîntoeri saü btastce- 
muri, unele si altele meritate prin facerile de bine saü prin roeu- 
toetile, ce ne-au loesat.

6. însoe cu cit aceastoe istorie este interesant®, cu atîta 
este si grea de înfoetisat; si cu toate acestea eu îudroesnesc 
a primi asupra mea üoe sárcinoe asá de inare. nimene nu simte 
mai bine decît mine, cît ea este mai presus de putinta mea. 
Las eoe ciar slabul meu talent este nedestoinic de a troetá du pee 
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cuviința un asémeune obiept înalt, dar' ciar ímpregurarile 
den afara sînt ínprotiva mea. Neci ü® istorie deplin® si si
stematic® nu avem înc® despre Rumîni, neci însu-si șirul Dom
nilor nu este înc® clresificat si statornicit prin facliea unei 
critice sînatoase. Documintele oficiale si âcturile publice, 
care sînt cea întîiu si cea mai puternic® dovada a adevăruri
lor istorice, ne lipsesc cu totul; den pricina deselor revolu- 
cuni, care în atîte rinduri ne-aîi pustiit pátriea, elle sînt pier
dute pe ntru tot de-a una, s'aîi împrăștiate prin tari străine, 
pe la particulari sau în mînastiri, sau în bibliotecile Ungariei, 
Poloniei, Transilvânniei, a Moscovei, Petersburgului, Viennei 
si ciar a Stocholmului. Asá dar’ în lipsa acestor isvoar® de 
cmpeténnie, noi nu avem decît cronicele tarii, si istoriile Un
gariei, Poloniei si Turciei, cu care pátriea noastr® au statut 
în referințe strînse, dar' si aceste isvoar® sînt înc® de parte 
de a fi desmvîrsite. Cronográfurile rumînesci, în ce se atinge 
mai ales de întîiele timpuri alie principatelor, nu se potrivesc 
nici de cum cu autorii străini, nu se potrivesc macar între 
dînsele. Istoricii veci Unguri, Poloni si Turei nu cuprind, pre
cum se înțelege de sine, decît frînturi despre istóriea noastr®, 
si acestea înc® ades întunecate prin duhul partidei si all urei. 
Ne mai ramîn înc® istoriile, obsarbacunile istorice, călăto
riile publicate despre tarile noastre de deoșabiti străini în deo- 
Sffibite limbi: acestea sînt ajutoriul de capetennie pe'ntru 
cumpúnerea anualelor naeunale, si mai ales scrierile lui Geb- 
hardi si alie lui Engel, carii prin ostennitoariele lor lucrări au 
meritat bine de la Rumîni. Lipsa cea mai mare ni s’ar pute 
îndeplini prin neprețuitele ópuri alie lui Samuil Clain si alie lui 
Gorgîi Sincai, acarora vieat® n'aü fost decît u® lung® lupt® si 
ua întreaga jertfa pe'ntru pátrie; dar' de'n nenorocire aceste 
mult dorite si mult asceptate scrise pin® acum (1834) n'aü 
esit de subt tipar, si, cum m® tem, nu vor esi înc® timp 
îndelung.

Pe ling® greutatea sârcinei, ce se prieinuesce prin hâo- 
sul atîtor materiale asá de feliurite, asá de împrmsciete, asá 
de încurcate, si cite ü® dat® si asá de srnrace, apoi se mai 
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infœtiseadœ si îndœtoririle, ce se cer delà ori ce istoric, fœrœ 
privire asupra formei de afarœ, âdecœ talentul si stilul cum- 
püuerii. Lucian, nœscut subt Traïann, cere urmœtoarïele 
•cœletatï si dœtorii de la un istoric bun. EU vrea „ca istori
cul sœ fiœ înțelept, sœ aibœ sîmtemîntul cuviințelor, sœ 
sciœ gîndi si a-si formă gîndirile, sœ fiœ cunoscut in tre- 
hile politice si militare ; sœ fœ liber de fricœ si de îmbi- 
cune, nelipicos de mitœ, seau amerintœri, sœ spuïœ ade- 
vœrul fœrœ slœbicune si fœrœ amœrîre, sœ fœ drept fœrœ 
asprime, censor fœrœ otœrire si fœrœ clevetire ; sœ n aibœ 
neci duh de pœrtitœ, nici însu-si duh nœcunal·, îl vreü, 
dice ell, sœ fœ cetœleann ail lumii, fœrœ stœpîn, fœrœ pra
vila, fœrœ privire cœtrœ opiniunea timpului sœü, si ne- 
scriind decit pentru stima oamennilor cu dreaptœ judecatœ, 
si pe'ntru lăuda viitorimii.“

Acestea sînt însușirile unui istoric bun; în timpul lui 
Luciano poate cœ se întîmplâ la multi; dar’ astœ-dï, cînd eu- 
ismul si îmbicunea întunecœ tœlintele celle mai mari, putini 
s ar gœsi carii sœ le adune. Fœrœ sœ vroesc sau sœ mœ pot 
pune mai sus, saü mœcar de üœ potrivœ cu altiï, socot cœ 
nu-mi veți luă în nume de rœu încredințarea, ce vœ daü, cœ 
rœul si mincuna nu v'or gœsi neci üœ datœ în mine un apœ- 
rœtor, si cœ tot de-a una mœ voïü sili a vœ spune adevœrul, 
cœrœpteriul principal ail istoriei; ear" cînd nu-1 voïü pute 
spune, voïü tœcé, si Dvoastrœ veți înțelege pe'ntru cé. Imï 
veți ertâ numai üœ micœ plecare pe'ntru nœcuriea mea. fœrœ 
însœ sœ crédetï cœ asü delœturâ faptele, seau cœ asü escusă 
aceea ce méritœ ocarœ. însœ, cumdice Cœrœmdin, precarele nu 
mœ pot opri de a-l împrumuta asă de des, „sîmtemîntul de noi 
si ail nostru însufleteada povestirea ; pe’ntru cœatît üœ păr
tinire groasa, partea unui duh slab si a unui suflet fa’rœ 
înnœliare, este nesuferitœ într'un istoric, pre atita ti aflam 
cœldurœ, energie si inclut are cind iubirea patriei ti îndreap
tă condeiul. hici üœ datœ nu va fi suflet, în care sœ nu 
domneasca’ acest sîmtemînt genneros. In Tucidide vedem tot 
de-a un aun Ateniana ; Tit Liviü este pururea unBomann.“
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7. ln mine veți gresí un Rumîn, ínsce neci ure dat® 
piure acoló, ca sre cuntribuesc la sporirea Rumino-mrenníeí, 
ádecre mrenníea de a ne numi Romanul ure pátimre, care dom- 
nesce astre-dí mai ales în Transilvánniea, si la unii de'n scrii
torii de’n Rumíníea. Petru Maior, de fericit® aducere aminte, 
pre'n cartea sa despre începutul Rumînilor, publicat® pe'ntru 
întîia-si dat® la 1812, ca un noii Moise, a desceptat duhul 
nrecunal, mort de mai mult de un veac; si lui îi sintem dretori 

• cu iire mare parte a impulsului pretriótic ce de atunce sau 
pornit în tustrelle provintele vecei Dacii. Pe de alt® parte 
însre au avut si nevinovata nenorocire sre produc® üre scoalre, 
destuii de numreroas®, de Romanni noi, carii frer'a-sî sprijini 
disele cu faptele, socot ere trag rrespeptul lumii asuprre-si, 
cind strig®, cm se trag den Romanni, cm sînt Romanul, si 
prin urmare cell Intim popor de’n lume.“ Aceasta mrennie 
saii întins pin® acoló, în cit unii îsi însusesc ciar si faptele 
si istóriea bretrînilor Romanni dela Romul si pin® la Romul 
Augustului. Asá D. Aristia, pre carele îl cinstesc ca bun trre- 
ducretoriü all unei prerti a Iliadei, într'un poem epic esreltat 
de un întusiasm puțin potrivit cu un Rumîn, D. Aristia, dic, 
numesce Rumîn pre Sutasul Romanii Longin, carele au strre- 
puns coasta Domnului nostru Ies Crest, cînd era răstignit pe 
cruce, si nu-si poate ascunde bucuriea, c® cell întîiu creștin 
au fost un Rumîn.

Sre ne ferim, Domnii mei, de aceastre mrennie, care 
trage asupra noastrre rîsul străinilor. In pusacunea noastr® 
de fata, cea întîire datorie, cea întîire însușire trébuie sre ne 
fire modéstrea: alminfrelea am puté merita aceea ce dice D. 
Eliad, ca numai nrecunile bancrute vorbesc necontennit de 
străbunii lor, bunreoarre ca si eugennistii scapatati. Sre ne 
scoborîm de'n Ercul, dacre vom ii misei, lumea tot de misei 
ne va tíné; si de'mprotiv®, dacre isgonind demorrelisrecunea 
si neunirea obsceasc® care ne darmre spre peire, ne v'om sili 
cu un pas mai segur, a ne îndrepta pe callea frăției, a pa
triotismului, a unei civilisrecuni sînretoase, si nu numai spoite, 
cum o avem astre-di în annul 1834: atunce v'om fi respeptat*  
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de Europa, ciar dac® ne-am trage de’n oardele lui Gengis- 
Han. Asâ dar’, Domnii mei, eu nu v® voiu ascunde, c® 
legile, c® obiceiurile, ca limba, c® începutul nostru se trag 
de’n Romanul; istdriea de mult au dovedit aceste adevceruri, 
dar inc® u® dat® v® mai spun, sînt departe de a m®guli 
u® mannie ridicol® vorbindu-v® de faptele Romannilor, ca si 
cum ar fi alle noastre; ci voiu face ce-va mai folositorii; m® 
voiu sili a v® îndemnă, ca dac® vroiti s® fiți cunoscuti de 
adevcerati iii ai Romannilor. apoi sa faceți si Dvoastr® ce-va, 
care s® se poat® asamannă cu isprăvile poporului domni
torii de lume.

8. înainte de a sfîrsî, dati-mi voe, Domnii mei, s® 
ciem luarea voastr® aminte asupra cursului mieii. Dac® Gre
cii au cmdut u® dat® subt jugul lui Filip, si în urm® subt 
jugul Romannilor, este pe ntru c® au voit s® fie Plateanni, 
Tebanni, Atennianni, Spartiati, si nu Elini; tot asâ si stră
bunii noștri au vroit s® fia Ardelenni, Muntenni, Bannatenni. 
Moldovenni si nu Rumîni; rare ori au vroit ei sa se privease® 
între dînsii ca ua singur® si aceea-si n®cune; în neunirea 
lor dar’ trebuie sa vedem isvorul tuturor nenorocirilor trecute, 
alle căror urme încă pîn® asta-di sînt vie pe pamîntul no
stru. Departe de a fi partinitoriul unui sîntemînt de urm ca- 
tr® eellelalte pmrti alle națiunii melle, eu privesc ca pâtriea 
mea, tot acea întindere de loc, unde se vorbesce limba ru- 
mîna, si ca istorica nacunal®, istdriea Moldovei întregi îna
inte de sfmsiarea ei, a Rumîniei si a fraților de’n Transilvânniea 
Acesta este obieptul cursului meu de istorie întindîndu-ma, 
cum se înțelege de sine mai mult asupra întâmplărilor Moldă- 
viei, nu voiu trece subt tăcere neci faptele vrednice de în
semnat alle celloralaite parii alle Daciei, si mai ales alle Ru- 
mînilor de’n Rumîniea cu care sintem frați si de cruce, si de 
sînge, si de limb®, si de legi; pr’en urmare v® rog s® în
semnați, cm eu nu voiu descrie faptele deosebit dup® anni 
si dille, ei într’un cip culegativ.

Pîn® acum toti aceia ce s au îndeletnicit cu istdriea na- 
cunal®, ii’au avut în privire decît biografica Domnilor, ne 
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pomennind nimicœ de popor, isvorul tuturor miscœriior si 
isprœvilor, si fœrœ care stœpînitorii n’ar fi nimicœ. Mœ voiü 
silf sœ mœ feresc de aceastœ gresealœ de cœpeténnie; ci pe 
lîngœ istorica poifticœ a terilor, atîta cît voiü li ajutat de docu- 
mintele si trœdœcunile vecie, voiü cœutâ a vœ da si üœ idee 
lœmuritœ asupra stœrii sotiale si morale, asupra obiceiurilor, 
prejudetelor, culturei, negoțului si literœturei vecilor Rumîni. 
Departe de a mœ pune ca ocœrîtoriul timpului trecut, îmi 
voiü face üœ deosebitœ dœtorie sœ vœ înfœtisedü aceâ veciœ 
întocmire guvernœmîntalœ, aceâ adunare de pravilï fundœ- 
mîntale, cunoscute subt numele de „obiceiul pœmintului,“ 
subt care pâtriea noastrœ s'aü pœstrat mai multe veacuri tare 
si putérnicœ. Pre'n aceasta veți cunoasce, Domnilor, cœ 
acell trecut nu erâ asâ de rœü, asâ de bœrbar, precum le 
place unora si altora a vi-l înfœtisâ; si cœ aveâ si ell multe 
asedœminte, multe orînduele, pe care ciar politicii si econo
miștii de astœ-di le mœrturisesc de bune!

Istoriea Rumînilor, ca si a tuturor nœcunilor moderne, 
se imparte in istoriea veciœ, de mijloc si noilor, fiesce care 
de’n acestea se subîmparte in mai multe rœstimpuri, care 
toate se încep cu vre üœ epocœ însemnate. Nu vœ voiü vorbi 
deeît de împœrteala principate.

9. Istoriea veciœ se începe delà celle întîie timpuri isto
rice allé Daciei, si merge pînœ la întemeiarea staturilor Ru- 
mîniei (1290) si Moldâviei (1350). In aceastœ întindere de 
tîmp, vedem risipa Dacilor, împoporarea terii lor cu colonii 
Romanne, înflorirea acestora pînœ subt împœratul Aureliann, 
si risipirea lor pre'n nœvœlirea bœrbarilor, carii unii dupœ 
alții s'aü scimbat necontennit pe pœmîntul nostru delà 274 si 
pînœ la 570, cînd Avarii s'aü tras în Pœnnoniea, lœsînd Dâ- 
ciea liberœ. Intr’aceste timpuri grelle, vedem însœ de'n cînd 
în cînd, pre micul popor Rumîn, ciar în mijlocul semințiilor 
de alt neam, rœtras si ascuns în vœile si poennele Cœrpatilor, 
pœstrîndu-si nœcunœletatea, legile, limba si obicéiurile, ca un 
scump pœtrimoniü, primit delà pœrinti. In veacurile X si XI, 
rœsuflîndu-se de nœvœlirile bœrbarilor, Rumînii privind la 
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îndrasneala, es de'n asilurile lor, si pe coastele seau la poalele 
munților se alcatuesc în capitannaturi si voevodîi mici subt 
capii aleși de'n sîngele lor; si în sfîrsit în veacurile XIII si 
XIV se întind pe sesuri, es în tara?, după raspicacunea ve
cilor cronice, si întemeeadce dotîe staturi neatîrnate all Rumi- 
niei si all Moldâviei.

10. Cu formarea principatelor se începe istorieade mij
loc, si se sfîrsesce cu desavîrsita lor ccedere subt Domnii 
Fannarioti. (1716). Aceasta parte a istoriei este adevărata 
istorie a Rumurilor. îndată după întocmirea lor în staturi 
neatîrnate, îi vedem iuptîndu-se cu popoarăle megieșite pe’n- 
tru păstrarea nacunaletatii lor; nici uoe dată duhul isbîndii 
si all năvălirii nu l-au povățuit; ci toate răsboaiele lor au 
avut un scop nobil si sfînt, ap cer (ir ea patriei si a legii. Dar’ 
în aceste lupte, stătorniciea, curagul, isprăvile, învingerile 
lor ne par făbuloase, potrivindu-le cu micul lor număr si cu 
putinele mijloace, ce le-au stătut în despusăcune. Dusmanni 
de dece ori mai puternici decît dînsii îi vedem băntuiti si 
puși în fugă. Insă un colos strașnic, un nuor cumplit se 
ivesce pe oridonul Europei; islamismul se arată si toate nă- 
cunile tremură pe’ntru legea si nacunaletatea lor. Serbiea, 
Bulgâriea, Albănniea, Măcedonniea, Ilîriea, Frialul, Crîmul, 
se fac provinte turcesc!; cetatea lui Constantin, Ruma cea 
noua, maica cetăților, se face capitala Sultannilor, si semi
luna se înalta în locul crucii pe bolta sfintei Sofii. Pe cînd 
islamismul este învingătorii pretutindene, cînd ciar Greciea 
clasica se face prada Osmannilor, cînd tulurile acestora străbat 
pîna în inima Ungariei, numai Rumînii se împrotivesc șiroiului 
care îngite toate, numai ei stau ca un val aparatoriu crești
nătății în cuntra Musulmannilor. De multe ori învinși, de 
multe ori supusi, dar' nici ua data abatuti pîna la pamînt 
si desnadajduiti, îi vedem folosîndu-se de tot prilejul, si dela 
1366 si pîna la 1688 stînd de-a pururea în lupta. Mircea 
cell Batrîn, Vlad Tepesu, Ștefanii cell Mare, Mihaiu Viteadul 
si Serbann Cantacudenn au fost mai ales neîmpacatii dus
manni ai următorilor lui Mohamed, aparînd cu sîngele lor 
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sfinta cruce. De si necontennitîn resboaie, Rumîniï insœ nu uita 
refoarmele si îmbunœtcetirile de'n lœuntru; în veacurile XVI 
si XVII mai ales ei fac mari înœintœri in civilisœcune. Scoa- 
lele lor sînt vestite in tot Rœsœritul; Moldávica este una de’n 
celle de'ntîie tœri aile Europei, in carea se introduce aflœêu- 
nea lui Gutenberg: „tipôgrœf'iea*  Dásccelii, cœligratii si 
prœvilistiï Rumînï se ciemœ la curtea Tarilor Rusiei, si un 
fiiú all Moldavie! se învrednicesce a fi îuvœtœtoriul lui Petru 
cell Mare. In cea întîïœ jumœtate a veacului XVII, limba ru- 
mîneascœ se desrobesce si cîscigœ dritul de lin bce a Statului: 
mai multe tipogrœfii se aseadœ in amîndoüe principatele; 
Vœsiliu Lupul si Mœteiü Bœsœrabul, pre’n aceste faceri de 
bine isï fac un nume nemuritoriu in istóriea patriei. Băr
bați rîvnitori desvolteadce literatura si duhul nœcunal; si cit 
vor fi Rumini, inemóriea si scrierile Vornicului Ureciœ alle 
Logofœtului Eustrátiu, alle Mitropolitului Dosoteïu si Vœrlaam, 
alie lui Miron Costin, Neculaiii Costin, Radul Greceannul, 
Radul Popescul si loan Neculce nu se vor uita, nici se vor 
pierde. Stroebunii noștri cu un pas grabnic se înœintesc pe 
callea civilisœcunii Apusului; însœ toate aceste propîsiri se 
fac înapoiœri. Timpul cœderiï le vine; în pisma nœcunilor 
strœine, în neunire între dînsii, uitînd cue sînt un singur si 
acella-si neam; si despœrtitï, luptîndu-se si slœbindu-se 
între dînsii unii pe alții sub nume de Moldovenni si Muntenni, 
Ruminii se aprôpiœ de peire. Tirœnniea’otomannœ se înte- 
meïadœ asupra lor, si cu dînsa supersticunea, ignoranta si 
întunérecul. In începutul veacului trecut, se ivesce învingœ- 
toriul lui Carl XII, Petru cell Mare; mœrinimosul monarc îsi 
pleacce un oe¡ü îndurcetoriu asupra popoarcelor creștine de'n 
Turciea, Rumînimea saltee de bucurie. Eroul Rusiei, spre 
mîntuirea absceascce se unesce cu Brîncovannul si cu Cœnte- 
mir; daræ dœvistiea si pisma acestor Domni nimicesce un plann 
asá de mare si asá de bine început. Pacea déla Prut înte- 
meeaîîæ înece pe un veac jugul Osmannilor asupra principa
telor déla Dúnoere cu trágerea oștilor rusesci, Rumînii pierd 
eea de pe urmœ sperîntœ de mîntuire, cea de pe urmie 
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scîntee de noecunoeletate, si cell de pe urm« drit ce le mai 
r«m«sese, dritul de a fi ocírmuití de ccetroe Domni p«mín- 
tenní; si Fcennceriotii se fac Domni Moldáviei si Rumíníei!

11. Istóriea noaüoe se începe cu veacul cell mai cum
plit care aü apoesat toerile noastre vre fice dat«. Toate ele- 
mintele de ncecunoeletate si de pretriotism sînt de mult pier
dute; legile fundcemíntale alie tcerii se calece în picoare; adu- 
noerile obscesci, subt nume de Divánuri, se fac numai for- 
maletceti fuerce ínteres. Uoe aristocroetíe ignorant«, sprijinit« 
de Poartre si de Cler, pe de uro parte tine în lanțuri un popor 
de mai mult de doue milioane, ear’ pe de alta se face stâvilm 
ciar binelui, ce unii din Domnii Fmnnmrioti vroesc a face; dri— 
turile tarii, care din care se silesce s« le vîndm mai cu mic 
pretil si mai degrab«; isvoarmle de înavuțire públic« se în- 
trebuintead« numai în folosul unor familii privilegiate. Mol
dávica se sfmsicș în trei partí, Rumîniea este îneunguratm cu 
cetmti turcesci, didite pe pmmîntul ei. F«r« ajutoriu de'n 
afar«, fer« ajutoriu de’n lmuntru, Rumînii scap« toate pri
lejurile de mîntuire; si pe cînd toate popoarmle Europei se 
înmintead® spre u® mai solid« întemeiare de’n Ireuntru si de'n 
afar«, noi cu aceea-si repejune ne apropi«m de peire. Revo- 
lucunea frîncesre, sguduind Europa pîn« în celle mai adinei 
temelii, se resîmti si între Rumîni; unii de'ntre ei se pun în 
cumunecfficune cu direptoratul frînces; dar’prea multe tari, 
prea multe stavile împiedec® ori ce bun« isprava. Pe urm® 
învingffitoriul dela Marengo, în spedicunea sa în Egipet, 
vroind a da treab® Turcilor, trimite emisari în Rumîniea si 
Moldáviea, ca s® formede partisanni ideilor noue; gennerosul 
Higas, m®gulindu-se cu fioegffiduintele lui Bonaparte, se face 
propoveduitoriul libertmtii; oprit în întreprinderea sa, ell se 
d® calmilor dela Belgrad si moare pe'ntru pátrie. Dar’ moar
tea nu ramîne neroditoari®; si ea este mennita s® pregm- 
teasc® regenerrecunea noastr®; moartea lui Rigas de um 
parte, apmsffirile nesuferite alie tirannilor de alt« parte, ideile 
veacului, care de si încet, dar’ tot începuserre a pffitrunde 
între Rumîni, scrierile lui Petru Maior si alie altor barbati

Lepturariú rumînesc T. IV. P. 1. 18
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pœtriotï, atingerea cu armiile rusescï, ce au ocupat principa
tele delà 1806 pînœ la 1812, toate acestea pregœtesc întîm- 
plœrile delà anul 1821. Pe cînd în Moldáviea eteríea isbuc- 
nesce si ceamœ la libertate nu numai pre Greci, dar' pre 
toate popoarœle creștine, care gemea subt jugul Turciei, 
Teodor Vlœdimirescul ridicœ pe de altœ parte în Rumîniea 
steagul nœcunal, vestind Rumînilor, cœ timpul venise, pe'ntru 
ca tara sœ scuture stœpînirea strœinilor, sœ depœrtede abii- 
surile, care o rodea, si sœ dobîndeascœ gubern nœcunal în
temeiat pe üœ temelie liberalœ. Pornirile lui Ipsilanti si aile 
lui Vlœdimirescul au un rœü sfîrsit; dar’ cu toate acestea 
resultatele lor pe'ntru noi sînt nemœsurate. Intîmplœrilor delà 
1821 sîntem dœtori cu ori ce propîsire, ce am fœcut de atunce; 
cœci elle ne-aü desceptat duhul nœcunal, ce ara adormit cu 
totul: acestor întîmplœri avem de a multœmi si încidœsuirea 
cea mai segurœ a nœcunœletœtii noastre, adecœ cœpœtarea 
de Domni pœmîntennï^ numiți pe vieatop atît în Moldáviea 
cît sí în Rumîniea.

Pînœ aici Domnii, miei vine istóriea, ce am sœ vœ înfœ- 
tisedü. Sprijinul cellmai temeinic, ca sœ pot ajunge la tinta do- 
ritœ, îl ascept delà îndulginta Dvoastrœ, si delà sperînta mœgu- 
litoariœ, cœ prin prelegintele melle voiu puté desceptà în Dvoa
strœ un spiret de unire sufleteascœ cunsciutœ mai de aproape 
între toate ramurile nœcunii rumine, si un ínteres mai viü pe'n
tru nœêune si patrie. Aceasta mi-ar ii cea mai pretioasœ rœs- 
plœtire si mai bunœ îmbœrbœtare în trudnicul mieû drum.

Intr'uœ asémenne întindere de istórie, carca cuprinde 
atîtea timpuri, si atîtea lócuri, ciar sí pe lîngœ cea mai mare 
luare aminte încœ trebuie sœ se víre gresele; însœ oricine 
mœ va urmá cu luare aminte, se va cunvinge, cœ aêellea 
provin numai de'n lipsa cunoscintelor, dar' neci decum de n 
vointiœ rea, ori de’n vre un scop ascuns. In propusœcunea 
intîmplœrilor cellor aproape de noi, carile le-am vœdut cu 
ocii noi si pœrintii noștri, voiu fi cît se poate de scurt, mœr- 
ginindu-mœ a vœ înfœtisa numai faptele împlinite, fœrœ ca sœ 
voesc a vœ descoperi sí plannurile celle ascunse si tîntintele lor.
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Noi n'am ajuns încoe asâ departe, ca soe putem desbate cu ne- 
prertinirea cerut« istoriea cuntîmpurannoe: aceasta este treaba 
si dcetoriea viitorimii. Dumnedceu soe moe fereascoe de a vroi 
sce moe fac censoriul cunvietuitorilor mei, judecindu-le seau 
criticîndu-le purtarea si faptele. „Acella, care îsi înalta· spi- 
retul la vredniciea unui istoric, dice Ioan Mluler, pierde de’n 
privirea sa ori-ce atingeri momintale si particulare. Jur
nalele pot adună personalei ceti ; însă în tablele istoriei se 
scrie numai vecnicul adevar ! “

XXVII.

Gregoriii Alescendrescul.

Poet rumînieann s’a născut pe la annul 1812 în Tîrgovisce, fu 
învatăcellul d. I. Eliade, cu carele se îndusmannî mai toerdiu. De’m- 
preunoe cu colonellul Cimpineannul, capul opuscecunii liberale, sub 
Alesandru Gica se lepădă de serbitul militmresc si lua parte lucrativa 
la trebile sotietatii filarmonice întemeiate la 1835. Satirele si fabulele 
lui politice îi cîscigara în putîn tîmp ua populcercetate mare, pe ca- 
rea si-o plăti ell eu ua încisoare de mai multi anni într’ua mînceslire. 
în timpul acesta publici piesa sa cea faimoasa Armul 1848, în carea 
erau răspicate strigările si esperintele junei Rumînimi cu ua putere 
rara de cugetînte si de stil. Lucrările poetice alle lui G. Alesan- 
drescul sînt reculese într’un tom sub titula de suveniri si împresiuni, 
epistole si fabule (Bucuresci, 1847}.

§. 65.

Trecutul la Tismanna.

1. Precum ua sîntinella pe dealul depărtat
Domnesce mînastirea, si didu-i eell înalt
Se ’ntinde împreguru-i pustiu si învecit
De edară batrîna, de inusciu acoperit.

18*
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5. Acolo au odihna, loeasu adine, tăcut 

Eroi, ce mai noeinte mult sgomot au făcut. 
Un cap lor le presede, si, dac® s’a ’ntîmpld 
Cu timp ca Rumîniea sa-si nalte fruntea sa, 
Pe-a Dîmboviței văile oștiri de s’or ivi:

10. Ai luptelor cumplite partasi ei ii vor fi. 
Eu în copillarîe-mi iubiam s® ma opresc 
Pe dealul mînoestirii, si ’n văile sir privesc 
Mărețul turn, trist mârtur l’all nostru trist apus, 
Si-a cceruia urdinta în veacuri s’a răpus.

15. De’n ell ua dinioar® barbatii rmnumiti 
Vedeau rumîne taberi pe cîmpi nemărginit;. 
In preajmce-L e cetatea; ai ei locuitori 
Ruina-i adi cu fala arat la cmllffitori, 
Precum atîti nevrednici, trăind în mollicuni

20. Se laud® cu lapte făcute de străbuni.
De ce oare orașul atît de strălucit, 
Acum între orașe e cell mai umilit?
Ce voe prea înalt®, ce lege porunci: 
Cmderea cu nai tarea de u® potrlv’a fi?

25. E vr'utt fatal® soarta? seau pe acest pamînt 
A salle urme-si las® bl®st®mul vr’unui Sînt? 
Dar’ dac® vre u® tar®, vr’un neam ar fi dator', 
Cînd au greșit despotii, neleguirea lor 
A o plăti: atuncia orașul osîndit,

30. Si numele-i de’n lume de mult ar li perit. 
Căci mii de glasuri stinse de-all tiranniei fier 
în strigat de durere s’au înaltat la cer'; 
Căci ploi, ce în torinte de veacuri s’au varsat, 
Vărsatul aici sînge neei adi nu l’au spalat.

35. Ori cum va fi mi-i scump® cetatea ce-a domnit; 
lubesc’o, căci e trista, si căci a suferit: 
Precum si anticariul, ia patimoe-si supus, 
Culege veci’-aram®, ce nu mai are curs.:

Asa si eu în delu-mi, pe locul părintesc,
40. Ca fîiu asfor ruine, tarîna lor măresc. 

Aducu-mi înc’aminte de groada, ce sîmtiam 
Pe cînd l’apusul dillei sceletul lor priviam. 
„Pe-aicl, dieeaîi batrînii, u® boit® aratînd 
Intra: tîncera Doamnoe, frumoasa:, si fugind,

45. Cînd cetele tastare, cînd elle-acest palat, 
Lipsind oștirea noastra:, în treâcoet l’au prcedat. 
Uce pe'scerte se ’ntinde departe sub pamînt,
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Pre’n drumuri rœtœcite, si ’n loc necunoscut 
lsi are rœsuflarea : în sînul ei gœsesci

50. Aceri nenumœrate : comorile Domnesci.
In preajmœ-le ard focuri, cœcï elle se pcedesc 
De iesme, tauri negri, ce iadul locuesc ;
Si cînd vr'un om aproape sœ mearg’ a îndrœsnit 
De-acolo la ivealœ mai mult nu a venit.“

55. Asâ diceaù, si timpul un pas a mai fœcut, 
Si ciar acelle iesme asilul si-au pierdut! 
Tœeut e tot si jalnic: asâ însœ tu escî 
Porti singurœ trecutul mœririi Rumînesci 
Cœdutœ Tîrgovisce! poetul întristat

60. Comori prea feliurite în sînu-ti a aflat,
Rœsbôinicul modele; si, dac’am asculta 
Aceea ce rœcïamœ pe drept mœrirea ta, 
Cînd noi vitejii noștri am sci a-i prețui, 
Prea demni de libertate atunci am pute fi.

G5. Aflare-am delà dînsii: „ce jertfe trebuesc, 
Pre’n cîtœ energie nœcunï se mîntuesc.“

A! fai œ provedinta, ca naltul sîmtemînt, 
Ce 'ncinœ vitejiei mœretul monumînt, 
Ce-alege pe nœltime all nemuririi loc,

70. Sœ fiœ noue cîrma, coloana cea de foc, 
Coloana, ce ùœ data: de’n tara de esil 
Pe calica mîntuintei ducea pre Isrceil!

§· 66.

Umbra luï Mircea la Codiea.

1. Afle turnurilor umbre peste unde stau culcate, 
Cœtrœ termul de’inprotivœ se întind, se prelungesc, 
Si-alle vâllurilor mîndre gennerœcuni spumegate 
Didul veciîi all mînœstirii în cœdintœ îl isbesc.

2. De’ntr’üœ péscerœ, d’en rîpœ noaptea ese, mœ 'mpresoarœ, 
De pe muciœ, de pe stîncœ cîpuri negre se cobor, 
Mușchii didului se miscœ, pe’ntre earbœ se strecoarœ 
Uœ suflare, care frece, ca pre’n vine un fior.
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3. Este oara nœluciriï: un mormînt se desvœlesee,

Uœ fantomœ 'ncoronatœ de’n ell ese . . . o dœresc . . .
Ese . .. vine cœtrœ te’rinuri . . . stœ ... in preajma sa privesce . . . 
Rîul înœpoi se trage . . . munții vîrful îsi clœtesc.

4. Ascultați! .. . marea fantomœ face semn . . . dœ ùœ poruncœ . . . 
Oștiri, tàberi fœrœ ruimœr împreguru-ï învieadœ;
Glasul ei se 'ntinde, cresce, repetit de’n stincœ ’n stincœ; 
Transilvanniea l’aude : Ungurii se înarmeadœ.

5. Oltule, care-ai fost mârtur vitejiilor trecute
Si legiuni vingretoarie pe-a ta margine-ai privit, 
Vîrtuti mari, fapte cumplite îti sint tie cunoscute, 
Cine oari poate sœ fiœ omul, care te-a 'ngrodit ?

6. Este ell, cum îl aratoe săbiea lui si armura, 
Cœvœler de ai credinței, seau all Tibrului stœpin, 
Trœeann ce-ï mœrirea Ruinei, si se luptœ cu nœtura? 
Este ell uriasü dacic, seaù e Mircea cell Bœtrîn?

7. Mircea! îmï rœspunde dealul, Mircea oltul repetesce. 
Acest sunet, acest nume vallurile îl primesc,
Unul altuia îl spune, Ddnœrea scire primesee, 
Si—allé ei spumate unde cœtrœ mare îl pornesc.

8. Sœrutare umbrœ vecïœ ! primesee îneinœcune
Delà fiii Rumînieï, pe care tu o-ai mœrit:
Noi venim, mirarea noastrœ la mormîntu-ti a depune, 
Veacurile ce ’ngit neamuri, all tœü nume l'aù rœpit.

9. Neadormit îti fu delul, îndelung’ a ta silintœ, 
Pînœ ’n adînei bœtrînete pe Rumînï îmbœrbœtasï; 
Insœ vai! n’a ertat soarta sœ’ncununi a ta dorintœ, 
C’all tœü nume libertœtiï moseennire sœ i-1 lasi.

10. Dar’ eu slabele-ti mijloace, faptele-ti sînt de mirare:
Causa, nu rœsultatul, laudœ ti-a cîseigat: 
Intreprinderea-ti lu dreaptœ, a fost nobilœ si mare; 
De aceea all tœü nume va fi seump si nepœtat.

11. In acest locasù de peatrœ, drum, ce duce la vecie, 
Unde tu te gîndesci poate la poporul ce-ai iubit, 
Cîtœ aï sîmtit plœcere, cînd a lui Mihaïù sotie
A venit sœ-ti povesteascœ fapte, ce l’aù strœlucit!
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12. Noi cetim luptele voastre, cum privim vecia armură, 

Ce un uriasu uce dat® in reesboaie a purtat; 
Greutatea ei ne-apasoe, trece slaba-ne mcesurce, 
Ne’ndoim dac’asă oameni întru adevcer au stat.

13. Au trecut acelle timpuri de mari fapte strălucite,
Ins® triste si amare: legi, năravuri se ’ndulcesc:
Pre’n sciinte si pre’n arte ncecunile înfrățite
In gîndire si in pace drumul gloriei găsesc.

14. Căci răsboiul e bicu groăsnic, care moartea îl iubesce,
Si ai lui sîngerati dafini năcunile îi plătesc,
E a ceriului urgie, este foc, care topesce
Cringurile înflorite, si păduri ce îl hrmnnesc.

15 Dar’ a nopții mintă neagră peste dealuri se lătesce,
La apus s’adun® norii, se întind ca un vesmînt,
Peste unde si ’n tărie întunerecul domnesce:
Tot e groadă si tăcere . .. umbra întră în mormint:

16. Lumea st® în asceptare . .. turnurile celle nalte,
Ca fantome de mari veacuri pe eroii lor jelesc,
Si-alle văllurilor mîndre genn®r®cuni spumegate
Didul veciii all mînăstirii în cmdintă îl isbesc.

Obscerbcecune. Mircea cell Bmtrîn a domnit cu glorie în Rumî- 
niea dela 1384—1394, si a rmpurtat mai multe învingeri strălucite 
asupra Turcilor. Ell a încleiat întîiul trăptat cu Turcii la annul 1393. 
Ell este îngropat la mînăstirea Codiea. Tot aici s’a înmormîntat mai 
tîrdiu si Florica, Doamna lui Mibaiu Viteadul: de aceea dice poetul în 
întorsura. (strofa) a 11, într’un cip foarte nimerit si poetic, „ca ea a 
venit, sa-i povestească de strălucitele fapte alte lui Mihaîu Viteadul.“

§· 67.

Roesoeritul liniei.

1. Ca în cea frumoasă noapte, cînd luna cu lina-si rad® 
A iubitei melle frunte cu vii umbre coloră, 
Uffi privelisce c’aceea oci-mi n'au putut să vadă, 
Lun’asâ incîntătoariă n'am avut a admira.
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2. Si iutîiu ca uce stelluta, ca făclie depărtat®, 

Ce drumețul o aprinde in pustiiurî rătăcind 
In a bradilor desime, in pădurea ’ntunecat®, 
Pintre frundele clătite am doerit’o licurind.

3. Apoi tăinicele-i rade dind piedisu pe ii ce didire, 
Ce pe muci® se ridic®, locasu trist, nelocuit, 
Mîngffii® a ei ruin® cu u® pdled® dîmbire,
Ca un vis, ce se strecoară într'un suflet pustiit.

4. Apoi glob rubinos, nopții dind mișcare si vieat®, 
Se nalt®, si de’mpreguru-î dese umbre dep®rtînd, 
Pe-alle stejarilor virfuri, piramide de verdeața, 
Se opri; apoi lucirea-i minastirea înveeit® 
Lumina, adinei prăpăstii peste lume aruncind, 
Cetătue feudal®, eu mari turnuri ocolit®,
Ce de Iun® colorat®, si privită de departe, 
Părea unul de’n aoelle Osiannice palate, 
Unde genniuri, fantome cu urgie se isbesc;
Si pustiiul far® margini, si cărarea rătăcit®, 
Stînca, pescera adine®, in vecime locuita, 
De all muntelui sfint pustnic, ce s®rmannii îl iubesc.

5. Erau dulci acelle oare de’ncîntare si gîndire: 
Soptele, adinei murmure, ce iau vieat® în pustii, 
A mormintelor tăcere, ce domnia în mînastire, 
Loc de sgdmot altă data, de politici vijelii.

6. Noaptea, totul astei scenne colosale de mărire 
Doue scumpe sîmteminte cu putere descepta: 
Unul: sînta-ne credința:; a\tă-a patriei iubire,
Ce lice data: 'n aste locuripre străbuni ni-i insufla!

7. Nuntii nostri-au fost adesea scump asii de libertate, 
Si de’n vîrful lor Rumînii, ca un torent furios, 
S’aruncâ 'n mulțimi barbare, pe’ntru prad® adunate, 
Ca lei le lua in fug® ea pe-un cerb rannit, fricos

8 Cu trufie-un rege Ungur cffifr® tar® nffiintead®: 
Sînt plini munții de oștire, sun® dalele de fier: 
Pintennii lucesc, la Iun® sdebiile seînteead®; 
Bttsarab înciei® pacea cum dusmannii lui o cer.
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9. Dar’ Rumînii nu vor pacea, nu vor trista umilintœ, 
Ce asuprœ-le aduce un rusinœtorïü trœptat;
Ura lor e ne’mpœcatœ; în a lor dreaptœ dorintœ 
Cuprind munții, îneid drumul ungurului spœimîntat.

10. Asfelíü e atunci omorul, c’ostasü ungur nu rœmîne, 
Insu-sï Cœrol Robert rege cu putini seapœ fugind, 
Strœlucitele-si vesminte le aruncœ delà sine, 
Ca sœ scape, si în tarœ-sï se întoarce blœstœmînd.

11 Neci ùœ datœ astœ lunœ, ce înnoatœ in tœrie, 
Ca fœnnar purtat de válluri pe a mœrilor cimpîe, 
Mal mult nümœr de cœdavre de atunci na luminat, 
Neci ùœ datœ mindrul vúltur, ce ’n vœsduh se cumpœnnesce, 
Accll domn ail atmosferei, ce un veac întreg trœesce 
De ùœ prad'asá bogata· inca· nu s'a îndestulat.

12. Se gœsesc si-acum pe ripe bueœti de armuri sdrobite;
Am vœdut însi-ne píntenni de ruginœ eoperitï.
Si pe-ali bœtœlîei munte fioroasele morminte, 
Unde capii Ungurimii dac cu totii grœmœditi.

13. Dar' Rumînii, fii ai cellor, ce ’n vecime se luptaroe, 
Cu sudori udœ pœmîntul, branna-si cautœ 'n dureri; 
Sînt plugari si alte nume, oameni noi se înœltarœ 
Oameni ne’nsemnati si raîndri de vecimea lor de eri.

14. Strœini Domni, ce ne-apœsarœ, le-aii dat lor drept mîngœere 
Averi, cinsti, care üœ datœ se’mpœrlïaù drept rœsplœtiri; 
Monopol fac ei de drepturi; în a lor scurtœ vedere 
Propîsirii neînvinse ii pun dese 'mprotiviri

15. „Nu-i asá legea Naturel, nu-i asá a tœrii lege: 
Deci, ea ori-ce nu-i la locu-sl, adi cœdü trufiea lor: 
AII sudorilor strœine frupt ei nu-l vor mal culege : 
Adi e mare tot Ruminul tœrii lui folositor !

16. Cugetări adine ascunse, idei drepte si inalte,
Ce în inimile-alese ura lor le apœsà,
Astœ-di vœd lumina dilleï ; si in formœ de mari fapte, 
Sub privirea provedintel lumii se pot arœtà ! “
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Obsœrbœcune. în întorsurele (strofele) 8, 9, 10, 11, 12 este 

vorba de Cœrol Robert, regele Ungariei, carele la annul 1330, fœrœ 
neêi üœ cdusœ, se seulœ eu rœsboiù asupra lui Mihaiü Bœsœrabul, 
Domnul Rumîniei, intrœ in Rnmîniea, ocupœ Severinul, si purcese mai 
departe in tarœ, ca sœ o ocupe toatœ si sœ si-o supuïœ sie-si. Mihaiü 
Bœsœrabul trimese soli la dînsul, si-1 rugi, sœ facœ bine sœ dea paêe 
bunœ Rumînilor, carii nu l'aü supœrat pre’n nemicœ, si sœ se intoarcœ 
a casœ in Ungăriea, cœci altmintre poate sœ i se întîinple rœü. Regele 
ungur însœ nu ascultœ de acest svat sœlutariü, ci pretindea sœ i se 
supuïœ toatœ Rumîniea, si purcese mai departe in tarœ in lontru. 
Bœsœrab porunci locuitorilor, ca sœ ardœ tot, ce nu pot luă cu sine, 
si sœ se rœtragœ parte la munte, parte mai in lontru la tarœ eu tôt ce 
au. în cipul acesta se fœcü, cœ Regele ùngur dupœ cîte-va dille de 
nœintare tôt mai departe rœmase in urmœ fœrœ necï un mijloc de vie
țuire pe’ntru oaste si pe’ntru vitele ei: foămetea începü a seceră în 
oastea ungureascœ si oameni si vite. Atunci îsï descise Cœrol Robert 
ociï, si vœdü, cam prea tîrdiù, in ce periciû s’a aruncat ell însu-sï; deci 
trimese soli la Bœsœrab si-1 rugœ sœ facœ pace, cœ se va întoarce a 
casœ, numai sœ-ï trimeatœ oameni, carii sœ-i arœte drumul cell mai scurt 
cœtrœ Ungâriea, fiind cœ, pe unde venise, nu se mai puteă întoarce, 
cœ eră drumul prea lung, si pînœ în Ungăriea ar fi murit cu totii de 
foame. Bœsœrab primi pacea, si-i trimese oamenii ceruli, carii sœ-i 
arœte drumul cel! mai scurt cœtrœ casœ: aceștia îl duserœ pre’n munții 
Cœrpati, cœci pe acolo eră drumul cell mai scurt; însœ în Cœrpati eră 
mulțime de popor, care fugise de nœintea Ungurilor- Deci dupœ ce 
întrœ oastea ungureascœ în Cœrpati si se înfundœ în strîmtorï: se rœ- 
pedirœ Rumînii asupra ei si o uciserœ toatœ, asă cît însu-si regele un
gur, ca sœ-si scape vieata, se vœdü nevoit sœ-si scimbe hainele celle 
regescî, si sœ se îmbrace în haine proaste, ca sœ nu fiœ cunoscut. 
Abiă cu cipul acesta putü sețepă regele ungur cu cîti-va cœlœreti 
carii aveau cai mai buni de fugœ; ear' ceealaltœ oaste ungureascœ 
fu uëisœ toatœ de cœtrœ Rumîni, asă cît n'aü scœpat necï unul. De’n 
aceasta învœtœ Cœrol Robert minte, si iubire de dreptate, ca sœ nu mai 
atace drepturile celle neînstrœinavere, si libertatea unui popor brav, si 
pœtuit: „Asă bate dreptatea dumnedœeascœ mai curind ori mai tirdîă 
pe toii aceia, carii se încearcæ sœ rœpeascœ libertatea altora si 
drepturile lor celle neînstrœinavere! Istoriea lumii e plinœ de esimple 
pe toatœ pagina despre acest adevœr!“

In întorsurele 13 si 14 este vorba de Domnii Fœnnœriotï, carii 
domnirœ în Principate delà 1714 pînœ la 1821, si carii pe veneticii 
greci de’n Fœnnar îi înœltarœ la ranguri boereseï, le déderœ moșii si 
toate veniturile tœrii pe mînœ, ear’ pre boiarii rumîni si pre poporul 
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rumin, pre vecii, adevăratii fii ai patriei, ii asupriră, si ii stinseră, 
cit putui·®, luindu-le nu numai toate drepturile, dar’ ciar si limba de'n 
scoală, de'n biserică si de’n administrăcune, si intruducînd, in locul 
ei, cea grecească. De aceea dreptatea cea vecnica; a Iul Dumnedoeu ii 
departdi pen'tru tot de-a una de pe Tronurile Principalelor ! “

§· 68.

U(E întipoerintoe (oastea riimînce).

1. Putini erau la număr ostasii Ruminiei, 
Dar' cînd alle lor cete pe luciul cîmpiei 
Suinetu înăintară cu pas răsunător, 
De’n sulițe, de’n coifuri, de'n armele albite, 
Cînd soarele în unde, în rade aurite, 
Lumina isi răsfrînse pe steagul tricolor;

2. Cînd caii roepedi, ageri cu coame răsfirate, 
Cu nările aprinse, cu gurile spumate, 
Muscînd de neastimpăr dăbale, ce-i ținea, 
Isbind sub ei pămîntul, si răsuflind omorul, 
La sunete de luptă pe cîmp isi lua sborul,
Ca vulturi, ce de'n aer vr’iiă pradă isi dăria ;

3. Si cînd audii glasul aramei tunătoarie,
Si cînd vădui sălitra de fulger purtătoariă, 
Cîmpiea, atmosfera de fum întunecînd, 
Ear’ pe'ntre fum, pre'n ceată giulele-albicoase 
Miscîndu-se departe, ca umbre fioroase, 
Ce es de'n întunerec, u® crim’amerintînd:

4. Electrică scîntee simții, si bucuriea 
De’n inimă pe fată-mi suită, ca mintea, 
Pe frunte'mi se aprinse în oci-mi străluci; 
Sub pașii mei atuncia simții ardind pămîntul, 
Si vecia strălucire, cu sgomotu), cu vîntul
în mintea-mi desceptată cu fală se ivi.

5. A ! unde e acuma puternica mărire 
De'n timpul cînd a tării eroică oștire 
In lupte vingătoarie Dudescii comînda?
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Cînd vulturul eell falnic cu fruntea’ncoronatoe, 
Si duhul rresbunoerii cu manta-i sîngeratoe 
Da semnul la învingeri, si callea ne-aroeta?

6. Ccelugoerennii încoe pcestreados pomennirea 
Vitejilor, ce’n vallea-i aflarce nemurirea: 
AH faptelor de cinste pretu vecnic, meritat; 
Ear' pulberea, ce-acolo de vînturi viscoloase 
In aer se ridicce, e pulbere de oase,
Ce taboera turceasco?, în taro? ne-au lmsat.

7. Cînd Turcii dup’aeeea, si ’n tarce depcertatoe: 
In Asiea mcennoasce vedeau cîte uce datce 
Vr’un armmsariu în guru-si eoetînd si sformind, 
Cuprinși de-adînece spaimoe, diceau cu ’nfiorare, 
Cce voed aevea umbra acea îngroditoarice,
A lui Mihalți Viteadul asupra-le venind!

8. Asa era uce datce Rumînii; dar’ unirea,
Ce le nutrii curagul, ce le ’nsufla mcerirea, 
Cu vecia sîmploetate de’n inimi a lipsit. 
A patriei iubire, obiept de ironie. 
In veci e pe buda acellui, care scie 
Cu numele-l soe stoarcoe poporul amoegit!

9. Asă în proaste eăpiscî, care treceau de sfinte, 
AII idolilor preut cu magice cuvinte 
Mulțimii adunate orâcule ’mpoertiâ: 
Orâcule viclenne, de interes dictate,
De înțeles lipsite, de patimi esplicate, 
Si ’n care nesciinta neîncetat credea.

10. Dar’ tot se aflce înece vîrtuti, si viitoriul 
în elle se încrede, asceaptce ajutoriul, 
Ce îl aduc nceeunii bcerbati mîntuitori: 
Cceci clar Domnul noeturei disese altoi datce, 
Cce pe'ntr'un drept ell eartce Gomora vinovata: 
Dreptatea si virtutea în ceriuri sînt surori!

11. „Ear voi tineri rossboinici, ostasi viteji rumîni! 
Voi bravi nepoți acellor vestite legiuni,
Ce noiie 'ntre popoarce un nume ne-au loesat! 
Voi, cceror acest nume e dat spre a-l păstrare. 
Cu cinste veți răspunde l’a patriei ciemare, 
Circi veciul nostru sînge nu poate fi scimbat !“
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§. 69.

Fericirea.

1. O vedeți colo, colo în văile, 
Unde natura vesel dîmbesce, 
Unde pastoriul dillele salle
In pada turmei le marginesce ? 
Inima simpla, nevinovat®, 
Ori-ce dorința lesne ’mplinitm. 
„La cîmp sîmiirea-i adevocratce; 
La cîmp vieaîa e fericita: 
La cîmp, sperînta dice: veniti, 
In fericire de vrea-ti f№ fiii.“

2. O vedeți colo, în palat mare, 
Incungurata de bogăție, 
Vedeți, ce cinste, ce drepturi are? 
Vedeți, pe l'runte-i ce bucurie? 
Rellele-i fapte se scimb® 'n bune, 
Ori-ce dorința si-are ’mplinirea : 
„Numai marirea toate supune; 
Numa’n palâturi e fericirea. 
Măriri, sperînta dice: goniți
în fericire de vreți sa fiii.“

3. O vedeți colo, colo’n rasboaie, 
De a măririi flamur’umbrita?
Oci-i sînt groăsnici, plini de vapae: 
De mort!, de singuri sta ocolita, 
Apar® dreptul, legea, credința, 
Si rasplatirea-i e nemurire.
A! ce plăcută e biruința! 
Ce fericire e la oștire! 
Sperînta dice: rcesbbinici fiți, 
Voi fericirea dac'o doriți!“

A. O vedeți colo, colo pe mare, 
Cum îsi încrede soarta la vinturi, 
Cum se preîmbl® fara ’ncetare, 
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Si cé departe e de pœmînturï? 
Busola drumul la pol ï-aratœ, 
Aflœ lumi noue, cresce simțirea, 
Mœsoar’ adîncu), lœtimea toatœ: 
„Numai pe mare e fericirea! 
Speriata diëe‘. pe mœri trœiti 
In fericire de vreti sœ fiii !“

5. 0 vedeți colo ’n tara greceasca·,
Asii mœririi si libertœtii, 
Fantoma· mîndrœ uriœseascœ, 
Unde-a scris Salon cartea dreptœtii? 
Frumoasœ climœ, cériurï senine. 
Care însullœ 'n veci bucuriea! 
In aste locuri cit e de bine! 
„Cé fericire e in Greciea! 
Sperinia dice : acolo trœiti, 
la fericire de vreti sœ fitl!“

6. O vedeți colo, colo departe, 
In norul cella, ce se dœresce? 
A! diee omul, care la moarte 
Slœbit de dille mcehnit sosesce, 
Ca voi ûœ datœ aveam gresealœ, 
Dar’ all mieii singe e astœ-di rece: 
Astœ-dï sperînta nu mai mœ ’nsalœ: 
„ Veți vedé singuri norul cum trece! 
Pin'atunci insœ mergeți, goniți 
Norul acella, unde-o dœrïtï!“

îo.

Epistolæ cœtrœ Dumnealui Ion Vœcœrescul.

1. Tu, carc-ai fost de’n pruncie all Muselor fœvorit, 
Si, ca strœbuneasc'avere, génniul l’ai moscennit, 
Cîntœtoriû all primœverei, ce ai darul a plœëé, 
A fi nalt cu deslucire, simplu fœrœ a cœdé,

5. Care lucruri mici în sine șeii sœ le mœresëi frumos, 
Si sœ nu dici neci ûœ datœ cuvînt, ce-ar fi de prisos, 
Dacœ mai gindesci si astœ-di, cum ûœ datœ socotiai, 
Cind hotœrît de nœturœ, sœ fiu poet, mœ credeai.
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For' a-ti vorbi de folosul bunelor talie poveti,

10. Ln a mea nedeslucire viu la tine soe mce ’nveti.

„Cînd întelcapia noeturoe, de’n sînu-si cell roditorii, 
Cu toelintul poesiei nasce pe un muritorii.,
Foeroe sa mergem departe atît asii dori sos-mi spui: 
Hotoeroesee de u(E data- si feliul scrierii lui?

13. Mult! îmi dic, cum cce aceasta nu e de fmgceduit,
Si cce tot omul s'apleacoe la ce este mai pornit;
C'acella ce ’n troegedie face pătimi a vorbi,
Nu poate si ’n elegie cinuri mari a dugroevi, 
Dacoe ear' în cea de’n urmce scii frumos sec dugrmvesci

20. Ploecerea, meltncoliea, amar, cinuri sufletesc!:
AII ode! cei înfocate ton înalt nu poți s<E-l tii, 
Neci s'alergi pe-alle măririi pline de sînge cîmpiî. 
Feliurile-s osebite, si voesc osebit dar:
Cine 'n mai multe se ’ncearcoe, ostenneala-i e 'n doedar.“

25. Eu dar’, ce de’n cruda-mi vîrstoe, de cînd ocii am descis, 
Cînd a 'nceput pe’ntru mine all vieteî amar vis, 
Am iubit de uoe potrivce tot ce mi-a pmrut frumos. 
Tot ce sufletul înalt®, si ce mintii doe folos, 
Poet cum pot a mce crede, cînd all lirei înalt Dmu

30. Inc® nu vre s®-mi aroete: „care este feliul mieu ? “ 
Tot ce-mi place, moe aprinde, si în clipa, cînd cetesc, 
A pute lucra întocmai de-u® cam dat® socotesc. 
Apoi vine cugetarea. Pe-all mieu duh îl întreb: scii 
Dacoe tu ’n feliul acesta esci noescut, sau nu, soe scrii ? “

35. Cîte plănnuri ast® aspr® idee mi-a stînjinit / 
Si de’n ce c«r®ri pl®eute cu putere m’a oprit! 
Eu asâmmnn a mea stare cu a unui c®llmtoriu, 
Care nesciindu-si callea, f®r® pov®tuitoriu, 
Se opresce pe-u® cîmpîe, si cu totul întristat,

40. Drumuri vede, dar’ nu scie care e adevmrat. 
Pleac®, se întoarce ’ndat®, se pornesee ear’ pe ioc, 
Pierde timpul f®r® treab®, si alearg® 'ntr’un noroc. 
Ăsfelîu sînt si eu, ea dînsul, tot de-a una r®t®cit, 
Ca s® nu pierdu, l®sînd drumul, poate cînd i’am nimerit.

45. Apoi nu ajunge-atîta, ci si ciar cînd m® pornesc 
A lucră cu hotarire, pe un plann, ce îmi croesc, 
Nu pocu p®dî cuviința, neci c’un îmblet m®surat 
La sfîrsit s’ajung de-a dreptul, f®r® s® m® mai abat. 
Dac® descriu u® p®dure, suma de copaci îi las,
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50 Si Ia un stejariu mai mare trec cu un rrepede pas. 

Dacre sînt într’iire grredinre, pe la flori de rînd nu merg, 
Ci la trandafir îndatre, si apoi la crin alerg. 
Deprertarea cea mai mare, si ocolul cell mai lung 
Ure clipealce mre rretîne, fac trei pași si eat'ajung.

55. Mreruntusurile-mi scap®, si ideile, ce-mi vin, 
Dacce ’ncep cu uoe dîmbire, si sfîrsesc eu un suspin. 
Aplecarea îmi lipsesce, si n’am darul însemnat, 
A strica si a preface ei’fe sînt de îndreptat 
Frerre astm slrebieune ce-va tot asu isbuti:

60 „Ostenneala si roebdarea pot ori-ce a dobindi ! “ 
Insre eu, ca soe mce aprer, las un lucru început, 
Si 'n clipre stric cîte-ure data?, ce ’ntr’ure lunoe am fcecut. 
De pcemînt trîntesc condeiul, meseriea o urresc, 
Si sre nu-1 mai iau în vieatre, eu mce jur si hotoeresc.

65. Dar’ precum Boalo dice, un ne-astîmprer ne’nteles 
Ne'neetat se 'mprotivesee hotcerîrii, ce-am ales; 
De ureci par’ cce mre trage, de'n somn noaptea mre descept. 
Si eu multre plecrecune credința la viers ascept; 
Patima inimei melle, ciar si strreine nevoi

70. A le pune pe hîrtie sînt silit frerre sre voiii. 
Apoi cînd în elegie destuii nu pocu sre vorbesc. 
Si s’arret frerre sfiealre toate, eîte socotesc, 
Vre un animal îndatre vine înreintea mea, 
Si-mi ridicre cu lesnire sarcina ori-cît de grea.

75. Lupii, ursii îmi ajutre, ciar leii mi se supun, 
Si-adevreruri de-un pretu mare, cînd le poruncesc, îmi spunîi. 
Socotesc, ere putem Jiee, frerre sre ne îndoim, 
Cre e prea bun pe’ntru ftihuli veacul, în care trreim;

• Mrecar cre se aflre oameni, carii nu precep de loc:
80. Cum a putut sat vorbească un sadbalic dobitoc?

Si carii vin scc te 'ntrebe, dacce e adeveerat, 
Cce in timpurile vecie cini vorbiau asâ curat ? 
Insre cum șeii foarte bine, adevrerul desvrelif, 
Frerre ’nvrelisu între oameni lesne nu este primit:

85. Si sub feliuri de frumsete dacre nu îl treinuesc.i. 
De tot simpla lui ivire poate scump sre o plretesci. 
Tu dar’, care-ai dis ure datre cum-cre nrecunile ’ncep 
Pre’n poesie flinta, si-a lor stare de-si precep, 
Slrebieunea musei melle vino a o îndrepta,

90. Creei de scriu astre-di în viersuri, asta este vina ta.
Tu iubirea poesiei, mie mi-o-ai insuflat.
Si esîmple prea deslulle, despre ce-i frumos, mi-ai dat.
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Asă cînd viitorimea, all nostru judecœtoriü, 
Care fœrœ de sfiealœ, aspru, nepœrtinitorïù 

95. L'ail sœü tribunal supune pe rœsboiniciï vestiti, 
Pe domnitor!, pe miniștri, pe scriptorii sfrœlucitï, 
Va voi sœ cercetede pe-aceîa, care întiï 
Stœturœ începœtoriï rumînescii poesiï, 
In rîndul cellor de frunte, numele tœü vom gœsi, 

100. Si a ’ntemeiœrii cinste delà ea veî dobîndi.
De mœrire-s mai mult vrednic! aceia care-aù fœcut 
în sciinte si în arte fericitul început, 
Decît cei ce dupœ dînsiï, si de dînsii îndreptați, 
Aù ajuns desœvîrsirea de esîmple ajutatï.

71.

Lébœda si puii corbului (fabulœ).

1. L'ébœda üœdat’aflase, 
Insœ cum se întîmplase, 
Nu pocü sœ vœ daü cuvînt, 
Cum cœ într'un coltû de lume, 
Intr’un loc cu mare nume,
Si pe un frumos pœmînt, 
Nisce paseri osîndite, 
Corbi de eîti-va annï numite 
In priméjdie trœesc. 
Lebedele au de’n fire 
Üœ cudatœ presimțire, 
Care este dar ceresc.

2. Asi, sœ le mîntueascœ
C’ùœ pornire pœrinteascæ 
Ea plecœ pînœ în dori, 
Ajungînd într’üœ livede 
în culcusü de vulpe vede 
Pui de corb nesburœtori,

3. Aceștia ’ntr’üœ vïeduinœ
Petrecea ea ’ntr’üœ grœdinœ, 
De-a lor soartœ multœmiti. 
Paserea cea albæ ’ndatœ

Lepfurariü rumînesc T. IV. P. 1. 19
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Caetroe dînsii se arate, 
Dicînd: „puișori iubiți!“

4. Soartea voastra e de milos! 
Spuneți cum pe voi in sila; 
Aici vulpea va adus?“ 
Corbuletii în mirare 
Rcespund rîdînd foarte tare: 
„Noi de voe ne-am supus.“

5. Vulpe? ce e? nu seim spune, 
Decît cos narăvuri bune
Acea dama arată·.
Ca avea coada pe spate, 
C'all ei par în galbenii bate, 
Si ca oci lucosi purtă.

6. cînd ne-a luat de-a casa, 
Ne-a spus, ca la a sa masa 
Are feliuri de mincari;
Ca e prinții de dobitoace, 
Ca pe noi va a ne face 
Sa ajungem la mari stări.

7. Ne-a mai spus, ca ne e ruda, 
Ca de’n vîrsta cea mai cruda 
Neamul nostru l’a iubit.
Ea, ca si all nostru tata, 
Ca ne trăgein ne arata 
De’n vulturul cell mărit.

8 Si adesea ne vorbesce, 
Ca de’n suflet se silesce 
Sa ne dea slava de'ntii 1“ 
Lebceda sfrigee cu jale: 
„Sinteti pe a mortii caile 
0! voi ai corbului fii!

9. Dar all vostru sec părinte 
Cum nu-si aduse-aminte, 
Ceea ce i s'a ’ntîmplat 
Ciad isi parași locașul, 
Si de’n gura scapă cașul, 
Ear' de vulpe înșelat?“
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10. /Puii, nebagînd’o 'n sama: 

„Caile bunce!-i dic, madama! 
Soi nu seim ce ne vorbesc!,
Si pre'n âsfeliii de cuvinte 
Sce ne scoli acum de'n minte 
Suma ' ndesert te silesc!.“

11. „&< ma duc, lebădă dise, 
Insa: voue va sînt scrise 
Multe relle sa rabdati! 
Căci prostiea-va cea mare 
Ca Si-a pennelor coloare 
Nu se poate s'o speciali!!“

XXVIII.

Cesar Boliac.

Poet si publicist, s'a născut în Bucureseî la annul 1813, si-a 
făcut studiele salle în colegul nacunal dela St. Sava, a fost învățăcel
ul D. Eliade; la 17 anni a intrat ca cadet în miliție, de care se lașa 

apoi de tot în favoarea literaturei, svatuit fiind si atras pre’n esîmplele 
i sucesele celle bune alie poetului Eliade. Ell se făcu mai cu sama 
poetul tarannilor si all șerbilor tîganni. Primele lui viersuri s'aii 
publicat pe la 1833 în diuariele rumîne. De’n cînd în cînd a dat la lu
mina în Bucureseî: Operele lui Cesar Boliac 1835, ode, satire si 
legende de’ntre carile unele s'aii tradus în frîncesee de Vaillant si 
s'au publicat în diuariul la Românie; Matilda 1836, prima drama scrisa 
si jucata în limba rumîna; Meditacunl mi, poesii soliale-, Poesii noue 
1847; Naeunale, cînteee patriotice rumîne publicate în Paris la 
1852 de’mpreuna cu ua poema istorica : Domnul Tudor Vladimirescul

Cesar Boliac aluat parte la mișcările naeunale de’n 1836 contra 
Rusiei; ell a adus adunării generale protestul colonelului Cîmpinean- 
nul, capul mișcării; a fundat la 1837 Curiosul, ua revista mica lite- 
aria, carea fu oprita după patru numere; a publicat cîte-va satire 
politice, pe cari le-a cumpus în mai multe rînduri în prinsoarea sa

19*
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(1838). Prins de nou la 1840 dup® încercările de rasculare cuntra 
profeptoratulni rusesc, a fost tinut noue luni de <1 iile încis si apoi des- 
toerat pe cît-va timp la Poeanna Murului, u® mînwstire ruseasca ling® 
marginea Moldovei. Încurcat fiind în toate eunspir®cunile revolucu- 
narie, s'a aruncat cu totului tot si în mișcările de’n 1848, si fu un 
inadulariu all comitetului naeunal, pe care îl organ na. Dup® suirea 
pe tron a principelui Bibescul Iuniu 1848 a fost numit procuror la un 
tribunal în Bucuresci, deveni de'n ce în ce vornic de oraș, unul de'n cei 
patru incedulari ai guvernului provisoriu, președintele clubului rumîn 
si unul de'n redaptorii diuariului Poporul suveranii; lude parte la eonii- 
siunea de înstruccune publica, si de desrobirea tigannilor. In Septem- 
bre 1848 fu tr®mis la tâbcera lui Fuad-Effendi spre a protestă catra 
restaverirea regulamîntului organnic; aice fu prins de'mpreun® cu 
cunsotii s®i si treemis pe Dunăre la Orșova, dar’ i se sveti a scapă si 
se duse în Ardeal, unde se încerc® s® împace pe Bumîni cu Ungurii, 
fundînd diuariul Expatriatul·, apoi dup® un ann trecu în Turciea si de 
aice la Paris (1850), unde a publicat pe ling® poesiile amintite: Na- 
eunalc si u® broșura în limba frînceasc® : Tipographie de la Roumanie. 
Cînd s'a descis destaratilor intrarea în patrie, s'a întors si C. Boliac si 
a publicat diferite articie în Ruinîniea. La 1860 a fost numit madu- 
lariu all curții apelative de'n Bucuresci; cîte-va luni dup® aceasta, 
alegîndu-se deputat de'n partea proprietarilor mici de'n distriplul 
Vlasca, a fost r®spins de catra adunare sub cuvîntul, c® la 1848, 
fiind tramis de Bem cu nisee obiepte prețioase la Omer Pasa, Boliac si 
le-ar fi însușit; în urma acestei raspingeri a demisiunat si de la curte, 
în annul 1861 a publicat un tablou cuprindatoriu de costume si monede 
vecie daco-rumîne, si în 1862 un volum mare: Mîncestirile întinate

§. 72.

Uoe dimineatoe pe Coeroeimann.
I.

1. Si eaca-ina pe vîrfuri ararea străbătute. 
Si unde acilonii locașul s®u îsi pun!
Dar' neci u® vegetare! A ernelor trecute 
Ninsorile pre'n rîpe grămădi, grămădi s'adun’.

2. Neci museiul nu se tine pe cremennea lucoasa, 
Ce-o svînt® vîjeliea în drumul sau treeînd.
O! neci un semn de vieata! nemica nu traesce, 
Decît pe-un coltu un vultur lumina ațintind.
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3. Afund în văile corbii de carnivoare doruri
împinși, se'ntrec si planna, vr'un hoit Si-au însemnat; 
Seau paseri de-alte paseri mai tari ucise ’n sboruri; 
Seau fere, ce-alte fere mai tari au sfasiat.

4. Pe stînca cea cărunta, si-adesea porfiria
Se sparg, se primbla? norii, troennii mișcători; 
Si rada diminetei de-un soare, ce-o sa viioe, 
Aduce salutarea la vîrfuri peste nori.

5. Departe pe 0« creasta de culme lung întinsa*  
Se ’nsira tar« număr molidi esiti de’n nor, 
Si’n pompa militară, c’ua frunte neînvinsa 
îmi trec pe denainte cu uniforma lor.

6. In văile afunde, a besnei locuința 
Coboara 'n șiruri bradii spre rîul sgomotos, 
Ce spumega, se lupta în rapedea-i silința, 
Si cade, se sfarama pe-adîne prăpăstios.

7. Pe poalele de munte, colnice înverdite, 
Pe care’mbratiseada parae șerpuind, 
Albesc mulțimi de turme, ici colo resipite, 
Si bucume de’n stîne s’aud pe vînt venind.

8. Si ergelîi, cirede, păduri, livedi, corneturi
Pe coaste, pre'n valcelle, cînd jos si cînd mai nalt, 
Ca frunde umbrulite pe nisce largi buceturi; 
Si drumuri, potecuțe, — cordelle 'n cîmp de smalț.

9. Cîmpiea e adînca, si sate samannate,
Orașe ici si colo, si rîuri se întind,
Si muncitori si holde pe brasdele arate 
Abia le prinde ociul, pe latul ses privind.

10. Ear' Dunarea cea lata departe se daresce,
Si de'ncolo de dînsa sta Emul încruntat;
Cu ell par’ca Carpatul de’n cînd în cînd vorbesce:
De Tisa par’ca-i spune, de Nistru) depărtat.

11. întinsa pannorama, ce 'neet încet se pierde, 
în care se înmoata, se sting si se'nfratesc 
Colorile de-a rîndul de’n cell mai încis verde 
Si pîna ’n roșii aburi, ce r.idele-auresc.
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12. In urma-mi catedrale de talii uriașe, 

Ce de’n tarirnuri fierte potoape aii didit, 
Se’ntrec si se înalta cărunte si golașe 
Mulțimi de turnuri gotici in ceriul adurit.

13. Ca stăvili aerine, ce taia firmamentul, 
Pe care bat in frunte fortúnele trecind ; 
Doménnuri largi de earnm, pe care Orientul 
Imbraca in tunice de ptirpuri luminind.

14. Sub strate de Sapada, ce timpul le 'nnoesce, 
Ua strat® se întinde de colți adinei, shistrosi; 
Coloane, care timpul smerit le ocolesce, 
De’n care es năprasnici Butingii monstruos!.

*
15. Ca mónstruri, legiune, ce se tirase, se'nvita 

In aer sa răsufle, de unde sint striviți,
Si'n forme mari, scidoale, ce arta nu imita 
Se’nsira pre'n prăpăstii cind negri, eînd plaviti.

16. Paláturi milioane de’n virstele titannc, 
Pirlite, ruinate staii negre ineruntind, 
Rămasuri tari, sumele antidiluviana?,
Ce-si rid de timp, de sécoli, veciea strabatind.

17. Pe-aicia uriașii ai Daciei cei crude,
Rotind cu busdugannul, saria de’n mal in mal; 
Pe-aiei Damolcs, all cărui cuvint par’ca s'aude; 
Pe-aici sburâ cu calini viteadul Decebal.

18. Dar’ unde e poetul, ce poate sa dea sama 
De toata maeslatea clădirii în eter?
Pre’n vorbe cine poate aceasta pannoramm 
S’o spui®? cine poate s’arate-acest mister?

19. Eshil le-ar dice iaduri, adincuri starimate, 
In care ell pe Joe îl vede fulgerind; 
Gigant! si Ecatonhiri, Titanni, care îl bate 
Svirlind in certuri munții, si pe-Adis greu rannind.

20. Pe Leáuta noroasa, ce ociul n’o pătrunde, 
Lungit ca un alt munte ar da pe Prometed; 
Pe Crivatii ne-ar aduce, si gemete afunde, 
Si sgomotul, ce face vulturul de’n Orteü.
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21. în largi domenni de brurn®, ce-soarele-auresce 
Un Osiann ne-ar spune, c'acf eroi cunjur’;
In tronuri de porfir® u® fiică c® iubesce 
Un mindru erou june, eu oeii de adur.

22. Dar’ însă acum nu e neci bard Tesăliann, 
Ce vede svîrlind munții acell cumplit Titann, 
Ce-aude urlînd Scila de vint Siciliann; 
Neci Osiann bmtrînul, poetul Scotiann; —

23. Profeți de ai Iudeii, ce pot s’ascemcennede 
Troennii de Călcair, grcennitii ascutiti, 
Cu capete aprinse mergind soe adorede
Cu trimbite 'ndăite de preuti si leviti.

24. Căci nu ai vrut, o Doamne! la dreapta-ti împărțire, 
S'atingi si a mea frunte cu sintoe mina ta ?
Tu nu ai vrut în pieptu-mi soe'nsufli îndoeire, 
Tu n’ai vrut să-ți fiu preut, la lume-a te-ar®tâ.

25. lns’ai plîntat în mine credința, cuntimplarea, 
Tăcuta admirare a drepților de sus;
Ai pus în mine-amoarea, speriata, adorarea, 
Si-ai încuiat Eternul în slabul tău supus.

26. O! cît de mult slăbesce cu spusul ure credință! 
Cît e de trist si vesced amorul cell tredit!
Si cît de mult îsî pierde obieptul de dorință, 
Cînd omul, ce-1 adoar®, de-aproape Pa privit!

27. De-asu fi putut propune întreaga mea simțire, 
De-asu arăta vederii ori-ce asu cuntîmplâ 
Cînd mă cobor în sine-mi în oare de mâhnire, 
Ca ce feliu de sînsatii putere-asu mai afla?

28. De nu pot fi poetul, ce lumea-1 cununeadă, 
Vr’un alt erold pe urmă-mi va spune ce-am sîmtit. 
Acum, o! all mieu suflet! iubesce, cuntîmpleadă: 
Tot asta e vieata si-aceea de Elit!

29. O! cînd s’ajung umdat® la cîmpii de lumină,
La ast hotar all vietei, all vietei de cuvînt! . . . — 
Srn sîmtu, s® sîmtu un suflet, ce vine, se înclină 
Pe roșele, si lâcr®mi, ce cad pe-all mieu mormint.
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30. 11 sîmtu cum plann’ast suflet sa ia uoe sărutare, 

Ua sărutare dulce pe bude, ce-a iubit; 
Si-apoi îl sîmtu se naltă pe-uce sînta aripare, 
Se naltă spre vieata acea fara sfîrsit.

31. Acolo ’n rîul vietei, l’a vietei obîrsie
Se oglindesc aceia, ce 'n lume s’or iubi; 
Aici pe cei ce sufăr i-asceapta bucurie, 
Aici iubirea toata va merge-a se ’ntîlni.

32. Ca uce dumbrava noaptea de luna mîngaiata, 
Si ca dîmbindul soare aproape de sîntit, 
Răpit de fantasie spre vieata cea visata
Te-ascept, te-ascept eu pacnic, te-ascept all mi eu sfirsit

33. Căci patimile vietei sînt lanțuri grelle-ardinde, 
De’n care numai moartea desleag’ail lor supus, 
I-i frageda sperînta. cununi de flori rîdînde, 
Sdrohite, desfrundite ia ori-ce vini de-apus.

II.

34. Se scimba decorarea. — Cortine aburoase
Se’ntind, se trag, un munte ascund si all lui cer’:
11 las’apoi aeella, se pierd, si neguroase 
Se’ntorc, si se îndeasă, ca munți planna 'n eter;

35. Se leaganna, s’opresee, se lașa, se destinde; 
Vederea se încide, si totul e blocat:
Nu vedi ceea ce pipai, si fulgerul s’aprinde, 
Aluneca, si ceriul ca cum s’a despicat.

36. Si sgomotul pe urmce-i cutremura ’n tărie;
Eco îl prelungesce, departe ravibrînd, 
L’amesteca, cunfunda . . . e noapte de magie ? 
E vreun cor de demoni, sabatul lor sarbind?

37. E câos universul, si ceata umedesce; 
Micuțe parti de umed dau răsuflarea greu; 
Dar’ negura cu 'ncetul se trage, se raresce, 
Si rada într’ua clipa arceada curcubeu.

38. Pe virfuri e lumina si radele curate; 
Dar’ norii greu se scutur’ pe văile adinei; 
Mai trec vr'ua cinci minute, si rîuri turburate, 
Șiroaie rupînd fagii, i-asvîrle peste stînci! . . .
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39. O! cît de mic e omul, cînd s’affa pe un munte, 

Ce slaba-i e ființa, cînd url’un elemint!
Se vede cum se pierde, la norul, ce-o sen ’ncrunte: 
De-uce linie gresalre, si piere 'ntr’un momînt. . . .

40. De’n astm nemieie, în care ell se crede 
Pierdut în eleminte, un punt microeoscopic, 
Suflare de înseptre, ce nici clar ell se vede 
De brum’ua părticică pe valul oceannic;

41. Se simte tot umdata, cm nu mai e nemernic; 
E mare cît si lumea, nu 'ncape ’n firmamînt; 
Da mina eu Principul all totului puternic;
E univers gîndirea-i: amoru-i elemînt.

42. în ell e si registrul all vremilor trecute, 
In ell e si putinta, natur’a scormoli; 
L’asculfa eleminte, se'njug, sînt prefăcute 
La semnul minei salle, la ce va cibdui.

43. Ell are facultate, tariea a străbate,
A măsură eterul, a-1 strînge si’ndesâ, 
A descumpune trupuri, si globuri depărtate 
S’atînte si-a lor lege s’aplece la a sa.

44. Ființa mult scidoafa ! însepfa gînditoarfa!
Piticule năprasnic! furniece creator!
Ua rada-ti numai poate cu 'ntregul sa masoare, 
Si tu întreg-nemica! ... un vierme tîrîtor.

45. De ce oare puterea acea nemărginită, 
Puterea creatoaria, a totului Princip, 
Sdrobita ’n mici seînteie pe-atomuri resipita, 
Se’ncina si ea soartei, slăbită *n  acest cip?

46. Si cum ea poate toate pîna a nu se 'mparte, 
Si-uadata împartifa, puterile-i se stric’?
De cine-i nemicit®, de-all sau întreg departe, 
Si-atunci îsi ia puterea cînd întră în nemic?

47. Fataletate! — Basta! — Blastam îti e dorința! 
„Asceapias, trufașii vierme, când viermii te-or mintă; 
ASeeaptce-ti neființa, de vrei sce-ti Scit ființa !
Seail intra in nemica, de vrei sce fii ce-vâ! —
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48. Pegasu-ti nu e ’n stare acolo a străbate, 

Ia-ti caii apocaliptic, si-atunci vel isbuti: 
EU singur sete drumul, ce nu se mal abate, 
Si-atuncl vei afla taina, — nemic cind nu vei sci.

49. Eu las pe ast Cailcâir cu forma: omeneascoe, 
Pe-ast uriașii, ce ’nfrunta! rmstimpii poemintesci, 
Eternoetatii mârtur in bolta cea cereasca:, 
Uce literce strceince sciintel omenescl!

50 Acell ce va străbate pe aslos inmltime, 
Un genniu unde vine, vedennie de vis, 
Si smulge muritorlul pe aripi de lu cinic, — 
Pcetrundce ell ascunsul, — cetească ce n am scris.“

1. Rindureâ frumoasa?, 
Pasere vceroasce, 
Sboarce, indrcesnesce, 
La noi te opresce, 
Bine ai venit!
Bunoe pceseericce, 
Esci tu rinduricce, 
Care ne vestesce, 
Si ne pregmtesce 
Vre un timp dorit?

2. Tu, ea mielluseaua, 
Vii cu vioreaua,
Si ne-aduci iubirea, 
Sffi ne-aduci dîmbirea 
Dulcelui delir.
Simbol de rodire, 
Simbol de unire, 
Amor, bucurie 
Venirea-ti sa; fice 
La citi te admir’!

Î3.

Pruncul.

3. Su t alba cortina;, 
Unde-uoe mina; lince 
Leâgcennu-ti umbresce,

. Gurita-ti dîmbesce
In somn liniscit;
Gîngmnnesce, plînge, 
Suge si se strînge, 
Cind visul se seimbee, 
Cind visul te pliinblce 
Pe pom înflorit.

4. Asfeliu trandafirul, 
Ce-1 cresce delirul, 
încet bobocesce, 
Frunda Pinvrelesce, 
Pînoe va flora;
Asfeliu pre’n gisdeie 
Un puiu eu tulee 
Muma îl nutresce. 
Noaptea l’îneaildesce 
Pîna; va sbura.
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(1849, Aprile 7.)

Gura ta de miere 8. Simți tu o ari vegierea,
Nu cunoasee fiere; Simți tu mîngttierca
Buda-ti ca rubinul L’a ta legannare,
N‘a ajuns veninul, La a ta mișcare,
Ce noi bem turbati. Cînd sugi buda ta?
De suspini vr’umdat®, Simți citi te’ncungoar®;
Inima-ti curat® Simți citi te adoara;
Fata-ti veselesce, Simți tu eîte fete
Si buda-ti dîmbesce Stau s® te răsfețe
Cu oci l®cr®mati. Cind te-i desceptă!

Tu n ai griji, necifric®, 9. Te descepti, si-un tat®
Gura-ti mititic®, Mumetei te-arat®,
Mîna-ti, ca nffiluc®, Bratele-ti întinde,
Par’ e® tot apuc® Te salt®, te prinde
Ori-ce poți s® vedi. Pe-un si palpitind.
De dureri străine, Mumm-ta n plăcere
De e r®u seau bine, Te cieama, te cere,
R®i de vărs® sînge, Ardoarea-i te strînge,
Sclavul dac® plînge: Si’n plfficere-si plinge
Tu neci șeii, neci credi. Privindu-te blînd.

Cit preferesc plînsu-ti, 10. Ea la ceriu privesce,
Ce ’ntrerupe risu-ti, Si ii multeemesce;
Decît veseliea, La tine se uit®,
Decît bucuriea, Si eu totul uit®,
Care eerc®m noi! C’a cercat dureri.
Ocii tăi de lapte Cit® muliamire
Nu vmd relle fapte; Dup’u® cinuire!
îti sugi degetellul, Tu faci armoniea,
Ca si miellusellul Tu faci bucuriea
Earba, muguri noi. Si-alle lor averi.

74.

Sila.
(4 lanuariu 1840.)

1. Eră u® earn® aspr®, si-u® noapte, ce 'ngrodesee. 
Si criv®tul cu viscol mugiă, precum mugesce 
Un tăur, ce-i rannit.
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într'un c®tun delatori al! unui sat mai mare
U® rad® inginat® de slab® lieurare 
Subt un troeann albit.

2. Troeannul eră cas®, c®scoar® locuit®,
Ce-i astupa nemetii intrarea umilit®, — 
Bordeiii de muncitor;
Si rada îngînat® veniă de'ntr’u® luminrc 
De-uoe flacwr® 'n eenus®, ce vîlv®ia in tin® 
Pe un uscat cotor.'

3. Cu furcile in brine, cu fetele voioase 
întind, cit pot, cu fusul de'n ca'iere stufoase 
Femei doue cintînd.
B®trin® este una, ca earna de albit®;
Ear’ alta este jun®, b®lai® si iubit®
De citi o v®d ridînd.

4. Pe-un pat do paie numai un biet batrin bolesce: 
Femeile cu rindul, cînd ell se desv®lesc.e, 
Se duc, de—1 înv®lesc.
Si rid, cînd v®d, c® fierbe în oal® ii® g®in®, 
Ce-au c®p®tat pe lucru dela a lor vecin®: 
C®ci tortu-i omenesc.

3. Adine oft® bffitrîna, si dise c®tr® fiic®:
„Cînd am luat pe tat-tali, pe ciad erai tu mica, 
Eram mal fericiți:
Aveam casuta noastra, aveam cuprinsuri bune, 
Aveam frumoase holde, si turme la pășune, 
Aveam argatl platiti.

6. Si vite 'n bătătură, si plugul lingă casa, 
Sl-un callatoriu orl-care afla ce-va pe masa, 
Cind abatea la noi.
Eră fruntașa batrinul, ca ell putini cu stare, 
Ablâ’nvîrtiă pre'n curte cu carul sau cell mare: — 
Vn car cu sese bol.

7. Pe orl-ce punea mina: esiâ în toate bine;
Tu samannai cu dinsul, ear frate-taă cu mine.“ 
Aicîa a ’ncetat.
Si-un ociu de desperare tînti pe u® icoan® 
A Sîntei N®sc®toarie, dicind: „în ori ce goana 
A soartel te-am clamat“
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8. — „Tata spunea ùœdatœ, c'aveam Si noi moșie, 
De ce-ati vîndut’o, mamœ? cœ-i rœü in obœgie: 
Muncesc! pe’ntru strœin!“.
Si-üœ ldcrœmœ de'n ociu-I luci, precum lucesce 
Pegeanna Aurorei üœ roüœ, ce pistesce 
De'ntr’un adur senin.

9. — „Noi n am vîndul’o, fiïcœ! vecinii ne-aù luat’o.“
— „Si cum! asă cu sila?“ — Ba tot, ne-aù tot scurtat'o, 
Cu cœrtï de judecœti, —
Pin’ toatœ aă luat’o.“ . ■ . — „Ce viscol e afarœ!“ 
Dar Nennea unde-ï mamœ ?“ — „Aleșii îl luarœ, 
Si-acum ca alte dœti.“

10. Lîngœ bœtrîn pe masœ fetitan nerœbdare 
întinse üœ mœramœ, si-i puse de mîneare 
Fiertura delà foc.
„Oh! sœ-mï trœcscl, fetiTo! cœ foamea mœ doboarœ!“
— „Si-ti am si vin, Tœïcutœ! si-ti am sipînisoarœ: 
Coleà, eatœ o coc.u

11. — »Sœ am de tine parte, fetitœ cu durere !
Atîta-mi mai rœmase de'n tuai’a mea avere
La bœtrîneata mea;
Cœci frate-tœü se vede, cœ mi-l lot mînœ satul:
Sœraciï duc povara, car’ rodu Via bogatul 
în lumea astœ rea ! “

12. in astœ clipœ dulce, ce veselia copilla,
C’a bucurat pe tat-sœû, üœ fiïcœ de’n iad: Sila, 
La usa eï grintâ.
Doi dorobanți, ce callea pœrea cœ rœtœcirœ. 
Dœrind lumina noaptea, sœ stea aci venirœ, 
Ca doar’ s’a ’nsenina.

13. împing si întrœ ’n casœ cu earna în spinare:
— „A« avem de toate : si cald, si de mîneare 
Si ’n cupœ vinisor.
Mal fâceti foc pe vatrœ, si dati-ne si patul, 
Mai dœ-te jos bœtrîne, seau culcœ-te de-a latul, 
Cœ daù de te omor!“

14. Oftœ adine bœtrînul, cœci sila e cumplitœ! 
Lœsœ bœtrîna furca: — era obienuitœ 
Cu asfeliü de nevoi.
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Ear’ bieata copilliloe, în marea sa durere,
Rosti plîngînd: „Jupîne! n’avem necl ăee putere, 
N'avem neci car, necl bol.“

15. Si suspinînd de’n suflet, stergînd cu develcuta 
Șiroaiele de lăcrmini, se defe scercecuta
Pe șubredul bretrîn,
Si ti șopti acestea: „iii fac ей de mîncare 
Numai decît, Taicuta! — Jupîne, ai rabdare, 
Ca doar nu-i fi pagin.

16. Mîncarea-г pe'ntru tata, ceeeî vedi-l cum bolesce, 
I-un ann acu.'n paresimi decind se cinuesce:
Sa nu-l dat! jos de’n pat.
Si mama e batrîna, si n’avem nici gateaja; 
Pe Nennea de trei dille, de cind sa fia straja, 
Aleșii Гай luat.“

17. Dar’ dorobanții crincenni tot sparg, si tot înjur®, 
Si svînt® si-a goeinoe, si vinul, si fiertur®, 
Cce-s oameni stuepînesci.
Ell nu mai st® la vorboe, cînd are bieu’n niînce; 
Cind lăp®d® opinca, si callul isi înfrîn®, 
Cu ell s® nu glumesci.

18. Se’mprobodiă copilla, si o’nnecă suspine.
Eră soe ’nnoate ’n viscol s® meargă: la vecine
Soe cear’un ousor,
Uoe inîn® de fain®, sce fac’ii® pîinisoar®. 
Stoetii la us’afarce sce vad’îi® pîrtioaroe, — 
Soe vad® vr'un focsor.

19 Cînd un argat cu graba de’n curtea boi®reasc® 
O prinde si o ’ntinde s’o ducoe soe muncească:, 
Ceeeî scie a lucră;
Si e la curte clacce, si s’a foecut de veste 
La cîti aii fost pe-a easoe, la fete si neveste 
Sce mearg’ a ajută.

20. Coeei este nunt® mare, e nuntee boioereascoe 
Dumineca ce vine, si caut® soe gateasc® 
Miresei așternut;
Si rugile, si lăcroemi dcedârniee îi fur®; 
Argatul nu gluinesee, o bate si o njur®, 
Seau cere de b®ut.
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21. Dar’ nu aveți sarmanna, decil uce dece veci®,

Si doiie trei păralle, cerceii la uă uree!®: 
Si tot voi a-i da-
Dar’ nu vru s® primească cumplitul f®r® milă! 
B®tînd'o, suduind'o, o tot brîncîă în sil® 
La lin’ a scărmănnă.

22. Trei dille bieata fat® nemica nu aflase
De tată-sau cell bolnav, pe care îl l®sase 
Flmmînd si cinuit.
Si cînd sc®p® sffrmanna, veni în nerăbdare..........
Nemetii cutropise si casă, si întrare;
Abia a nimerit.

23. Luptîndn-se cu earna, s® între isbutise; 
Dar’ tată-smu, ca giata, demult întepennise, 
Si mumă-sa muriă.
Pe frate-sau îl dase aleșii la oștire,
Si singur® orfanna plîngea în dăpăcire,
Si părții îsi smulgea.

24. Sufla în pieptul masei, ca doar’ s’o înealdeasca; 
Îi Căută cojocul . . . dar’ unde să-l găsească? 
Eră la arînda^u
De-uă dat® cu căldarea, luat dălog în silă 
Pe-iiă oarbă datorie. — „O! Doamne! fiie-ti mila· 
De rob Si de claeaSu !“

XXIX.

Ioan Moeîoresciil.

S’a născut în Bucerdea, un sat ling® Blaju, în primele deeennie 
alle sutei acesteia (XIX). Studiele si le-a făcut în Blaju, Pesta si 
Vieanna; absolvindu-le pe Ia 1838, a trecut în Rumîniea si s’a făcut 
direptoriu la gimnasiul de’n Craiova, dar’ după aceea fu ciăinat ca 
reptoriu la seminariul de’n Socola în Iași, unde îns® nu petrecu 
îndelung, ci se întoarse la Brașov, si de aice se duse la Bueuresci, unde 
lu mai multi anni profesoriu de istorica universal®. La 1847 se f®cu 
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de’mpreunre cu Tr. Lreuriannul, înspeptorîu scoalelor de n Rumîniea 
în 1848 fu trremis deputat de n partea Rumîniei la prerlremîntul de'n 
Frîncofurt; la 1849, se întoarse în Ardeal, si lncrre rrepbrturile lui 
lăncii si Acsente, despre purtarea rasboiultil. Dupre aceea se trecu 
redreptoriu rumîn la: Foaea legilor imperiale den Vieana. Nisce înt- 
pregurreri însre îl deprertarre de acolo, merse în Ardeal si de aice trecu 
earre-si în Tara rumîneascre, unde se făcu direptoriu la un gimnasiu 
de'n Bueuresci si Elor scoalelor.

EU este unul de'ntre cei mai învretati. mai înțelepți si delosi nre- 
cunrelisti; a scris mult în Foaea pe’ntru minte s. t·. I., aprerînd limba 
rumînre contra lui Șuier, arretînd ere ea este Iretinre; a deinustrat, ere 
Rumînii se trag de'n Romanni si nu de'n Daci, dup re cum voia sre arete 
îngineriul Popovieii; a dovedit de'n numele locurilor si orașelor de’n 
Ardeal, ere Rumînii sînt mai veci locuitori în fundul regesc, decît 
Sașii. Dela 1848 încoace a scris mult pe’ntru drepturile Rumînilor 
de n toate provintele; a frecut multe crellretorîiîn eâusa limbisticre pe la 
Rumînii Istrienni; ell a propus principiul: ca ortografica rumina! cu 
litere latine trebuie sa alba atitea semne seau litere cite sunete simple 
are limba.

§. Î5·

Despre originea si vecioetatea limbei rurmne.

P cereri false despre artielul limb el or românite si 
despre cad uri.

Ifa variis imbuimur erroribus. ut 
vanitati veritas et opinioni confir
mata natura ipsa cedat.

Cic. Quaet: Tuse. L. III.

Nu este nfmene, neci între rumîni, neci între strreini, 
carele, cercetînd originea, firea si proprietățile limitei rnntîne, 
sre nu se fire împiedecat numai decît de artielul ei. Toate 
limbele românite apusenne, itrelianna, provintiala, portugala, 
ispânnica, reto-romanna, frînceasea, au articiul înreinte de 
nume: numai limbele romanne rresreritenne, dacre-rttmînce, 
si mrecedoanre -rumînre, pun articiul în urma numelor. In 
aceasta se învoesc cu totii, ere articiul în limbele romanne. 
ce este asfre-di un elemînt necesarfu, un ce, de care elle nu 
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se pot lipsi, în cuntra limbei loetiiie, despre carea este ure cre- 
dintre cu rredrecini profunde, ere neci are neci a avut vre ure 
dinioarre articiu. Peste tot se formré ure idee unrelretu- 
ralre despre articiu, dupre care ell se ia numai ca üce parte 
de vorbee, prin carele s ar determină mai bine, si mrecar ere 
articiul deseamnre si scimbrecunea numelor dupre cáduri — 
împregurreri — întîmplreri, unii limbisti dic, ere ell nu s’a 
adoptat pe’ntru ca soe arate cădurile, ci numai de'n câusre 
asedemîntalre (sintáctica;), spre a alege mai bine spetireletatea 
de’n generreletate. Apriat o dice aceasta, între alții, Diez, în 
grcemăteca limbelor romanne, si cuvînt ne dre, ere însu-si arti
ciul pe’ntru decinrecunea sa are lipsre de alt ajutoriu. Sciut 
este, ere articiul limbelor romanne apusenne nu se poate de- 
ciná frerre prefiptele: a, de, da, si, vorbind adevrerul, ell nu 
se decinre neci decum, ca articiu, ci primesce numai acelle 
prerticelle de vorbre înreintea sa, carile în limba frînceascre 
s’aü încrernat pe’ntru tot de-a-una cu articiul, în multariu 
pe’ntru toate numele, în sîngural pe’ntru cîte nu se încep cu 
vocalre. Unde se diceâ ure-de-unre-oarre la frînci: de le, d le, 
deles, ă les, astre-di se dice: du, au, des, aux, Alt cuvînt 
ne dre Diez de acoló, ere si limbele, carile au în trermuricunile 
lor forme spetiale pe’ntru caduri, mai pun si articiul înreinte. 
Frerre îndoealre va fi cugetat la limba elénnicar, dar’ în de
cursul acestor studie, noi vom apriâ lucrul de'n altre câusre.

Articiul rumîn, în scimbrecunea sa la cáduri, n'are lipsre 
de ajutoriu, ci, avînd trermuricunile salle proprie, se decinre 
singur. Neci nu este ell numai pe’ntru de a determină nu
mele mai bine; crecí pe’ntru fcest scop neci nu ajunge. Noi 
cînd voim a determinó lucrurile mai bine, si a da acestei ter- 
minrecuni oare-care apresîntre, adâugem un pronume. Spre 
esîmplu: rumînului nu-i ajunge a dice tot de-a-una: omul 
bun, ci de multe orí dice: omul cell bun. Atunci împlinim 

' aceea ce dice Diez, ce-va mai bine clar decît grecul, cînd pre- 
pune articiul sreu; ear' lretinul în puntul acesta este de tot pre 
jos. Ell nu poate esí de'n: homo bonus, orí: lionas homo, cînd 
rumînul se rrespicre în trei moduri: om bun, omul bun, omul

Lepturarîfi rumînese. T. IV. P. 1. , 20 
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cell bun. în aceasta Rumînul e mal fericit; în aceasta limba 
noastrce întrece si pe celle doue vecie, si pe celle moderne.

Unii gramatici de’ntr'ai noștri, luîndu-se dupoe grmmâ- 
tecile limbelor apusenne, lcesaroe decinmcunea cea original® 
rumînoe, ce se face poipunînd articiul, si prepusera numelui 
poerticellele: de, la, pe, ling® care numele ramîne nedecinat. 
A decinâ numele, însamnead®: a-l lud de n starea sa cea ab
strasei, nemărginită, amorțita, si a-l da ua forma, care 
sa arate, ca e pus în vre ua împregurare, marginetate, spe- 
tialetate, seau mai scurt: a-l scimbă la căduri.. In ce s’a 
scimbat numele? ce forma*  a primit ell, cînd dic eu: de om 
la om s. c. I.? Vede ori-cine, c® numele ramîne nescimbat, 
nedecinat. Numai în idee este lucrul pus la un cădii oare-care, 
ear' numele lucrului cu celle prepuse nu pate nemic, neci in 
matdriea necl in forma sa, si nu se poate numi decinat. Dar' 
despre cdduri vom vorbi ce-va mai jos. Acum însemnmm pe’n- 
tru decinmcunea noastr®, c® noi avem numai u® împregurare, 
în carea în loc de genitiv, ne ajutam cu prepusa de. Acea
sta este cînd vorbim despre spetimletate emtr® generaletatea 
sa, precum despre parte c®tr® întregul sau, ori despre născut, 
produs, cffitr® nmscmtoriul, producatoriul s®u, s. c. I. si cînd 
ori una de’n elle (generaletatea ori spetialetatea), ori amîn- 
doue sînt necunoscute vorbitorilor, ori mai bine nedeterminate. 
La împregurarea aceasta, generaletatea, întregul, nascretoriu 
proprietariul s. c. I. nu se pune în genitiv, ci primesce pre 
de înaintea sa. Asta va fi anevoe de priceput pe'ntru acella, 
care n‘a înțeles, c® gramatica este u® logic® practic®, si 
ure icoan® vi® a c®tegoriilor ei.’ S® ne luminam dar’ pre'n- 
tr'un esîmplu, si s® lumm acest esîmlpu dela u® parte cmtra 
întregul saeij, dela un pecor de mas®. Vine la mine un om 
cu un pecor de masa’, cari lucruri inii sînt cu totul necuno
scute: nam audit nemic, nu sciu nemic, neci despre acell 
pecor, neci despre acea masa, si cu toate acestea ell seîndrep- 
teada castra mine cu cuvintele acestea: „eata pecorulmesei.“ 
Au nu-l voiu socoti de smintit? si nu-l voiu întrebă indatce: 
ce pecor? ce masce? căci eu nu sciu nemic despre elle. Prin
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urmare, fiind coe aceste lucruri nu sînt determinate, urma 
soe-ml dicre: eaca pecor de masa, ori: eaca un pecor de 
masa. Nu se putea dar' pune întregul la genitiv. Si de’n 
cuntra, cînd eu am trimes pe cine-va sre-rni caute cutare pe
cor dela cutare mas«, âdecre pecorul pierdut dela masa 
sciutre: trimesul întorcîndu-se cu ell, nu-mi mai poate dice: 
eacoe pecor de masa ; ci: eata pecorul mesei: pe’ntru ere ace
ste lucruri sînt determinate. Apoi fiind ere oamenii au vor
bit mai întîiu despre lucruri cunoscute: decinacunea noastra 
cu articiul, este decincecunea originaria. In putinta de a ne 
pute rrespicâ în doue moduri varie, pe’ntru lucruri determinate 
si nedeterminate, sintem earre-si mai fericiți decît Iretinii, carii 
si pe ntru cap de bou, si pe’ntru capul boului, aveau numai un 
mod: caput bovis, ori erau nevoit! a face de’n întregul nede
terminat un însusitiv: caput bovinum. Cellelalte limbe ro- 
manne se pot ajuta punînd pe de cu seau frerre articiu.

Eu însre mre îndoesc tare, dacre articiul limbelor ro- 
manne, aibre ell acum ori si ce putere, s a întrudus numai spre 
a determină lucrurile. Cît pe’ntru limba rumînre, o vedem, ere 
ell nu este numai pe’ntru aceasta. Articiul este pe’ntru a 
da suflet, vieata, miscacune, forme numelor — a le da 
forme de căduri, si, unde nu se poate aceasta, a lină cel! 
puțin loc de cădurile, ce vor fi fost. Dacre vom judeca eti
mologica cuvîntului, vom vede, ere ell nu este numai pe’ntru a 
alege spetialetateade’n genneraletate; ci mai vîrtos pe’ntru 
ă încieiă madulariu cu madulariu, ase incarna cu alt madu
lariu — a mișcă, a însufleți, a învia. Articulus vine dela 
artus. Frerre a mai cercetă, ce are artus cu arctus, arctare, 
cuvîntul artus a însremnat tot de-a-una incieiatura mai multor 
madidarie, — un ce, prin care elle se miscre, — se încinre, 
ori se decinre într’ure parte si într’alta. „Artus dicti, quod 
membra membris arctentur“, dice Fest (de verborum signifi- 
catu).“ „Ossium corgunctio ad motum comparata“, dice M. 
Martini (Lexicon etimologicum). Tot aceastre însremnrecune 
are nu numai artus, ci si articulus, atît în orgrenismul fi'sic 
all omului, cît si prin metăforre în orgrennismul limbei, la Cice-

. 20*  
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rune, si la alti clasici loetini. Dar’ de ajuns vorbesce noetura 
lucrului. De aceea și germînii traduseră? cuvîntul în limba 
lor ©eleni, dela verbul lenfen = or înclină, a declină, fnsoe 
gramaticii uitîndu-se laarticiu. numai cum se pune ell în limba 
elennicoe. încelle romanne apusenne, si In germina, se depmr- 
tara de originala Iui înscemncecune. Numai în limba rumîna 
a ratiuut articiul puterea sade ase incieid cu alt moedulariu. 
de a-l mișcă, încinîndu-l întfiia parte, seait întfalta, si 
de a-i da forma ca aceasta.

Pe’ntru cm articiul nostru, punîndu-se în urma numelui, 
zzzz numai încins? numele după împregurari, ci în Impregurce
rile acellea r amine unit înființa cu numele, — este încarnat 
si ne de sp ar tiv ar: cu oceasfa do? ell numelui forme de ade- 
verate câduri, ca la greci si la latini, aceea ce n'aii cellelalte 
limbe romanne. Urme de adeverate decinoecuni se grasesc 
si în limbele apusenne, în: lui, lei. li. loro, leiir, cui, costai, 
costei, costoro, s. c. I.; dar’ acestea nu s'au alipit de nume, 
ca soe le dea forme de câduri. Tocmai pe’ntru coe articiul 
nostru în oare-cari câduri se încîeice cu numele si se face în 
aceste câduri nedespmrtivoer, eu nu vrad care e cuvîntul. de se 
apostrofeadra ? de ce soese seria»: domnul, doamna? Eu apo- 
strofedu pe riam: pe’ntru coe acestea sînt despoertivere: 
corci pot dice si: nu am-, dar'nu putem apostrofă articiul: corci 
nu pot dice: tlomnual, doamnaa. Asta se poate dice numai 
eînd dupoe substantiv urmeadoe pronumele posedcetiv ca abso
lut, ori un genitiv sub acella-si raport: precum: om all mieii, 
bcerbat all faptei, s. e. I.: craci la împregurarea aceasta arti- 
eiul se poate alipi de amîndoiie, poți âdecce dice: omul mieii, 
ori: om all mieii s. c. I. Apoi e de mirare, ete aposlrofeado*  
si aceia carii dic, eu» articiul este l, si nu all, ce nu este 
adevoerat. Si daco» se aprostrofeadoe spre esîmplu: doamn’a. 
de ce nu se apostrofeadra si: doamnei? Ori cum, noi, poipu- 
nînd si unind articiul cu numele, formtem adevarate câduri, 
formoem câduriproprie. Dar' avem numai patru câduri: 
nominativul, genitivul, dalivul si vocativul·. Elennii au cinci 
câduri, Lmtinii sese. Insmmnrem fnsoe, cm de si au Lretinii 
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sese caduri, nu este neci un nume, care soe le aibce pe toate 
sese, ei eell mult cinci. Acellea care au pe’ntru vocativ tor- 
muricune spetialce, n'au pentru ablativ, si de n cuntrce. Elen- 
nii n'au avut cadul ablretiv: ell este cadu propriu aii Loetini- 
lor, dupce cum îl numesce si Vcerune. ■)

Fiind cce ne este vorba de căduri, eu nu pot trece cu 
vederea strîmba idee, ce s'a înroedcecinat în Europa despre 
elle si despre numcerul lor. Mai în toate grcemâtecile limbe-

’) M. T. Varro LIX de lingua latina Este greu de a determină, 
pe’ntru ce Voerune numesce pe acest cadu propriu all loetinilor : 
numai pe’ntru cce nu-1 au si grecii? ori pe’ntru cce acest cadu 
este roemoesita formei numelor în abstras, ădec® afara de cadu? 
Pruboevoeroetatea, dup® cum vom vede mai jos, este pe’ntru 
aceasta de n urm®: c®ci între altele, numele latine se găsesc 
în limbele romanne moderne mai mult în ablativul latin. Mai vîr- 
tos limba italiann® are de’n ablativul latin pe toate acelle, ce 
la Latini sînt în a II decinacune, si pe celle mai multe de’n a III 
deeinacune latin®. In partea aceasta trag mai mult, mai puțin 
toate limbele romanne. Dar’ de tot stdvara nu este în puntul 
acesta neci una. Nu voiu dice nemic de: conta, vertu, si celle- 
lalte cuvinte italienne, ci de celle ce în limba cărților se trnrmu- 
resc în o, pe care poporul italiann nu le pronunța cu o, ci cu u 
scurt, ca noi; si dup® cum vom vede mai jos, asta a fost forma 
original® a acestor nume, si o de’n ablativul latin se vede a nu 
fi original. Cît pe’ntru noi, sîntem foarte nestaveri în celle de a 
UI decinacune latina, si, mi se pare, ca nu e cuvînt de a pre
tinde, ca acelle, ce se primesc acum, sa se scria în ablativul 
latin, mai vîrtos însusitwele. Este foarte mare numărul aeellora. 
ce nu se fac de’n ablativul latin, si încă de’ntre cuvintele de 
toate dillele: om, nume, leu, bou, aer, piperiă, săpun, os, timp, 
piept, cap, nepot, odor, ager, fulger, porumb, vultur, nor, ori 
mior, vas, drac, demon, bumbac, marmura, vara, singe, splina, 
soara, frig, si cellelalte multe, - asemennea însusitivele: lin, 
trist, acru, pedestru s. c. I. Unele se dic în doue moduri: nime, 
nimenne (nimenni), arborii ârbure, pîeptann, si: pieptenne, ginda, 
si: ginde *.  c I. Nu vad dar’ de ce sa pretindem ca celle ce es în 
al si il s® se pună în ablativul latin. Aflu căte-va de’n: ar, ori: 
arius latin la noi în ablativ: var primare, caile primare, callare 
s. c. 1.



310

lor europeane se vorbesce de sese caduci, ea cînd toate lim
bele ar ave sese cdduri ca Latinii, Fiind ece Europa toatce a 
crescut în limba loetince, popoarmle, cînd au începui a scrie 
în limbele ncecunale, si a le cultiva, aii luat, după*  grmmăteca 
Icetince, sese cdduri, foerce a mai cercetă, că este cadul, si 
daca’ toate limbele au sese caduci? — Cad uri sînt împregu- 
roerile, referințele, In cari stau lucrurile unele coetroe altele. 
In unele limbe numele au toermuricuni proprie, prin carile se 
aratoe refericunea lucrurilor unele ccetrce altele. Acestea 
sînt cădurl adevcerate, coduri proprie. Prin urmare sînt nu
mai atîtea căduri, cîte toermuricuni spetiale au numele. In 
alte limbe, numele 11’au neci uoe toermuricune spetialoe, decît 
una pe’ntru numoerul sîngural si alta pe’ntru numoerul multarîu, 
si, pe’ntru ca soe arate refericunea lucrului, (se ajutoe cu pre
pusele, ear' numele roemîne nescimbat. Acestea nu sînt cădurl 
adevcerate, nu sînt codurile numelor ; pe’ntru coe elle nu pat 
nemic; ci sînt numai cddurile lucrurilor — vaduri ideale. 
Cînd, spre esîmplu: limbele romanne prepuii cunoscutele poerti- 
celle de vorboe numelor lor, lucrul este arcetat în cutare 
împregurare, si omul, în cugetul soeii, o înțelege, si se multoeme- 
sce; dar’ numele lucrului nu este decinat, — n'are cdduri 
groemoeticale, ori proprie. Dacoe cu toate acestea vre eine-va 
soe le numeasciE căduri, atunci este uce absurdetate a vorbi de 
sese cdduri ; cerci atunci sînt atîtea cdduri, cîte prepuse are 
uce limbo?. Toate prepusele aratoe împreguroerile lucrurilor, 
seau cu alti termini: omul îsi poate gîndi lucrurile numai sub 
atîtea rapoarte, cîte prepuse are limba, în care gîndesce. 
Ce are uoe prepusecune mai mult decît alta, ca soe se dîcre, 
cm ea facecadul, si cellelalte nu? Dacoe, spre esîmplu: clei, al, 
dai, la Italianul fac căduri, de ce soe nu facoe si: col, nel, sul, 
sottol s. c. 1.? Numele a roemas, dup« toate acestea, nescim
bat; ear’roep o artele lucrurilor, aroetate prin prepuse, sînt toate 
altele; prin urmare, dacoe acelle trei prepusecuni de mai sus, 
fac căduri, — cdduri ideale, cdduri neproprie, — atunci sînt 
căduri si alle celloralalte, — sînt atîtea cdduri, cîte propuse- 
cuni are limba. Ar fi tîmpul de a curcetf uoe datoe groemăte- 
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cile de aceste absurdetoeti. — Grecul a putut vorbi numai de 
cinci căduri, Lcetinul numai de sese: pe'ntru coe la ei si pre
pusele gubernau toate numele la vre unul ăe’ncădurile proprie: 
prepusecunile grece la genitiv, dativ, si acusativ, — celle 
loetine si la abloetiv. Asâmennea si noi putem vorbi numai de 
patru căduri: cceci de si aceste 4 câduri, ca si celle cinci 
grece, si ca si celle sese loetine, sînt cu mult mai puține de 
cit sce roespice toate împreguroerile lucrurilor, dar’ sî prepu
secunile noastre guberneadce numele la unele de’n aceste câ
duri, si anume unele la numinativ *).·  precum: în, de, la, dela, 
cu, prin, pe’ntru, spre, despre, s. c. I.; altele la genitiv, pre
cum : asupra, de-asupra, în cuntra, înapoia, îndaraptul scl. 
Se vede, si se înțelege de sine, coe prepusecunile noastre, ca- 
rile guberueadoe numele la genitiv, iau ncetura substîntivelor.

·) Asta se vede a fi greșeai«, c®cî prepusecunile acestea în limba 
rumîn« cer cadul acusmtiv, cum se vede la pronume, precum 
în mine, la mine, cu mine, s. c. I. ear’ nu: în eu, la eu, ca eu S.c l.

Nota Autoriuluî I.epturariului.

Insoemnedu earoe, coe prepusecunile noastre, cari gu- 
bearnoe, numele în numinoetiv, le gubearnce si în acea stare, 
carea nu se poate numi cădii, precum: om, boii, s, c. I. coeci 
numele, numai dupce ce se smulg de’n abstras, de'n starea ne- 
moerginitoe, si se determin® prin articiu, numai atunci se decinoe, 
seaii Iau un cadu. Om, vita, s.c.l. nu sînt în neci un cadu; ear’ 
omul, vita sînt în numinoetiv, seaii acusoetiv. De aici urmeadoe, 
coe acea limboe ar ave decinoecuni deplinite, carea ar ave toer- 
muricuni spetiale pe'ntru toate câdurile, ce se aratce prin 
prepuse. Despre limba moegiaroe, care n’are prepuse, ci nu
mai poipuse, si în carea poipusele se pot încoernâ toate cu 
numele, s’ar pute dice, coe are decinoecune deplinitoe, are 
atîtea toermuricuni pe’ntru numele salle, cîte prepuse sînt în 
cellelalte limbe europenne, si cîte poipuse are ea. S. e. ember, 
emberă, embernek, embert, emberre, emberrel, embertol, 
emberrol, (ori) emberrul, emberărt, emberăltal, embereUott, 
emberutăn, emberalatt, emberalol, s. c. I. In fiiintoe toermu- 
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ricunile numelor, si acelle pcertî de vorba, ce le numim pre
puse ori poipuse, sînt surori, se trag tot de’ntr’un isvor, de’n 
acelle sunete gennerale, de’n cari, după semnele mimice, a sta
tut prima limb® a omului, si de'ntre cari articlul, în ființa tot 
unul cu pronumele personal de a 3-a persoana, este cell mai 
veciu, precum vom vede mai jos.

După ce despre articiu, trecîndu-se cu vederea origi
nala lui însamnacune, s’a format, precum veduram, ua idee 
unalaturala, a urmat firesce, ca articlul limbelor romanne sa 
se judece ca ua parte de cuvînt străină de limba latina, si 
adoptata mai tardiu; si fiind ca articlul este cu mult mai 
fiintial si fainiliariu în limbele romanne, decît sa se poata 
desparți de originea acestor Iimbe, s’a înrădăcinat tot ua 
data parerea, ca limbele romanne moderne nu sînt alta, 
decît „fiice alle limbei latine“, născute de n aceasta în răs
timpul decadintei ei. După Raynouard, usul articiuluî ar veni 
numai dela suta a 6-a încoace ’), si forme de alle limbei ita- 
lienne moderne, tot cam de pe atunci, dela suta a 5-a 2). Pă
rerile acestea se făcură dogme, si cînd cutedara cîte lia- 
data Italiennii, si mai tardiii Rumînit a dice, ca limbele lor 
nu sînt născute de'n latina, ci, in ființa, sînt limba popo
rului romann — firesce cu dialeptele salle — inca de'n 
timpul înflorintei romanne, devenira ridiculi!

<) Diez 1. c. II. 14.
3) Pe atunci le gcesescLanzi, Muratori, Ciampi s.c. 1. Vedi si Diezi,62. 
s) între alții mai inulti soe se caute la Aulus Gellius, Noctes Atticce 

LL. IX, 13. XIII, 6. XVI, 7. XVII, 2, 7, efc: Cine a cetit cu oare-

Ba încă, spre a se pute susține acelle dogme, se născu 
alta absurdatate, ca tot poporul romann va fi vorbit limba 
Cicerunianna, ua părere data de mincunce de toate limbele 
moderne poporale, alaturate pre lînga limbele învatate, pe 
lînga limba de sciinte si literatura. Cît pe ntru limba latina, 
sînt ua mulțime de mărturii, carile ne încredinteada, ca, pe 
lînga limba latina învatata, era alta limba poporala, seaii 
cum o numiau ei, vulgara: — sermo vulgaris, rusticus, sermo 
subrusticus (Cicero), sermo sorditus. 3) Dai n'avem lipsa 
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de mmrturintele bcetrînilor Romanni; lucrul însu-si vorbesce 
pe'ntru sine. Dacoe în dillele noastre, în earile u® mare 
parte a poporului toerann, în statele cultivate, scie carte, si 
în earile tipariul si mijloacele de cumineccecune rmspindese 
atît de curînd tot, ce produce sciinta umannee, este asă de 
mare desclinint® diferintee între limba cea vice de’n gura mul
țimii, si între limba învoetatoe, ce vom dice de acea ve
cinie, în care lumina culture! eră atît de rcestrînsoe, atît 
de mcerginitoe? De n operele lui Cicerune vedem, cît de 
putini Romanni cunosceau bine limba loetinoe! Cît pe'ntru m®- 
troanele Rumei, Cicerune în cartea III. despre Oratoriu, lăud®, 
ca u® r®retate, pe soacrre-sa Leliea, c® vorbia Iffitinesce: bine, 
ins® cu toate acestea ti® limb® mai veci®, ca a lui Plăut si 
Neviii, Si acest loc e înteresmtiv, pe'ntru c® ear' opune 
vorba romannoe vorbei latine: „Noștri minus student Uteris 
quam latini: tamen ex isfis, quos nostris urbanis, in quibus 
minimum est liter arum, nemo est, quin literatissimum togato- 
rum omnium L. Valerium Soranum lenitate vocis, atque ipso 
oris pressu et sono facile vincat. Quare cum sil quaedam certa 
vox romani generis, urbisque propria, in qua nihil offendi. 
nihil displicere, nihil animadverti possit, nihil sonare aut 
olere peregrinam: hanc sequemur; neque solum rusticani

care luare aminte cmrtile lui Cicerune despre Oratoriu, n’a putut 
s<E nu se cunvingce, mai vîrtos cartea 111, cai ell desclinesce pe 
limba luitiuai de limba romanna, si pe limba latiua o face usualie 
numai fmmiliilor cellor alese. între multe locuri s<b vedem unele: 
„Quinam igitur dicendi est modus meii or, — quam ut latine, ut 
plane, ut ornate - dicamus? - N'eque enim conamur docere eum 
dicere, qui loqui nesciat: nec sperare, qui latine non possit, 
hune ornate esse dicturum .... Linquamus igitur haec, quae cog- 
nitionem habent facilem, usum necessariuin: nani alterum traditur 
litteris doetrinaque puerili: alterum adhibetur ob earn caussam, ut 
intelligatur quid quisque dicat .... Mai jos imput® lui L. Cotta: 
„Rustica vox et agrestis quosdam delectat, quod magis antiqui- 
tatem, si ita sonet, eorum sermo reținere videatur: ut tuus, Catule, 
sodalis L. Cotta gaudere mihi videtur gravitate linguae, sonoque 
vocis agresti: et illud, quod loquitur, priscum visum iri putat, si 
plane fuerit rusticanum ■“ Cic. Lib. III, de oratore. 



314

asperitatem, sed etiam peregrinam insolentiam fugere, dis- 
camus. Equidem cum audio socrum meam Laeliam, — fâci- 
lius enim mulieres incorruptam antiquitatem conservant, 
quod multorum sermonis expertes, ea retinent semper. quae 
prima didicerunt, — sed eam sic audio, ut Plautum mihi 
aut Naevium videar audire.“

Tot Cicerune în cartea titulatm: „Brut“ abia poate nu
mără 6—7 femei, între carile si Corneliea, mama Gracilor, 
cari vorbiau mai bine limba latina, pe ntru ca erau de n 
case, ce au dat republice! tot oratori aleși.

Tot asâ de nenaturala si absurda este parerea, ca 
limbele romanne moderne slut fiice alle latinei, sînt născute 
de’ntr'însa. Unde este macar ua limba via, ua limba, care 
traesce in gura poporului, carea sa se fia născut de'ntr’ua 
limba moarta· ori încisa în cârti? Cine este asâ de bătut de 
stelle, carele atîutind cît de puțin la sînatosul cuvînt, sa nu 
înțeleagă, cm limba, ce cultivîndu-se devine limba literaria, 
eăte născută de n via limba: a poporului? Cm pre'n urmare, 
nu limba autorilor clasici este mama limbei, pe carea o vorbe
sce mulțimea; ci de'n cuntra aceasta de n urmoe este isvorul 
si mama cellei clasice. Sm dicem, cm va v eni timpul cînd va cade 
Angliea, Germîniea, Frîncîea, cînd se vor subjuga de alții, si lite- 
rmturele lor se vor încide, se vor curma, cum s'a încis a Rumei, 
cum s'a curmat aAtennei, si vor rmmîne numai în scoarța căr
ților, — oare limbele, pe cari le vorbesce acuma mulțimea po- 
poaralor acellora, pe lînga limba clasica a învatatitor. oare 
limbele acestea, deaea vor mai r amîne, putd-se-vor numi elle 
fiice născute de'n celle moarte?----------- sm fim dar' drepți,
sm lepoedmm prejudetele, si sm ascultam de sînatosul cuvînt!

Limba începe a se cultiva de’n fundul limbei poporului, 
si după ce a ajuns pre’n cultura la clmsicetate, se stmveresce 
în forma si materiea sa, si atunci se poate numi deplinita, 
se încide, si este oare-cum moarta, de si clasa cea mai cul
tivata; o vorbesce: moarta, pe’ntru cm numai merge nminte, 
seau de si mai merge nminte, precum: eldnnica, latina, si 
asta-di germina, ea merge neatîrnînd de limba mulțimii, de 
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v eclul smu isvor, merge după regalele adoptate si ștceverite 
de autorii clasici; unele însoe dau înmpoi. Ear’ limba mulțimii, 
lăsată uăturei, vieadrn necurmat, merge înăinte cu poporul, 
se tot formeadtt*  atît de’n sine, de’n isvorul smu cell viu, cit si 
de n înrîurinte străine, rretînîndu-si numai fundul, si tipul ori
ginal, pe care îl pierde poporul numai cu totala sa stînsurce. 
Cînd sa pierdut fundul, si tipul original all limbei, atunci s a 
pierdut limba, si, împreună cu ea, poporul cu nume cu tot. 
Limba clasico?, carea devine limba oficiala a statului, relucroe 
si ea începoi în limba poporului; dar' această relucrare na 
reesit nicoBÎri a trage după? sîne pe limba mulțimii, si a o 
scimba: relucrarea aceasta a rămas tot de-a-una suprăfitială. 
Deacă nu se întîmplă aceasta în statele cultivate de’n dillele 
noastre, cum se putea întîmplă la Romanni? A fost dar’ limba 
loetinoe, limba senatului Humei, limba gubernului, limba dere- 
gatorilor in colonii, si municipie, limba oficiala a statului, si 
limba învaiatilor: Dar’ se dice, c® forme de alle limbelor 
romanue moderne obvin numai dela suta a 5-a si a 6-a în 
coace. Prea bine! Causa este, ca? atunci puterea Ruinei era 
sfmrmată, judecătorii veciei curoetii dispăruseră, cei ce sus
țineau literele, erau umiliți si crnduti, si asă scrietorii, lăsat! 
de sine, începuse a mestecă în limba lătină vorbe poporale, 
ce mai noeinte nu eră ertat a face. Altmintre, binevoeascm 
cine-va a-mi răspunde: Cum s'a putut întîmplâ, ca începînd 
dela Mama Huma piua lu cei mai aruncați termini ai cumpli
tului imperiu, toate popoarale de uadata sa lăpede tarmu- 
ricunile latine, si sa se înfatisede lumii cu cuvintele latine 
numai in radacinele lor, toti unul ca si altul? Cum s'a întîm- 
plat, ca toate aste popoara, fara a ave unele cuminecacune 
cu altele, sa primească articiul, — sa primească un ce cu 
totul străin de limba latina ? Mai vîrtos noi, toeiati, isolati cu 
mult inai noeinte de aceă epoca? de Ruma? Si cum s’a întîm- 
plat, ca sa? primim cu toții în flinta? tot un articiu? aii, ea, a 
el, il le, l’ sînt în flintă tot una cu: iile, is, ea! Articiul 
portugal sce nu amăgească? pe cine-va: căci de si este acum: 
o, do, ao, uă-de-ună-oară a fost fără îndoeală: lo, delo,
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alo', însœ litera l s'a topit, precum se întîmplœ sí în alte limbe 
romanne, si a rœmas la portugais, numai cînd articiul se încïagœ 
cu prepusecunea: por (per-pe ntru), carea însœ atunci se 
face den: per. Asá Portugalul, în loc de a dice: por-o, 
por-os, por-a, por-as. dice: pelo, pelos, pela, pelas (în loc 
de: per-lo, per-ios s. c. 1.) Mai interesant este articiul sár- 
dec, seau sœrdineann: su, sa, sos, sas, carele la prima vedere 
s ar pœré a nu avé nemic cu : il/e, is. Fiind cœ Sárdii, în loc 
de: loro itœliann, si lor ail nostru, au: sor si însor, s'ar pœré 
a fi üœ frînturœ de'n: ipse, si de’n; însu-sï (însiï, însor, 
inșilor). Tot asá îl deciarœ sí Diez în grœmâteca limbelor
romanne. Dar' pre cît sciu eu. toti s’aû însellat în articiul sard. 
Ell nu este de'n: ipse = ipsus — cu toate cœ aceasta n'ar 
face nemic în cuntra temei melle de mai sus; fiind cœ tôt ar 
li delà un pronume —. Articiul sœrdiniann este rœmœsita 
bœtrîneï forme a pronumelui : is, ea, carea pre cît sciü, s'a 
rœtînut mimai la poetul Enniü. La ell vine, sam, sam, sos, 
sas, în loc de: eum, eam, eos, eas; si fiind cœ se gœsesce la 
ell: sum, sam în acusœtiv, fœrœ îndoeallœ s'a aflat în oare
care dialept si numinœtivul : su, sa. De n acea formœ vecïœ 
a pronumelui: is, ea, a mai rœmas si în lœtina; ip-se, ip-sus, 
ip-sa, si la noi: insu, insu; ear' sîngurœ si întreagœ este nu
mai în articiul sœrdiniann. Asá dar' se rœduc articii noștri toti 
ia un isvor, sînt în fiintœ tot unul. Cum s’a întîmplat dar’, 
ca toate popoarœle romanne, aruncate în atîtea eotiture aile 
Europei, sí despœrtite unele de altele, sœ primeascœ unul si 
acella-sï articïü, daeœ ell e cu totul strœin de lumea lœtinœ? 
— De'n necesetatea articiului sîmtitœ de toate popoarœle ro
manne de astœ-dï îh toate locurile, si de'n fiintiœletatea lui în 
forma acestor limbe, se puteá íncíeiá foarte usor la originœ- 
letatea lui în limba vecïœ romannœ, seau, peste tôt, în limbele 
Italiei. Acesta erá drumul cell mai scurt, si mai nœtural; dar' 
uu-1 cœlcœ nímenne. Esîmple de forme, fœrœ de tœrmuricu- 
nile clásice, ocurg în celle mai vecie rœmœsite alie limbeí 
lœtine; obvin sí de atunci în toate rœstimpurile ei. Sciü, cœ 
se dice, cœ în mœsura, în carea limba lœtinœ s'a apropiat de 
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decœdinta sa, vine sí lipsa de tœrmuricuni mai deasæ. Asta nu 
e adevœrul. De va fi vorba despre înscrisele de pe pietre: 
atunci în adevœr vin mai de multe ori cuvinte fœrœ: s, m, — 
termuricunile lœtine. Pe’ntru ce? Pe'ntru cœ monumintele 
sînt mai dese delà Cesare si August încoace. Ear’ deacœ e 
vorba de scrietori: atunci vin mai dese în cœrtï înœinte de 
época aceasta, începînd delà frînturele cellor XII table de legi. 
In aceste legi s'aû rœtinut sí legi regale, precît au rœmas elle 
în memóriea si usul oamenilor, de aile lui Romul, Numa, si 
mai vîrtos de alie lui Sérviu Túliü, care, dupœ cum ne spune 
un istorie veciü, ’) desființate de Tærciniü Superbul, se rœ- 
‘nfiintara*  de primii Cúnsuli ai repúblicei. Esîmple de acestea 
vom produce sí noi pînœ la Cicerune.

Pince aci vorbirœm despre articïul limbelor romanne în 
general ; sœ vorbim acum de pœrerile, ce au strœinii, si Rumîniï 
despre articïul noslru in parte'. Fiindcœ cei mai multi, carii 
aii scris despre limbele romanne, au tot üœ pœrere cu ai no
ștri despre articiul nostru, aceastœ pœrere se va esœmina tot 
üœ data*.  Acum sœ cercetœm pœrerea rœposatuluï Copitar. 
Acest Slœvist învœtat decïarœ articïul nostru de trac, primit 
delà Albœnennï, carii ar fi rœmœsita vecilor Traci. Delà 
ei, ori delà noi l'afi primit apoi si Bulgarii. Copitar este cell 
de’ntîiu, care rœcunoasce, cœ limba noastrœ este mai vecïœ, 
decît cellelalte romanne. Ell pune începutul· ei în annul 219 
înœinte de Crest. Fœrœ îndoealœ cùgetœ la Consulul L. 
Emiliü Paul carele a cuprins atunci marginile Iliriei. Nu am 
aflat însœ nicœirï scris, sœ fiœ adus atunci Romannii colonii 
în Iliriea: cœtrœ aceasta seim, cœ domniea Romannilorîn lli- 
riea pe atunci nu erá securœ. Pe timpul íncáierului Romanni-

1) Natn leges a Tullio latas, quae jus aequum faciebant utrique 
ordini, nec sinebant a patriciis, ut ante, plebeios circumveniri in 
contractibus omnes sustulit, ae ne tabulas quidem, quibus erant 
inscriptae, reliquit sed et has foro submoveri justas abolevit. “ 
Grecul Dionisiu Alicarnaseanu), antiquit. romanorum L. IV. 
Citoem acest loc de’n adins, pe’ntru ea» mai jos ne vom folosi cu ell. 
Despre rce’nfiintarea acestor legi vorbesee tot acest istoric. L. V. 
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lor cu Perseü (an. 170—168) se escase a treia luptœ iliricœ 
cu Gentiú. Acesta, unit cu Perseü, a rœcuprinsr aceá parte 
a Ilirieï, pe carea Emilio Paul a fost supus'o Romannilor. 
Géntiü rœmase învins de pretoriul Aníciú, si Iliriea, împœrtit® 
în trei cœntoane, primi forma republicanii®, ca Mœcedoniea. 
Dacœdar’ se poate vorbi de începutul limbei rumine în triun- 
gîul iliric, acella se poate pune numai In annul 168, delà care 
merge domniea romannœ, în pœrtile acestea tot întindîndu-se 
Dar’ dac® Copitar deduce începutul limbelor romanne, ce sînt 
afar® de vecia Italie, delà subjugata tœrilor, atunci limba 
itœliannœ de ast®-di de’n cuprinsul veciei Galii cisœlpine, ar 
fi cu mult mai veci®. U® parte a acestei Galii delà Seniia pîn® 
la Rubicon, cœduse demult în mînile Romannilor, si mai tœr- 
diu, în annul 232, prin stœruinta Tribunului C. Flœmîniü, s’a 
împœrtit acest pœmînt între cetœtennï romanni. Asta a tras 
dup® sine leaga Boennilor cu mai multe alte popoar® Galice 
in cuntra Romannilor. In lupta, ce a urmat în annul 225, s'a 
cuprins tînutul Boennilor. în annul 222 a cuprins CI. Marceli 
Mediolannul (Milannul); Gálii se supúser®: în Cremona si 
Placenta se diiserœ colonii romanne; poate tot atunci si în, A —
Mutina. In annul 221 cœdù toat® Istriea sub Romanni, si eu 
ea se deplini subjugata întregei Galii cisœlpine, carea se nu- 
mesce sí Itálica de sus, Itáliea de meadœ-noapte, ear’ la Ro
manni, delà Cesare încoace, s'a numit Gallea togatœ. Acestea 
sînt toate mai vecie de época, în carea pune Copitar originea 
limbei romanne — rœsœritenne. Spánniea a primit Romanni 
în ail II. duell punic: Ispániea, pátriea luiTraiann, e întemeiat® 
si colonisât® de Scipiune Africannul ceti mare. Siciliea, 
Sœrdiniea, Corsica se colonisead® între I. si II. duell punic. 
Nu este dar neci uu cuvînt istoric, de a dice, c® limba noa
stre? este mai veci® decît cellelalte romanne. Dac® este, s® 
ne întemeiœm pe asémenni époce, atunci cu cuvînt o putem 
face numai decînd a devenit tînutele acellea provinte romanne. 
Trœciea a devenit provint® romanii® sub Claudio, care a împœ- 
rœtit delà annul 41 pîn® la 54 d. Cr. De atunci nu mai e 
îndoeal®, c® limba romannœ s’a întœrit în dreapta Dùnœrii, 
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în dreptul Daciei vecie. Istoric putea numi Copitar limba 
noastrœ mai veciœ, pe ntru cœ ea smulsœ de'n sînul Italiei 
delà 100 d. Cr., sa isolat mai timpuriu decît surorile ei de 
Ruma; ear’ eu o uumesc mal veciœ, pe'ntru cæ ea ne înfœti- 
seadœ veciul tip all limbei lœtine mai bine decît surorile.

Ce se tine de împrumutarea articiului nostru delà Traci: 
asta este uœ ipotesœ, la a cœriia rœsturnare se cere numai 
un pic de minte sînœtoasœ. Nu voiu dice nemic despre pœ- 
rerea, cum cœ Albœnenniï se trag de'n Traci, uœ pœrere rœ- 
masœ încœ tot acolo, unde o lœsœ învœtatul Tunmann! putin 
ne pasœ aici de sœmînta Arnœutilor. Dar’ voiü întrebă: unde 
este vre uœ prubœ de limba veciœ tracœ, ca sœ-i cunoascem 
forma, sisœputem încieiü, cœ articïul Albœnennilar de astœ-di 
pus la urmœ, este ciar all Tracilor? Istoric seim, cœ pătriea 
sœmîntiei trace este triungïul ¡liric întreg. De'n sînul acestei 
sœmintû, si de'n amestecœtura de Egiptennï, si Asiati, s'au nœ- 
scut Elennii. Deci da.cœ voim a cœuta forma cellei mai vecie 
limbe/race, asta se poate numai în limba elénnicœ; însœ acea
sta are la urmœ tœrmuricuni spetiale si un articiu înnœinte. 
Precum in tœrmuricunile lœtine, asâ si în celle ellénnice, pă 
rerea comunœ nu rœcunoasce articiu. Copitar dice în citatul 
tom all anualelor literarie Viennenne la fata 83, cœ de'n nœ- 
tura lucrului urmeadœ, cœlimba învingœtorïului sœ se împuiœ 
cellor învinși. Dupœ acest principiu se poate întrebă : cînd 
au fost Tracii, ori Albœnenniiînvingœtorii,si domnitorii Rumî- 
nilor de’n Cœrpati pînœ în munții Tesaliei, si ai Macedôniei? 
ptnœ in marea neagrœ si marea albœ? Cînd au jucat ei vre 
iiœ rolœ atît de însœmnœtoariœ, ca sœ fiœ putut preface 
forma numelor rumine? Forma este lucrul cell mai greu de 
scimbat într'üœ limbœ, ca una ce petrece tot cœpitalul ei. 
Copitar calcœ în urmele lui Tunmann. Acesta dupœ cît a pu
tut cunoasce. si cercetă limba rumînœ, dice, cœ tocmai ( ?) 
jumœtdte e lœtinœ, — înțelegem limba mœcedono-ruminœ ; — 
car' ceialaltœ jumœtate se împarte în 8 pœrtï; astfeliû: 3 
optimi sînt grece, 2 gotice, slœvénnice si turcice, alte 3 op
timi sînt de’ntr'uœ limbœ, ce are multœ asemœnnare eu albœ- 
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neanna. De n aceasta de’n urma parte, ádeca, de'n celle 
trei optimi de'n urnire dice, ca acelle ce aü üai Inscemna- 
cune cu celle albcenneue, slut celle mal multede’n Icetina: ear’ 
peste 7 O de vorbe slut numai la Rumini si Albcenenni. ‘) Se vede 
ciar de n cuvintele lui Tunmann, ca vorbele Icetine în limba 
mcecedo-rumînoe sînt mai multe de jumătate, si ca numai ce-va 
peste 70de vorbe sînt înmacedo-rumîna ca laAlbanenni. Eu am 
cercetat mai de multe ori vocabulariul lui Tunmann cu cuvintele 
macedo-rumîne, si am aflat, ca ua parte însamnatoarîa de'n 
acelle cuvinte romanne, în loc de a se pune în regestrul cellor 
macedo-rumîne, sînt trecute între celle albanenne. Dar' sa 
dicem, ca sînt 70 de cuvinte albanenne în limba fraților noștri 
de’n dreapta Dúnarii; oare 70 de cuvinte stroeine sînt in stare, 
in putere de a scimbd forma limbel întrege? Cum de nu-i 
dédera forma greaca mai curînd acelle 3 optimi grece ?

Eu pricep, ca Rumînul, smuls de sub dulcele ceriu all 
Italiei, unde erá deprins cu forma în: in, ori ec, si, mutat în- 
tr’ua clima ce-va mai aspra, audind în eîncelariile dere- 
gatoriilor publice, si în biserica necontennit forma slavén- 
nica în, nic, se va fi familiat pe aici pe acolo cu aceasta de’n 
urma; dar' arliciul eș,te cu mult mai însamnatoriu. Apoi cé 
vom dice de limba rumînilor cellor de de’ncoace de Dunăre, 
în carea de'n acelle vorbe însamnate în registrul lui Tun
mann, ce le au sí Albanennii, si ftficedo-rumînii nu sînt de cît 
6—7? — Cît pe ntru Bulgari, afara de aceea, ca ei stau 
între popoarale sciaie singuri, si isolati, cu all lor articiu, sa 
nu uitam, ca în época, în carea ei nu erau subjugat! de Bi- 
dantinij se aflau sub acell îndoit proces, în carele sloevennismul 
îngitiâ tcetcerismul, si, în cuntra amîndurora, se reluptâ tarele 
elemînt romann, care, încă de sub împaratorii de n casa lui 
August, se împamîntennise în partea locului. Cu toate acestea 
mărturisesc, ca nu m'am ocupat neci uadata serios cu 
forma limbei bulgare moderne; vad numai, ca a împrumu
tat multe de'n elemîntul romann, si cred, ca, spre a ne pute

i) ffîiener StiȘrbiic^er ber fiitteratur ®. 46. S 59—106, 
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da üœ pœrere prubavœrœ, ar fi de lipsœ a cunoasce forma 
elemîntului tœtar, cu care s’a luptat cell sl'œvënnic. Cu acea
sta lœsœm aci disertœcunea lui Copitar, carea e plinœ de cun- 
trœdiceri. Afarœ de cea demustratœ mai sus, despre limba 
învingœtorilor cœtrœ cei învinși, mai însœmnœm pe'ntru cu- 
riosetate alta delà fata 78, unde dice, cœ sí noi, si itœliennii 
visœm> cînd vorbim de ilœ limbœ romannœ desclinitœ de cea 
clásicos lœtinœ, si apoi mai la valle vorbesceînsu-sï dupœ Ray- 
nouard de üœ asémenne limbœ, si la fata 84 aduce si prubœ, 
cunoscutul proverbde'nS. Augustin: „duos illi, — (dupœ altii) 
duo ei da, et ducat se“. — De'n parte-mi fiœ-i tœrîna usoarœ; 
n'am necï üœ patimœ asupra rœposatuluï Slœvist. Sœ ne în
toarcem la aï noștri.

Intre Rumîni, încœ delà cei de’ntîï cultivœtorï ai limbei, 
s’a format üœ pœrere eu mult mai nœturalœ, prin urmare, sí 
mai aproape de adevœr. Ei, de si împumnatï de atîtea ori, 
cred cei mai multi, cœ limba rumînœ este üœ limbœ romannœ 
veciœ, mai aproape de limba, ce o vorbia poporul romaiin, 
decît de lœtina clásico?. Mai vîrtos Petru Maior s'a studiat a 
populœrisa între Rumîni aceastœ credintœ, pe'ntru carea a 
fost mai de multe ori luat în bœjocurœ de criticaștrii strœinï, 
ca cum ell ar fi dis, cœ noi vorbim întocmai cum vorbiau Ro- 
mannii cei veci. Astee absurdetate n’a dis'o Petru Maior, si 
cum o putea dice, cînd ell cunosceâ prea bine literatura 
Rumînœ, si scieá cîtœ scimbœturœ a suferit limba noastrœ 
numai de 200 de annï, de cînd începurœ a se tipœri cœrti 
rumine, pînœ la época luí? Dar’ Petru Máior aveá a face cu 
oameni, carii ne detrœgeaü toate. Cuntrarii lui se uniaü cu 
totii într’aceea, cœ limba noastrœ este un elemînt strein, ca
rele numai a primit înrîurinte lœtine, si se descliniau numai 
într’aceea, cœ unii credeaü, cœ elemîntul e trac, alții cœ e 
slœvënnic. Intloriá pe atunci Catancicü, carele, în voluminoasele 
salle cœrti, nu vede la Dünœrea de jos decît Slœvenni. In 
mijlocul acestor împregurœrï, un bœrbat ca Petru Maior, ca
rele studiind pe Plaut si Terëntiu, a vedut în acești doi scrie- 
tori modul de a cugeta all Romannilor de pe atunci, prover-

Lepturariu ruiuinese. T. IV. P. 1. * 21 
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biele lor. glumele si înjurreturile lor, învoiturile lor, în fiintce 
tot aeellea ca alle Rumînilor de astre-di, carele mergînd de'n 
Dăciea dupce 1700 de anni la Ruma, aude pe poporul de'n 
Campâniea dicînd: mamoe-ta, tata-taii, întocmai ca Rumînii 
Daciei, un asemenne Rumîn în întusiasmul sreii, oare n'a 
putut crede în patima de a nu lresâ nemic cuntrariului, ce ne 
detrregeă, ne luă tot? Dar’ în absurda prerere de mai sus, n'a 
fost Petru Maior. Ell a dis numai, cce limba noastrre în flinta 
sa, prin urmare frerre împeteciturile strreine, este limba ve- 
ciului popor romann, frerre îndoealre, precît s'a putut ea tine 
în decursul miilor de anni. Eu dic mai mult, ca limba ru~ 
mina în ființa sa este mai vecia decît latina', pe ntru ere în- 
tr'a noastrre se vred mai bine, decît în ori care alta, elemin- 
tele limbei Iretine. Sînt însre si Rumîni, carii dic, ere limba 
noastrre nu e alt-ce-va decît ure fiicre a lretinei.

Cît pe’ntru articiul nostru, Rumînii dic, ea si grămă
ticii limbelor apusenne, ere precum spre esmîplu, Itreliannul 
de’n iile pater a frecut il pudre, asă si Rumînul de'n dominus 
iile a dis domnul, frerre a se gîndi, ere iile este aci ea pro
nume, si nu ca articiu, si ere domnul, rrespunde curat la 
dominus, ear' dominus iile se dice rumînesce: domnul acella, 
si frerre a se mai întrebă: cum se învoirre toti Rumînii mo
derni a primi articiul, fiind ell ca articiu străin de limba 
Iretinre? Mai dic unii de’ntr’ai noștri, ere pronumele iile, poipus 
numelor, dre stilului lretin oare-care greutate, un ce mai sublim, 
si ere dătina de a poipune acest pronume este mai vecire, de 
cît aceea, de a-1 prepune. Atît această dătinre a Latinilor cît si 
a noastrre de a înnecă finalele u de'n Zw, si i de’n li, prin 
urmare neputința acestora de a formă silabe, si lipsa de cădim, 
ca sre se poatre pronunță, a întrudus la noi numele înaintea 
articiului, seau a poipus numelor articiu). Asta se pare 
eruditului autorii! all principielor de'n Organnul luminării, 
căusa si începutul articiului nostru, asă cum îl vedem (vedi 
Organnul luminării Nr. 16—18, §. 14—-16); dar fiind ere 
o dice singur, ere numai i se pare, frerre îndoealre nu este 
cunvins, precum neci nu se poate cunvinge nimenne de'n cuvin
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tele aduse. Ce se tiné de întîiul cuvînt, mie în adevœr nu 
mi-a bcetut la ociu în toatœ literœtura lœfinœ, cœ s'ar dice 
mai de multe ori: vir iile, is, decît: iile, is rir’, nu mi-a 
hœtut la ociu, neoi cœ s'ar dice vre-una de’n acestea, nu dese 
ori, dar' neci rare ori! Eu sciü doue : una, cœ Lœtinul a dis: 
iile homo, illi homines, ori: homoille, homines illi, tot atunce 
si tot asa cum dicem noi astœ-dï: acell om, acei oameni, ori: 
omul acella, oamenii aceia; ear' greutatea, ori apœsînïa, 
atîrnœ la noi si de aici, dar' spîndurœ mai mult delà modulœ- 
cunea tonului în gura orœtorïului, si delà seime. Alta sciü, 
cœ pronumele acesta la clasici nu se pune neci înœinte necï 
înœpoï, decît atunci, cînd cere trebuința neapœravœrœ, ca 
sœ se puîœ, si nu numai sœ se subînteleagœ, precum cînd 
voim a determină lucrurile mai bine, a alege spre esîmplu 
spetiœletatea de'n gennerœletate, partea de'n întreg s. c. 1. 
Altmintre, clasicœ este numai aceastœ formœ, seau si mai pu
țin de cît clâsicœ: bine lœtinesce este numai asâ: mortales, 
quorum pectora auri sacra famés coagit vel cogit, —homines, 
qui miki retulerunt, — latrones, quos capiteplectendos censeo 
etc.; ear nu : illi mortales, ori: mortales illi; — illi homines, 
ori: homines illi, — illi latrones, ori: latrones illi etc. Cînd se 
pune pronumele, atunci este vre üœ împregurare de’n celle în- 
sœmnate .aci ; fœrœ aceste împregurœrï, cine le pune, nu 
vorbesce bine lœtina. Atunci, cînd împregurœrile cer, ca 
numele sœ se detérmine prin acest pronume, atîrnœ delà 
voința si sîmtul orœtorïului, ca sœ-1 prepunœ, ori sœ-1 poï- 
punœ. Cum putem noi gîndi, eœ üœ parte de cuvînt atît de 
necesariœ, si atît de fiintialœ în orgœnnismul limbei noastre, 
precum este articiul, sœ-sï fiœ luat începutul delà un lucru 
atît de supus voinței si bunului sîmtü ail vorbitorïului? Limba 
este un întreg orgdnnic si nu arbitrariü. în orgœnismul ei 
este încœrnatœ însœ-si rœcunea fminteaj.

Ce se atinge de cellalalt cuvînt, cœ neajunsul, întru 
care se aflœ ù de'n Zw, si i de'n li, de a face üœ silabœ (încïeiœ- 
turœ), ar fi cœusat usul, de a prepune articïului numele, ca 
sœ se poatœ pronunța: acesta este tot asă de nemic-însœmœ-

21·
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toriu, ca si cell de'ntîiu. Coeci rogu-vce: cine poate crede, 
coe pe’ntru doue semisunete, înece si mai puțin, s’a cîoemat în 
ajutoriu tot coepitalul numelor noastre boerboetesci? De fatce 
este articîul nostru femein, carele face silaboe, si tot se poi- 
pune numelor. Dar’ vei dice, coe acestea s'au dat dupoe ana- 
logiea cellor boerboetesci! Ei bine, eu te voiîi întrebă: de ce 
nu s’au dat celle boerboetesci dupoe analogiea cellor femeine? 
Si întrebcecunea mea e fundatoe; cceci articîul întruce foarmoe, 
ce nu poate face silaboe, nu poate fi original, nu poate fi neci 
parte de cuvînt. Cine va dice, coe Rumînii au adoptat, ori au 
format uce parte de cuvînt, ce nu se poate pronunță? Acesta 
este tot uoe datoe si un argumînt mai mult, coe articîul nostru 
bcerboetesc nu este l, i, ci all, ai. Am dis mai sus, coe 
articîul rumîn este uoe parte de cuvînt, ce nu pe’ntru tot de-a- 
una, ci numai în oare-care cădurî este nedespoertivcer de 
nume; urmeadoe dar', ca sce stee si isolat. Ar pute oare stă, 
dacoe nu s’ar pute pronunță? Apoi soe vedeți: dacce articîul 
s'ar fi poipus numelor, de’n căusce, coe u si i nu se pot pro
nunța, ar urmă soe se pronunțe, dupoe ce se alipesce articîul 
de nume. Insoe aceste sunete roemîn tot semisunete, si se 
pronuntoe numai u final all numelor, spre esîmplu: Omu-l. De
unde ar urmă, soe dicem: coe nu numele a venit în ajutoriul
articiului pe’ntru semisunetele u si i, ci articîul a venit în
ajutoriul numelor pe’ntru finalele u si i. Dar’ nu este neci
una, neci alta.

Cît pe’ntru articîul moecedo-rumîn, ell tocmai pe’ntru 
coe se pronuntoe mai bine, decum se pronuntoe la noi, ar fi un 
argumînt nu în cuntra, ci pe’ntru mine. Eu audîi aici mai în 
toate dillele pronunța moecedo-rumînoe, si voedu, cce ei preste 
tot pronuntoe mai bine pe u final, si dic tot de a-una: credit, 
crescu, cunoscu, cicaescu, (cogito, gîndesc, cuget), cindi- 
sescu, (xsvtî£w) s. c. I. Dar’ Mcecedo-rumînii, cînd pronuntoe 
pe finala articiului, îngit pe finala numelui bcerboetesc, si în 
loc de a dice: omul, ori omulu, dicu: omlu. Atunci firesce u 
finala articiului urmeadoe a se pronunță pe deplin: cceci asă 
cere eufoniea rumînoe, cu carea însoe multi se încurcoe, si 
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fiindc® ü si i final, f®r® a fi numele în împregurare determi
nat®, se pronunț® une-ori dup® eufonie, le pun mai vîrtos 
în númcerul multarlîi pe i scurt, s’au le articuleadce, unde nu

A

este ertat. Ins® aceast® încurcretur® este numai pe’ntru 
acella, ce nu si-a frecut studiu serios în grmmâtec®. Dar’ este 
Ú® régul® genneral®: De cite ori roedcecina vorbelor are 
doüe cunsunante înoeinte de finalele ii si i, si cea de n urma; 
de’n aceste cunsunante — ádecoe cea de lingă; u si i, — va 
fi l seau r: atunci finalele u si i, —fac silabee, — se pronunț as, 
si daca;, fiind vorba’ de nume, elle mi sini determinate.“ De 
esîmplu: simplu, oblu, duplu, aspru, acru, negru, lucru, — 
simpli, obli, dupli, aspri, acri, negri, cuscri s. c. I. Causa 
este, c® literele, ori mai bine sunetele l si r se topesc foarte 
ușor pe vîrful limbei. Adevmrat avem si pe sunetul n de acea- 
stffi nffiturm; dar nu s’a usitat a i se pronunța finalele. *)  — 
Aici crédem, c® este locul, de a îusffimna, c® articiul nostru 
nu este Iii, li, ori i si le în multariul femein, ci în sînguralul 
bffîrbmtesc este: all si le pe’ntru celle tmrmurite în e, (cîne, 
péperme, s. c. 1.) ear’ în inultariu allí la Mmcedo-rumînl, si 
ai ia noi. Cell femein e a si alie. Am dis, cm articiul no
stru numai în oare-cari câduri este nedesp®rtiv®r de nume; 
prin urmare, ell poate sta si singur. Cádul în care se în- 
tîmpl® aceasta, este genitivul. în împregurarea, care gu- 
bearn® un nume în genitiv, articiul tot de-a-una îmbâer®

9 Pronumele posedmtive; nostru, vostru, noștri, voștri, sînt tot în 
coetegoriea aceasta. Dar’ causa pe’ntru care elle nu pot lua 
neci uoe data pe articiu dupoe sine, âdecm nu se pot scrie neci 
uoe data: nostrul, vostrul, nostrii, vostril, este alta. Pronumele 
posedoetive, ca pronume, firesee cos stau pe’ntru, sau în loc de 
nume, si, ca posedoetive, înfoetiseadoe unul de’n câdurile s’au îm- 
preguroerile, cari pun numele în genitiv; prin urmare aceste pro
nume sînt tot de-a-una determinate, au tot de-a-una articiul 
înnmintea sa, si îl au s’au iîngoe sîne, s’au îneîegat cu numele, la 
care se reduc. Dieem âdecoe: omul nostru, ori: om all nostru: 
oamenii noștri, ori: oameni ai noștri. Asta este causa, pe’ntru 
carea elle nu se pot scrie cu ul si u, si cu aceasta se roespunde 
la una de’n întrebmeunile delosului frate Boennmtann. 
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doue nume, carile sau sînt amîndoue de fatre, seau unul de’n 
elle: genneroeletatea, — întregul, mostennîtoriul — se înfoeti- 
seadce prin pronumele posedoetiv. Tocmai pe’ntru coe articiul 
în aceastce împregurare îmbâerce — încieioe doue nume, ell 
firesce se poate alipi seau de numele cell de’ntîiu — de spe- 
tioeletate — parte, seau de cellalalt nume — de gennerceletate 
— întreg s. c. 1. La aceastce întîmplare a doua stoe articiul 
singur întreg, si numai aci se poate cunoasce bine, care e ar
ticiul nostru. Eatoe îioe împregurare, în carea amîndoue nu
mele sînt de fatoe: pecorul mesei, omul trebii, bărbatul fap
tei, partea locului; pecoarele mesei, oamenii trebii, boerbatii 
faptei; seau: pecor all mesei, om all trebii, b curbat all faptei, 
parte a locului; oameni ai trebii, pecoare alle mesei, bccrbaii 
ai faptei, pcerti alle locului. Cînd numele de speticeletate se 
determinoe prin vre-un numceral, ori alt-ce-va, atunci tot de- 
a-uua stoe articiul singur între doiie nume, precum: un om all 
trebii, doue pecoare alle mesei, acell bcerbat all vîrtutii s. c. I. 
Eatoe si alt esîmplu, în care un nume se înfoetiseadoe prin pro
numele posedcetive: amicul mieu, casa voastrce, soiul vostru, 
sau: amic all mieu, casa a voastrce, sofii all vostru; amici 
ai miei, case alle voastre*  soli ai voștri s. c. I. ’) Învederat 
este dar', coe articiul nostru este: all, ai, a, alle. Forma 
de articiu în le pe’ntru numele boerbcetesci, ce se toermuresc 
în e, precum: cine, — cinele s. c. I-, se vede a fi numai pe'n- 
tru eufonie, si poate pe’ntru a nu se amesteca aceste nume 
cu deminutivele în ell — vilell, purceii s. c. I., care sar în- 
tîmplâ, cînd în loc de: cinele ai dice: cinei, ce ar suna ca: 
cinell sau cceiell s. c. I. Coe în adevoer este numai pe’ntru 
eufonie, se vede de acolo, cm în ceealaltoe formoe se dice: 

*) Alle melle, alle telle, ori: alle talie, alle salle, ori: alle selle, s® 
nu însele pe cine-va a crede, coe se determinead® si prin finale, 
âdecoe coe ar primi în urm® articiul, ei acestea sînt ca substan
tivele ce es în ea ori: â lung: ca in/ed, cotea, pcera, în cari s'a 
topit t®rmurieunea ella, si se întoarn® numai la multariu; vitelle 
ctptelle, paeralle s, c. I. U® de un®-oar® va fi fost f®r® îndoeal® : 
vitella s. c. I., asi si a mella, a tella, a sella.
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cine all mieu, în loc de cinele mieü, ear' în multariu, unde pri- 
mesce pe i, ca toate cellelalte, merge regulat. Alt argumînt 
pe ntru causa eufónicoe a acestei forme, ne dce cuvîntul: 
nume, carele, fiind coe si la multariu roetine pe e, are si acolo 
forma articiului în le, dicem ádecoe si în sîngural si în mul
tariu: nume, numele.

Ii, îl, l, — i, în: îi dic, i-am dis, Z’am boetut s. c. 1. 
ca unele, ce se leagoe de verbe, nu sîut articii, 'ci frînture 
de'n pronumele: ell, ea, iile, illa, ea, care stau sub guber- 
nul verbelor, roetînîndu-si ncetura lor de pronume, cu însoem- 
noecune, referitivoe la obieptul verbului, si se pot prefige ori 
poifige verbelor, precum: i-am dis, l'am bcetut, ori: disu-i-am, 
boetutu-l’am, s. c. 1. De aeeea se pot numi si prefipte si 
su/ipte. Articii se leagce numai de nume, si atît de numele 
substîntive, cît si de celle însusitive, precum si de pronumele 
posedoetive si referitive: care, carele, carii ect. Dar' în îmi, 
zii, îsi litera ?, în adevoer, este un rădim all acestor pronume.

Cell si acell nu sînt earce-si artici, dupoe cum se crede 
în „Organnul luminoerii.“ Neci mie nu mi-a scoepat de'n 
vedere, cm în coertile celle vecie, si între muntennii de’n apusul 
Ardealului se dice: cell om, cell domn. Acestea sînt pronume 
aroetcetive: coeci vede ori cine, coe alta este: cell om, ori 
acell om si alta: omul. Noi am dis mai sus, cce articiul no
stru nu este numai pe’ntru a determină lucrurile, si coe neci 
nu le determineadoe pe deplin; de’n cuntra cell si acell, cînd 
se pun înnceintea numelor, le determineadoe pe deplin, si nu 
mai e lipsce de articiu.

Eruditul autoriu all principielor de'n „Organnul lumi
noerii“ nu se va supoeră pe noi pe’ntru aceste obsoerbcecuni; 
noi prețuim cu totii solidetatea cunoscintelor Dumisalle, si îi 
sîntem roecunoscoetori. Sciu si aceea, cce noi am venit amîn- 
doi tot la acelle resultate, si stúdiele melle nu numai nu vor 
esi în cuntra pcererilor Dumisalle, ci le vor întoerf mai mult. 
Púnturile, în carile ne depcertcem, sînt articiul rumin Si tcer- 
muricunile numelor leetine, cari în stúdiele melle sînt strî-ns 
legate una de alta. Dumnealui, ca si altl limbisti rumîni, 
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crede, cœ tœrmuricunile lœtine sînt împrumutate delà greci. 
Fiind cœ în drumul, pe care calc de mult, întrebœcunea acea
sta este una de’n celle mai împortînti, si acum îmi tine callea, 
capul urmœtorlu se va ocupa numai cu acest punt, si mre lin
gușesc, cœ va demustră cu arguminte luminate, învederre- 
toarie, cœ limba lœtinœ în formele salle nu atîrnœ de cea 
elénnicœ.

§· 76.

Limba loetinoe în formele salte nu atîrnoe de cea 
greacoe.

Veruin et falsum in notitiarum con- 
junctione cernitur. Aristoteles de 
anim. 111. 8). Verum et falsum con- 
junctione et disjunctione reruniomne 
consistit. (Aristot. de interpret. 1.1.)

Disputa despre originea limbei loetine si anume întrebre- 
cunea: daCoe ea se trage de'n limba elenmcce? este foarte 
vecioe, si firesce nedesprertivrerre de aceea despre originea 
Lretinilor. Creci de si în abstras s’ar pute gîndf, cce n’ar li 
cu neputintre, ca un popor sre-si pieardre limba, si sre adoptede 
pre a altuia, frerre a se dice, ere se trage dela acesta: în 
faptre însre nu este adevrerat. N’ar fi oare cea mai mare ab- 
surdetate a dice, ere un popor, carele si-a pierdut de tot limba 
si a primit pe a altuia, si-a rretinut nrecunreletatea? în datre 
ce un popor si-a pierdut limba sa, elemîntul sreii nu numai 
cell moral, ci si cell fisic este îngitît si mistuit de acella, a 
creruia limbre a adoptat’o ori i s'a impus. Limba tîne mai mult 
decît sîngele. Acesta se amestec® mai curînd; limba se pierdeA
în urma tuturora. Indatre ce s’a pierdut ea, poporul nu mai 
este, si istoriea rremîne mutre lîngre el). *)  Eu însremnedu 

*) Asta este câusa, pe’ntru carea în diua de astee-di, cînd e vorba 
de începutul popoarcelor, mcerturiile Istoricilor însoemneadffi puțin, 
si de multe ori nemic, unde vorbesc lîmbele. Elle sînt coelceuda 
istoriei.
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aceasta atît pe'ntru mœtériea de fatœ, cît si pe'ntru cœ amicul 
nostru, autorul principïelor, a despœrtit începutul limbeï noa
stre de începutul nœcunii. In limbœ, cum am mai dis în 
„Antisüler“, mœte’riea este mai nestâvœrœ decît forma: 
vorbe strœine se primesc ușor prin mii de cuminecœcunï, 
forme mai greu. Causa este, cœ vorbele în sine sînt lucruri 
mœrginite, isolate; dar' forma pœtrunde tot mœterialul limbeï. 
Ea se poate pierde numai în urma mœtériei. Prin urmare nu
mai cu cea mai mare luare a minte poate vorbi cine-va, cœ 
cutare ori cutare limbœ si-a pierdut formele originale, si a 
adoptat pe altele strœine. „Numai în vre üœ împregurare 
estremœputem vorbi de limbe amestecate în puntul înclinœcu- 
nilor (flexiones) grœmœtecale, cari fac adevœrutul orgœnnism 
all unei limbe', cœci este un lucru nefiresc, ca üœ limbœ în 
desœmnarea rœporturilor grœmdtece sœ între cînd în cuprin
sul unei limbe strœine, cînd întrall alteia, si sœ-si împete- 
ceaseœ dsfeliü mœterialul sœü eu înbœltœture. Neci nam 
aflat eu nicœiri adeverit, sœ se fiœ nœscut, în perioadele 
celle mai tœrdie aile limbeï, forme, înclinœcuni cu totul 
noue si proprie.“ Sînt vorbele renumitului limbist Bopp. *)

*) „Mischsprachen in Ansehung der grammatischen Flexionen, die den 
wahren Organismus einer Sprache ausmachen, dürfen wir nur 
im äussersten Falle annehmen, da es unnatürlich ist, dass eine 
Sprache in der Bezeichnung grammatischer Verhältnisse bald in 
dieses, bald in anderes Sprachgebiet eingreife, und ihr Mate
rial daraus in buntem Gemisch zusammensetze. Auch habe ich nirgends 
bestätigt gefunden, dass vollkommen neue und eigenthümliche Fle
xionen in späteren Sprachperioden enstanden sind“ Bopp’s 
vergleichende Grammatik des Sanskrit er. II. Abtheil. Vorrede S. VII.

2) Nu-mi e necunoscut, cœ Dankowsky — „Die Griechen als Stamm- 
und Sprachverwandte der Slaven.“ Pressburg 1828, S. 80. —

Despre lœtina pînœ mai încoace, a fost mai mare nu- 
mœrul cellor ce o credurœ nœscutœ de’n dialeptele: dôric si 
eôlic, aï noștri cred cei mai multi asémenne, sau cell puțin, 
cœ tœrmuricunile ei sînt împrumutate delà Greci. Dar' numele 
lœtine au formele în: rum, bus, au ablœtiv; verbele lœtine 
au formele în: bam, vi, sem, erim, ero, bo. 2) au netini- 
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tivi în re; aü formele: fws, turn, tu, urus, ndus, or, bor, bar 
s. c. 1. Ce? atîtea forme, de'ntre care mai de neci unele nu 
goesim neci urmce în limba elénnicœ, sœ nu fiœ elle în stare 
de a revindecâ limbeï lœtine iiœ proprietate a sa, üœ neatîr- 
nîntœ de limba elénnicœ? Oare judecind acestea, si, vœdînd 
sí ce-va asemœnnare în cîte-va tœrmuricuni, nu era lucru mai 
nœtural a înceïà la üœ mamœ cumunœ, la un isvor? Si dacœ 
Lœtiniï au primit tœrmuricunile delà Greci: care a fost forma 
tœrmuricunilor lœtine înnœinte de aceasta? Cum au decinat 
numele? A da numai asá ca cu securea în nodul lui Gordiîi — 
în forma limbelor, presupune uœ îndrœsnealœ mai mare deeît 
a lui Alesandru, — idei usurelle de orgœnnismul limbelor. Insœ 
cuntrarïul ne va aruncă în cîmpul istoriei; si noi, pe'ntru în- 
sœmnetatea mœtériei, sîntem dœtori a-1 urmă, de si cu ne- 
plrecere, cœci avem arguininte segure, pe lîngœ care istóriea 
puțin însœmneadœ.

Toți sciu, cœ Aborigini s’aîi numit cei mai veci locuitori 
ai Latului. Dar' cine sînt acei Aborigini? La cé seminție se 
rœduc? Cœci Aborigini nu va sœ dicœ mai mult, decît locui
tori delà început — habitatores ab origine, — originarii. 
Ciar si cei noi, cœtœrîndu-se numai de istoricii cei veci, nu 
pot da neci iite pœrere multœmitoarïœ. Seim cœ în Latú erau 
Umbrii, Siculii, Ligurii si alții, pe carii multi îi rœduc la se- 
mintíea célticos, alții nu. In îuvœlueala aceasta „Studiul de 
limbe“ e dœtoriü a veni în ajutoriul istoriei. Numai studiul 
limbelor, aplecat la suprœfata pœmîntului, —la numele locu
rilor ne poate arœtà un mijloc mai segur de a afla adevœrul. 

deduce pe viitoriul lœtin în bo delà forma viitoriului grec în étu 
saü â>, punînd între e si pe digama eolie·, adecœ: delà pwù 
dic tonii /j.svéw, si dac® ai pune pe digama ar li: /zeveyxu = 
manevo. Cred si eu c® forma viitoriului II. în ¿w se formead® 
delà verbul lipit de rœdœcina altuia verb. Poate au
tot un isvor; dar’ la Lœtini forma e mai original®, si mai aproape 
de a noastr® în: voiii, vei, va. Lœtiniï aù usitat ùœ-de-unœ 
oarœ forma în bo pe'ntru cite patru formele de cuujugœcuni.
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Pe acest drum a ccelcat cell de’ntîîu, precît sciu eu, Bardetti 
în doue opere aile salle: „Dei primi abitatori d’if alia“ — 
1769, si „Della lingua deiprimi abitatori dell’Italia.“ Acea
sta de'n urmœ au esit dupce moartea autoriului. Bardetti 
istoric, si limbist, cercetînd numele locurilor de’n Itâliea, si, 
alœturîndu-le cu celle céltice, în rœmœsitele limbelor acestei 
seminție, nu se îuvoesce a dice, cœ primii locuitori ai Italiei 
au vorbit gœlicesce. De mirare este însœ, cœ Bardetti scoate 
pe Tœuriscï de’ntre popoarœle gale, si-ï rœduce la vitœ ger- 
minœ, eînd Tœuriscii, dupœ mœrturisirile tuturor istoricilor, si 
dupœ forma numelui: iscus, carea e gâlicœ, sînt Gali curați. 
Pœrerea lui Bardetti este cea mai fundatœ de’n toate, pe ntru 
cœ se întemeeadœ pe documinte vie, pe numele locurilor. 
Insu-si numele Itâliea e celtic, delà tal, ital, italam — tarœ, 
în fiintœ tot unul cu tellus. Forma în iscus, cum am dis, 
si carea vine în toate limbele romatiue, si în lœtina, e célticœ. 
La noi e mai usitatœ : cœci dupœ toate Dacii aii fost de ori
gine gâlicœ· Dar' e usitatœ si la poporul itœliann, si cé e 
mai de mirare, poporul de'n Campanniea, de’n pregurul Bumei, 
îsi numesce limba sa romanesca, cum ni o numim si noi. 
Adelung, care cunoasce pe Bardetti, deciarœ limba lœtinœ de 
uœ amesteeœturœ de celtica si pelâsgica; si, fiind cœ ell o ia 
pe aceasta drept cea veciœ greacœ, limba lœtinœ, dupœ ell, 
s'ar trage de’n celtica si greaca. ') Atunci ar fi adevœrat ceea 
ce dice ell dupœ Dionisiû Alicœrnasul, cœ limba lœtinœ cea 
mai veciœ nu erâ neci toatœ bœrbarœ, neci toatœ pelâsgicœ, 
sau neci toatœ célticœ, neci toatœ greacœ. Dionisiû Alicœr
nasul este cell de’ntîîu istoric grec, care a defipt arceologiei 
salle scopul de a demustrâ, cœ Romannii sînt de’n Greci, ca 
sœ mîngœïœ pe frații sœï, cœ nu sînt sub jug de bœrbari. O 
spune singur, cœ Grecilor în memériea gloriei trecute, jugul 
romann li se pœreâ cu atît mai aspru, cu cît credeau, cœ Ro- 

i) Mithridates II, S. 458—460 463. Astœ pœrere a adoptat'o si 
Niebuhr; si Diez se însealœ dicînd: cœ e a lui Niebuhr, cœci e a 
lui Adelung.
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manniï s'ar trage de’n bœrbarï. Bunul Dionisiu scrie dar' 
istoriea sa mai vîrtos spre mîngœïarea Grecilor, cœrora le 
promite, cœ va demustră începutul Romannilor delà Elennï ') 
Prin urmare judecata lui e prinsœ de mai nœinte. Totul se 
rœduêe dupœ istorie la Pelâsgi, apoi la Troianrï lui Enea, si 
alte colonii mai puțin îiisœmnœtoarïe. Pelasgiï se credurœ 
pînœ acum, cæ ar fi vecii Greci, de'n ail cœror améstec eu 
colonii asienne si egiptenne au esit Elennii. Asâ dar' Pelas- 
gii, tocmai dupœ pœrerea domnitoarïœ, nu sînt încœ Elennï, ci 
Traci curați. Cœtrœ aceasta însiï Grecii îi numesc bœrbarï, 
si i-aü alungat de’n Greciea. Ar urmă dar’ cell mult, cœ vecii 
locuitori aï Latului s’au amestecat cu Traci. Dar' aceastœ cre- 
diutœ domnitoarïœ, a suferit în acești de’n urmœ patru anni 
uœ loviturœ de’n celle mai grelle. Profesorïul de Heidelberg, 
Eduard Roth esi la luminœ în animi (847 cu primul tom „all 
istoriei /ilosofiei apusenne.“ * 2) Acest bœrbat învœtat si lim- 
bist solid, neputînd află iu speculœtiva tîntintœ a filosofiei 
germîne de astœ-di uœ bîiïerœ, între cércul ideilor, ce am 
eredit delà strœbunï, a cœlcat pe altœ caile, ca sœ ajungœ la 
scop. Prepœrat eu solide cunoscinte de limbele semitice — 
despre cari aratœ, cœse cuvine a se numi babilônico-fennicienne 
— si eu cunoscinte de limbele indice, saü cum le numesce 
ell, ariânniâe, câutœ isvorul ideilor noastre speculative în ve
dele relegi.egiptenne si ariănnice 3) (doroastrice). In acest 
tom fata 82—99 este uœ aruncœturœ de oeïü de cea mai 

’) Dionys. Halicarnas. Antiqu: Roman. L. I. pag. 4. edit. Salis- 
burgiana.

2) Dr. Eduard Rüth: „Geschichte unserer abendländischen Philo
sophie.“ Mannheim 1846, 1. Band: „Die aegvptische und zoroa
strische Glaubenslehre, als die aeltesten Quellen unserer specu- 
lativen Ideen.“

3) Numele acesta soe nu amoegeascce pe cine-va, agîndi la (secta) lui 
Arid. în ccertile vecie sînscrite si iîendiee, Bactrii, Medii, Indii 
s. e. 1. se numesc: Arii. în adevcer si eü am dat peste acest nume 
all acestor popoarce la Diodor Șicului. Lib. I. c. 94. — II. 37, 
tara lor Ăriea,’ 1. e. XVII, 57.
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mare împortînt® peste semințiile vecie. Aici vedem de uoe 
datce, cce Pelasgii carii au dat în bcetrîna vecime locuitori 
Greciei si Italiei, rceu s au numoerat la semintiea traca, sau 
peste tot la popoarcele lafétice. Pelasgii sînt tot un popor cu 
Creții sau Cretennii, Carii sau Cariennii, Pletii sau Filisten- 
nii. Aceștia earoe-si nu sînt alții decît Feniciennii, carii 
domnisercB peste uoe mare parte a Egipetului dela annul 
2300—1788 n. d. Cr. sub nume de Hypsus — regi de pa
stori, si apoi se alungai·®. Atunci se roespîndirce ei prin 
Asiea mic®, prin Grecíea si Itáliea. Prubele celle istorice, si 
limbistice sînt simple si convingcetoarie, si mai multi istorici 
veci, ce nu se înțelegeau, între carii si Salústiü romannul, 
Jugurta, — coestigce acum lumince si soemnoetate. Interesce- 
tive sînt pe'ntru moetériea de fatce, notele de sub mimerii 
17 si 25.

Ce se atinge de Troiannii lui Enea si de alții, carii au 
venit, si s’aü primit, ea oaspeți, în Lata, nu e de credut, coe ei 
au întrudus limba lor, si aii îndesat'o Lcetinilor, carii atunci 
aveau statul lor orgcennisat. Soe las la uoe parte întrebarea: 
oare Teucrii ori Troiannii sînt Greci? — ce se vede, cce nu 
sînt. — Dar’ cine va crede, coe asémenni mini de oameni au 
putut roeforma limba loetinoe în fiintoe? Ei nu mérseroe acolo, 
ca soe împuioe legi, ci ca soe fi® primit(. Dac®, de esîmplu, 
Troiannii lui Enea ar fi întrudus în Latu limba elénnica, ur
mele ei s’ar vedé mai întîiu în faptele lor; dar' nu se vmd. 
De’n multe eatrn un esîmplu: dic istoricii veci, ca Ascánniü, 
carele — dupa Virgíliü — a venit cu tatal sau Enea dela 
Trola, a durat cu soții sai cetatea Alba lunga = Alba longa. 
Dac® ar fi întrudus limba greac® în Latu, ar fi numit ei oare 
aceast® cetate Alba-longa, care vorbe nu se afl® în limba 
elennic®? I-ar fi dis: Leucopolis, ori Macropolis. ori, dac® 
se putea: Leuco-macro-polis, dup® limba lor nffîcunal®. 
Esîmple ca acestea ar demustra, e® ei, precum erá si lucru 
nmtural, aii primit limba l®tin® cu dreptul de cetatenni. Hei, 
dar’ cé vom dice, cînd vedem, c® istoricii moderni declar® 
aceâ istorie despre venirea lui Enea, si altele asémenni de 
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fabule poetice? *)  Acestea sînt însœmnate numai, ea sœ 
arœtœm, cœ pe callea istoricœ, în asémennï vecietœti, nu 
dœm de neci un résultat împœcœtoriiï.

Prube eonvingœtoarïe putem luâ mimai de’n limbele 
sînscrita si déndica. In aceea sînt scrise cœrtile vecilor 
Indï, în aceasta cœrtile vecilor Batri, Medï si Per si. Lim
bele: sîncrita si déndica sînt în fiintœ tot üœ limbœ, si se 
desclinesc numai ca dialepte. Decînd s’a întrudus prin lngli 
în Europa studiul limbelor acestora, a rœsœrit uœ luminœ 
neasceptatœ peste istôriea popoarœlor. Acum seim, cœ toate 
limbele principale europenne: slœveana, germina, céliica, 
greaca, lœtina, se trag de’n celle indice, sau se rœduc la ma
rea vitîœ iaféticœ. In limba sînscritœ si déndicœ se aflœ nu 
numaï rœdœcinile, ci si formele limbelor aci numite, prin 
cari sînt elle în fiintœ sororï, ce se trag de'ntr'îiœ mumœ co- 
munœ, si care, desvoltîndu-se în Europa, si formîndu-se nea- 
tîrnat una de alta, dupœ mai multe mii de annï, si-aîi rœtînut, 
mai mult, mai puțin, tipul original. a) Ca sœ întrœm într'un 
pœrœlelism mai întins, nu este locul aici. Voiu alœturâ mai 
întîïü numerii acestor limbe, si apoi cîte-va prube de decinœ- 
cunï sînscrite, déndice, lœtine si grece. Insœmnedü înœ- 
inte, cœ în cuvintele sînscrite si déndice, scrise cu litere 
lœtine, grœmâticiï Europennï, pe'ntru lipsa de litere în alfa
betul lœtin, pun de-asupra literelor lœtine mai multe semne, si 
pe dedesubt, ca sœ arete sunetul indic, pe'ntru care acelle 
popoarœ au alfabetul cell mai dépliait. Dar’ fiind cœ în tipo- 
grœfîea de Brœsov nu sînt litere cu semnele acellea, le-am 
lœsat si eu, rœtînînd litera originales.

’) Vedi „Fiedler’s Geschichte des römischen Staates und Volkes“ 
3 Aufl. S. 41. cl. Niebur etc.
Si daeœ noua si însœmnœtoaria ipotesœ a profesoriului elvețiano 
Henne: cœ acelle popoarœ arianne ail trecut inAsiea de’n Europa, 
— âdecœ cœ aiêï ar fi leâgœnnul lor: — va susține critica istôricœ, 
putîn ne pasœ în mœtériea de fatœ. Eï trecînd acolo s’aü putut 
cultiva mai curînd s. c. 1. Vedï Dr. Henne, Allgemeine Geschichte 
von der Urzeit etc. Eil adecœ nu lasœ începutul Europennilor 
de’n Asiea.
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N ύ m e r i i

Sînscriticî dèndicï lœtinï rumini greci

1 eka, una ’) aeva unus unul εις, εν
2 dvi, dva, duye dva, dvye duo, duae doi, doue δύω, δύο
3 tri thri très, tria trii, trei τρεις

4 catur, eatvar eathru, 
cathvar

quatuor 
quatrupes patru τεσσαρε-ς

D pancan pancan quinque cinci πέντε
6 sas („s“ aspirat) csvas sex sase,sese εξ
7 sapta, saptan * 2 * *) haptan septem septe επτά
8 asta, astan, astau astau octo opt οκτώ

9 nava, navan nava, 
navan novem noue έννεα

10 dasa, dasan dasa, 
dasan decern dece δέχα

100 sata, satan, satam satem centum suto; εκατόν
dvis bis bis — Α5
tris thris ter — τρίς
catur cathru-s quater — —

s. c. 1. s. c. 1.

') Una’s în limba sînscritœ nu vine neci üœ datœ isolat, decît cum- 
pus eu ait ntimœr, unde aratœ mai pui in cu unul, precum: una- 
visanti = undeviginti = 19, — una-trinsanti = undetriginta = 
29 etc. ear’ altmintrea se dice: eka, tigdnnicul: e/r, evreescul : 
echad, achalh; arab: ahad-on; aram: chad, s. c. 1.

2) in numinœtiv si acusœtiv: sapta; ear’ saptama-s = septimus
Delà saptamas se vede, cœ vine septem, si novem ; delà novama-s =
nonus, si decern delà dasama-s, s. ê. 1.

Soe punem acum si cîte-va prube de decinoecuni, iu cîte 
patru limbele. Inscemncem însoe, cce in sinscrita si dendica, 
afara: de ablcetivul la:tin, pe care nu-l au Grecii, sînt forme 
spetiale si pe'ntru cadul locativ si înstrumîntal, alle coerora 
unele urme se voed în cellelalte căduri Iretine. Mai însoemncem, 
ca; la ablativul lcetin, ca sce-l apropicem de cell dendic, adaug 
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pe litera d în parentes. Cuvîntul este, cce în adevcer în le
gile de pe celle XII table vine ablcetivul lcetin cu un d la urmoe, 
precum: totod, homined etc.

Nume substîntiv fern ein în «.

Sînscrit déndic lœtin grec

Nom. darœ („d“’a- 
spirat) hizva terra χώρα

Genii. dara-y-as hizva-y-av terrae χώρας
Dœtiv. dara-y-ai hizva-y-ai terrae, terrai χώρα.
Acuș. dara-m hizva-nm .terrain χώραν
Vocœt. darœ (έ) hizvæ terra χώρα
Ablœt. — hizva-y-at terrad —

Nume substîntive femeine în i.

Sînffural.

Nom. priti-s âfrîti-s turri-s πόρτι-ς
Genii. prite-s afritoi-s turri-s πόρτι-ος

Doeliv. pritay-e
(y-aî) afrite-e turre-i (i) —

Acuș. prit-im alriti-m turri-m πόρτι-υ
Voccel. prite afriti — πόρτι
Ablcel. — afritoi-t turri-d —

Pe dual, fiind cne nu-1 au Lœtiniï, îl lœsœm.
Multarlü.

Nom. pritay-as afrithy-o turr-es πορτι-ες

Genii. priti-n-am afrithi-as-ca 
afriti-n-anm

turr-es-que 
turri-um πορτί-ων

D. Abl. priti-byas afriti-byo turri-bus

Acuș. priti-s afriti-byas-ca 
afriti-s

turri-bus-que 
turr-es πορτι-ς

Voccet. priti-su afriti-sva πορτί-σι.
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Cetitoriul vede, cm de’n numitivul si dătivul multariu 
dendic, finala s se elasce; ear’ de va fi numele urmat de păr
ticeaua: ca = que — si: atunci se întoarnă s la locul său. 
Se vede eară-si. cm dătivul si ablativul sînscrit si dendic, 
în byas = bus l'au rătinut numai Latinii, ear’ Elennii în loc 
de dativ se ajuta cu cadul locativ all acellor doue limbe.

Nume ce se termuresc e în eusunătive.

Sinscrît dendic latin grec

N. V. vac-s voc-s O7T-$

Genit. vac-as vac-o voc-is
vacas-ca vocis-que

Dos tiv. vac-e vac-e voc-i, voc-el O~'.
Locos t. vac-i vac-i
Acuș. vac-am vac-em vnc-em ora

Ablcet. ■
1

vac-at voc-e-d

în multariu au rătinut Latinii pretutindine dativul in 
bus, si Elennii în Ioc de dativ locativul.

Sa luam de pruba si un partasitiv. Vorba, ce o 
luam de esîmplu, are tot na însamnacune în cîte patru lim- 
bele, precum a fost si cocs.

N. V. baran baran-s fer-ens vép-ow

Genit. ■ barat-as barent-o 
barent-as-ea

ferentis 
ferentis-que ^¿pGVTQC

Dativ. ca la vace, nu se lovesce cu celle Ioetine si grece; dar’ 
se goesesce în limba umbricoe, precum vom vede.

Locad. bara t-i barent-i ferenti ^¿pQVTL

Acuș. barant-am barent-em ferentem ^epovra (v)
Ablcet.

8. C. 1.

barent-at ferente-d

') Asá o puntead® Bopp : dar' mai bine s’ar punta: bar-an, b.u'-aus, 
ori bara-n, bara-ns; bar-ens—; pe’ntru aceea pe cea loetin® si

Lepturariú rumînesc. T. IV. P. 1. 22
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De n prubele acestea vede ver-cine, cœ iimba lœtinœ în 
tœrmuricunile numelor salle nu atîrnoe neci de cum delà limba 
elénnicœ, ci de'n cuntra, cœ lœtina a ramas mai credincoasœ 
formelor indice, mai vîrtos cellor déndice. Ce se tine de 
uœ mare parte a materialului limbeï lœtine, carele samœnnœ 
cu cell elénnic, aceasta nu este împrumutul uneia delà ceea- 
laltœ, ci este üœ proprietate, pe care a eredit'o amîndoüe, ea 
sororï, delà üœ mamœ cumunœ. Asta este pœrerea cea mai 
fundatœ; asta este pœrerea acellora, carii nu rœcunosc în 
limba lœtinœ neci üœ atîrnare de cea elénnicœ. Eu unul 
mœrturisesc, cœ nam cetit neci un autoriü de'ntr'aceia, carii 
trœteadœ de’n adins despre mœtériea aceasta; pe ntru cœ eu 
m'am cunvins singur prin studiul mieu, si sînt atît de cunvins, 
în cît nu mœ tem, cœ-mi va puté demustrâ cine-va fœlsetatea 
pœrerii nielle. Se va convinge orï-cine, carele va înțelege 
uœ datœ, cœ limba lœtinœ în formele salle este neatirnata de 
cea elénnicœ: atunci rœmîne mœterialul, despre carele seim, 
cœ nu detœrniuresce cœrœpteriul limbelor, nu atinge orgœn- 
nismul lor. Diez, îu fata întîïa a grœmaticei salle, rœcoinîndœ 
pe Lassew. „Beitrăge zur Deutung der eugubinischenTafeln,“ 
care âpœrœ tôt aceastœ pœrere. Eu nu-1 cunosc. Dar' cine 
va sœ afle mai multe, ceteascœ-1. Eu vœd cœ limba lœtinœ 
în ființa sa este mai mult indicœ, de cît însa-si elénnica; si 
fiind cœ nu putem desvoltă aici un pœrœlelism mai pe larg, 
pun înœintea cetitorïului cuvintele limbistuluï Eichhoff: 
„Aceastœ limbœ scurtœ si put eroasœ (lœtina), careu în flinta 
sa este mai indicœ, decît însa-si greaca..“ Ce se atinge de 
formele în orum, pe cari le avem numai noi si Lœtiniï, pe 
acestea le vom reafla mai jos în limba ürabricœ, limbœ de'n 
Latü, mai vecïœ decît lœtina. Cît pe ntru rœportul, ce ar fi între 
aceastœ formœ si celle indice, nu ne întereseadœ în matériea de 
fatœ nemic. Interesul ar fi istoric, spre aputéclœsificâpe popoa- 
rœle celle vecie aile Italiei, si a le rœduce la sœmintiile lor.

greaeœ le puntedù dupæ cum se cuvine: eœci cine nu scie, eœ 
rœdœcina este fer, si eœ acest pœrtœsitiv se formeadœ delà 
eus (sum)?
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§· Î7.

începutul limbei. Sîngurœ limba ruminœ rœproduce 
elemintele, de’n cavile dau nœscut tœrmur ic unite 

numelor lœtine.

„Τής φ>ωνής οάσήμον καί συγκεχυμένης ουσης, έζ του 
κατ' ολίγον (oléacœ) οιαρθροϋν τας λεξεϊς, ζή πρός άλλήλους 
τι^έντας σύμβολα περί έκάζον των υποκειμένων, γνώρμιον σ©ισιν 
αΰτοΐς ποιήσαι τήν περί πάντων ερμηνείαν." Diodor. Șicul 
L. I. c. VIU. i)

„Merkwürdig ist es in der That, dass manche Sprachen, 
die jetzt noch im Munde des Volkes leben, hier und da For
men der sprachlichen Urwelt behaupten, die mehrere ihrer 
älteren (?) Schwestern schon vor Jahrtausenden verloren 
haben.“ Bopp Vorrede zur 4 Abtheil. der vergleichend. Gram, 
des Sanskrit, Zend. etc. S. VIII.

începutul omului este un evenemînt, ce trece preste cer
cul cunoscintelor salle. Nu mai putin si începutul limbei, 
cellui mai frumos si mai înnalt atribut ail omului, este un se
cret învœluit în leagœnnul ornenimiï. Multi de’ntre cei veci 
eugetarœ foarte nœtural despre începutul limbei, între carii 
numœrœm si pe Diodor Șicului. Dar între filologii creștini 
se escœ încœ demult despuia: daeœ limba este un aflat 
umanii? ori îi este data de-adreptul delà Dumnedœü? Ori si 
cît se reluptœ nœtura limbelor în cuntra acestei pœreri de’n 
urm®, ea a avut pe ai sœi ealdi, ba, pot dice, fierbinți apoe- 
rœtori, mœcar cœ cea mai veciœ trœdœcune, ce o avem la 
Moise, în cartea „Facerii," ne însœmneadœ curat, cœ primul 
om a impus ell însu-si nume vietœtilor. Cîti-va filosofi frînci, 
seaii mai bine înciclopedistii de’n suta a 17-a si a 18-a. lasœ

22 
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pe primii oameni — nu sciu cîte sute de anni — rătăcind 
pintre vite, pintre fere soelbcitece, fcerce limboe, si peste tot 
puțin descliniti de elle, — ure prerere mai absurd® decît cea 
de'ntîiu: creci între altele e si desomenitoarioe. „De'noeintea 
filosofiei, si a studiului de astoe-di, au clipit acelle pcrreri, ca 
aburii de’noeintea radelor soarelui·“

in nreturre totul este armonie. Cea mai neînsremnre- 
toarire vietate si-aratre estimea printr'un sunet oare-care. 
Dar' omul, ■— aceastre lume în minireturre — icoana cea mai 
întreagoe a armoniei ei, soe nu fice ell mai pre sus, cu mult 
mai pre sus? — „Aceea,“ — dice Eiclihoff — ce în vie
tățile, dceruite numai cu imboldul natural, este un sbiearoet,
— un strigat nemadulat: în om, — de cînd s’a clesceptat 
ell, — a trebuit sa fia uoe icoanoe întreaga a gîndului.“ 
Celle mai fine si mai nobile prerii alle orgrennismului omului 
fisic lucreadre pe'ntru a-i iconi sufletul, pe’ntru a-i îmbrrecâ, 
rretine si cumineca gîndurile, ideile. Cugetați la primul 
om, esit de'n mîna creretoriului, aruncat de-ure-dalre în mijlo
cul nreturei, admirînd minunile ei: nemoerginita boltre de-a- 
supra si de’mpregurul sreu: soarele, luna, milioanele de glo
buri strrelucitoarie, nuorii, turburarea atmosferei, urletul via
turilor, murmurul apelor, mugetul si sbioerretu) vitelor, cuncer- 
tele paserilor, s. c. 1. In ce uimire, în ce misccecune, în ce 
stare se va fi sîmtit strrepurtat acest orgrennism voliîvrer, — 
elastic, fin, sîmtitoriu, aceastre icoanre a nreturei, acest cre- 
dincos eco all ei, — acest Dreii all premiatului? — Era oare 
cu putintre, ca aceastre fiiatre sre rremînre îndelung mutre? 
sre trecem de sîmtul lui cell de'n întru: trecuta oare mult, 
pînre sre-l îmbie însa-si nretura: mișcarea frundelor cu ,,.sd“- 
netul; orcannulcu: „ur“-letul; eleptricetatea cu: „tu“-netid,
— „cucu“, ■—„țurțur“-ella,— „pitpalaca“ s. c. I. cunumele 
lor ? Au nu vedem în acestea, si în sute de altele asemenne, 
urma cellor de'ntîie sunete, cu carile a îmbiat nretura pe om? 
Judecind toate împreunre, putem dice, cu Herder, ca a fost 
peste putinta a nu vorbi primul om foarte curînd! Asâ este 
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na fost de lipsoe sa: treac® mult, pîn® cîiid ii® spaimoe, — 
uoe întip®ritur® roepede sce stoarc® de’n fundul eului lui — 
si ferm voea lui, — vre-un tipet: vre-un w?, — uf —; — u® 
durere mare, vre-un gem-oet, — un vâi-et, — un „««“-fwr; u® 
dorint®, u® melffîneolîe, vre-un „of“-tat, ori „oh“-tat, s. c. 1. 
si asă, de si — cum am dis — începutul limbei, detmrmurirea 
lui, este pe’ntru noi un secret; putem ins® urmreri pîn® la 
un grad oare-care acest admirăvffir proces all eului omenesc.

Cell de’ntîiu mijloc, prin care si-a ar®tat omul cugetul 
si voința sa, au fost fmr® îndoeal® semnele mimice; mișcarea 
capului, a mînilor, armtarea cu mîna, cu degetul s. c. 1. în 
aceast® stare n’a putut r®mîne omul îndelung. Neajunsul 
semnelor mimice, îmbuldeala întipreriturilor de’n afar®, si a 
icoanelor, ce se nmsceaii în sufletul lui, —- lipsa, nevoea, si 
u® mie de alte împregurffiri îl întetir®, îl strinser®, îl îngu- 
stir®, îl împinsei·®, ca s® r®sufle în oare-care sunete, pe 
cari le-a pronunțat cu atîta mai ușor, cu cît n®tura de’n pre- 
gurul lui nu eră mut® si îi gîdiliâ, îi desceptă în tot minutul 
fireasca lui înclin®cune de a imită, — mai vîrtos, c® acelle 
sunete, ce le îns®mnăr®m mai sus, si pe cari uimirea, mirarea, 
spaima, durerea, melîncoliea le stoărser® de’n ell f«r® 
voea lui, îi cercăser® tot umdat® putinta de a pronunță 
oare-cari sunete. Sunetele acestea — ca toate în n®tur® — 
au fost fer® îndoeal® celle mai scurte, nu numai unisilabe, ei 
si foarte-simple. Vocalele s’aii sunetele simple au fost primele, 
inc® nesecure, pîn® ce au c®p®tat oare-care stmvffirmtate 
prin cusunînte, si au devenit sunete modulate. Ce eră mai 
natural, decît ca omul strîmtorat de un sîmtu mai puteros si 
rcepede, s® nu se multameasc® armtînd numai cu capul, 
mîna, degetul, ei s® răsufle — s® prorump® într’un „a" —

— „o“ — „e“ — „u“ — si eu încetul în „al“ — „cel“ 
— „as“ — „os“ — „oh“ — „of“ — „el“ — si mai tîrdiîi 
ori tot atunci în: al-a, cel-a, ast-a s. c. 1.2 Aceste sunete au 
fost gennerale, pe ntru toate lucrurile, ădec® au tînut loc de 
nume pîn® cînd, omul, imitînd natura = cucul, turtureaua 
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s. c. 1. parte dupœ nœtura întipœriturilor, adecœ, dupœ modui, 
eu care i s'a atins orgœnnismul, orïdupœ sîmtul, ce s'a produs 
în acest orgœnnism — parte dupœ fœntœsie s. c. I. si-a for
mat nume spetiale pe’ntru lucruri si idei, ceea ce s'a întîmplat 
mimai cu încetul. Urme de cuvinte, dupœ nœturœ. acellea 
ce se numesc onomato-poétice, sint in toate limbele; cuca, 
turturea, pitpalaca, a suná, a tuna, a tiuí, a sfœsià, a 
sburà, a sforœi s. c. 1. Sint asémenne în toate limbele cu
vinte formate dupœ modul, in care sï-a sîmtit omul atins or
gœnnismul sœu: încet, orï eu oare-care turburare a sîngelui. 
Sœ pronuntœm numai cuvintele acestea: lin, dulce, blînd, 
place, limpede, cald; si apoi acestea : acru, aspru, amar, 
ura, tremur, frig, turbare s. c. I. si vom vedé, cît de credin- 
ëos eco frœsûnet) ail nœturei a fost el!. — Limba primario? 
n'a putut fi decît viœ iffepicœcüne a acestei ființe fin sîmtitoa- 
rïe, cusîmtitoarïœ, orï sîmpœtisœtoarïe. Omul a fost atunci 
mai mult decît orï cînd supusul fiiü al! nœturei.

En m'am cunvins încœ delà începutul studiului mien, cœ 
celle întîïe cuvinte, — afarœ de ce va fi pronunțai omul fœrœ 
voe-i, si afarœ de vorbele onomato-poétice —, au fost acelle 
súnete gennerale, cari si astœ-dï, în virtutea lor primarïœ, tîn 
locul numelor, le arate si le detérminœ (anuinesc), adecœ: 
pronumele, — si mai întîïe de toate pronumele demustrœtive, 
ca unele, ce firesce au venit îndatœ în ajutorïul semnelor mi
mice cellor arœtœtive. Aceasta o aflu acum adeverite, cell 
putîn rœcunoscutœ de cei mai renumitï filologi (limbistï). 
Pronumele de a 3-a persoanœ s'a fœcut prea usor de n pronu
mele demustrœtiv, ear’ pronumele de a 2-a persoanœ mai 
tîrdiîi, si pronumele de 1-a persoanœ mai pe urmœ. Cfieci 
omul, uimit de obieptele de'n afarœ, s'a întors mai tîrdiîi sœ 
reflepte la sîne însu-si, mai vîrtos cœ, spre a-sï pronunța pe 
eul sœü, se cerea punerea în lucrare a orgœnnismuluï întreg. 
— Aceste súnete gennerale s'au desvœlit necontennit si s an 
vœriat. Pe aceste súnete omul, dupœ proprietatea raportu
rilor, în carile a vœdut, ori a pus ell însu-si lúcrurile, si dupœ 
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vcBi-ietatea icoanelor, ce se noesceaii in ell, rcespundoetoarie 
acestor roeporturi, le-a sciinbat, le-a înclinat. Dupoe ce sî-a 
format apoi numretoeti spetiale pe’ntru toate lucrurile si pe’ntru 
activoetatea (luercetivoetatea) lor, dedat fiind de mai noeinte a 
scimba sunetele gennerale la desclinitele roeporturi, — împre- 
guroeri, — cáduri, precum la loc, la timp, la númoer s. c. 1. 
le-a aplecat acum la acel le numcetoeti spetiale, pronumele de- 
mustradive la numele lucrurilor, pronumele personale la nu- 
moetcetile, prin cari se aratoe lucrcetivcetatea lucrurilor sau la 
verbe, in modul acesta s au noescut formele de decincecuni 
si cunjugacuni, si ástfeliú acelle súnete gennerale stéteroe 
muma si isvorul mulțimii de forme, prepuse, poipuse, pre- 
fipte, sufipte, s. c. I. carile, ca nisce vine, petrec, înce'ice, 
însuflețesc mceterialul limbei. Elle devenirte temeiul grcemá- 
tecei, si gîndul omului, în sîne nemărginit, se mcergini si se 
rcestrînse între formele limbei! — Cercetînd mulțimea poer- 
ticellelor (particulae), si a formelor în toate limbele, nu ne 
mai putem îndoi. In formele decinoectinilor de nume se vced 
pretutindine urmele pronumelor, si în formele decincecuni- 
lor de verbe, sau cum le numim — cunjugcecunilor, urmele 
pronumelor personale. Mai vîrtos în limbele, ce le numim 
semitece, se vced foarte luminat pronumele personale lipite de 
verbe. Eu înscemnedu anume limbele semitece, pe’ntru cce 
ajutat de elle, si de articiul nostru, mi-am format eu toatoe 
teoriea, ce se desvoaitoe în capul acesta, si pe care în fiintoe, 
mai tîrdiu, o aflu necunoscut« si de alti limbisti, precum 
vom vedé mai jos de'n cîte-va citate.

Acum spre a pricepe mai bine celle disc, sce facem îice 
prub« eu articiul nostru, care în fiintoe nu e alta ce-va decîl 
pronume demustrretiv. Noi vom decimt întîiîi articiul, si apoiü 
îl vom apleca la nume, dup« teoriea de sus. Cred cce nu e 
de lipsce a repetí, coe articiul nostru poate stâ si isolat, si cce 
articiu este ell numai, în cît nu numai d-ténninre, ci dce si 
formse de termuricuni coeduale numelor.
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Decinoecunea articiului rumîn.

Sîngural. Multariu.
bcerb. fem. bcerb. fem.

N. all
1 e

a ai (allí) alie

G. a-lui '| a-ei j a-lor '| a-lor
all-lul ( all-ei ( all-lor 1 all-lor
ai-luí 1 ai-ei | aí-lor i ai-lor
alle-lui , alle-ei alle-lor ,1 alle-lor

D. lui el lor lor
V. le si „e“ -0 lor lor

Genitivul, precum vede ori-cine, îngeamoeniioe, îndoesce 
articiul, si s'ar peeré, coe n'avem cădii spetial pe'ntru ell: ci 
cue unesce numai forma doetivului cu forma numitivului. 
Asta o face în adevoer, si cu toate acestea cu drept cuvînt se 
poate numi cadu spetial, ori formee spetialee de cadu: pe’ntru 
coe la numele proprie, coerora noi le putem prepune arti
ciul, ca si cellelalte limbe romanne, vine acest genitiv întreg. 
Asá de esîmplu, în loc de: a Petrului, dicem: a lui Petru 
s. c. I. Causa pe ntru care se îngeâmoennoe articiul în genitiv, 
se poate ușor înțelege de’n celle, ce am dis în capul 1. 
despre acest cădii, mai pre larg. Acesta este cadul, 
prin care se aratce rceportul, referința, bâera între spe- 
ticeletate si genneroeletate, între parte si între întregul sceii, 
între proprietate si proprietariii s. c. 1. — sau pe'ntru 
cei ce au înveetat loetina în Ungâriea si Ardeal —, este 
acell cadu, pe'ntru care sunoe praeceptum VII, carele însce 
în acelle groemátece nu este rmspicat cum se cade. Asá daroe 
cadul acesta îmbâeroe tot de-a-una doüe lucruri, si, prin ur
mare, sí doüe nume alie lucrurilor prin articiu; si pot ii amîn- 
floue de fatce, precum: pecorul mesei, sau poate întîia parte, 
adecce spetioeletatea — partea soe se subînteleagoe, precum: 
all cui e pecoruV! —alt' mesei, în loc de: e pecorul mesei, 
saü all doile meedulariü — generoeletatea — întregul — poate 
soe se înfoetiseile prin pronumele posedeetive: pecorul lui 
s. c. 1. Aici dar' articiul. mai bine decît în ori care alt cadu, 
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de a incieiá moedulariü cu moedulariü, saü cu cuvintele luí 
Festus: membra membris arctat. Tocmai pe'ntru coe arti- 
cíu! ímbáeroe aici doüe nume, ell se desparte în doüe elemiute 
de'n carite secumpune, si asá incide pe genneroeletate — întreg 
s. c. 1. între sîne, precum: a domnului, ca cu cell de'ntüú 
elemínt soe ímbáere, soe lege speticeletatea — partea —, de 
genneroeletate, — de întreg saü precum: carte-a frate-lui, 
pecoru-l mes-ei, orí cartea fratelui.

Eü în decinoecunea articiuluí, în genitiv, am pus în locul 
prim forma: a-lui, a-ei, a-lor, pe'ntru coe cea mai mare parte 
a rumînimii n'are alt genitiv pe’ntru articiul isolat, decît pe 
acesta. Ei dic tot de-a-una: a-lui, a-ei, a-lor, de si numele, 
la care se reduce articiul, va fi de gen boerbcetesc, ori în númce- 
rul multariü. Ei ádecoe nu întreahce — spre esîmplu: alie 
cui slut c cer tile? ci: a cui sînt? si roespund: a domnului, si 
nu: alie domnului; ear în Rumîniea toatoe aceastoe linte descli- 
nire se pcedesce tot de-a-una, acordîndu-se partea întîia a 
articiuluí de'n genetiv la gen si númoer cu numele, la care se 
reeduce, ádecoe cu speticeletatea, — partea, — proprietatea 
s. c. I.

Acum putem aplecâ articiul decinat la nume însoemuind 
numai, coe, dupoe cum am mai dis, împreunîndii-se articiul cu 
numele, ori vocala final® a numelui, ori vocala initiatoe a arti
ciuluí roernîne afarce, dupoe usul, ce este în mai multe limbe, 
ca si la.noi. Dícem ádecoe: n am, în loc de: nu am. asá facem 
si cu articiul.

Nume boerbcetesc singurul:

N. Domnu-al = domnul, ori doinn-al (mieii)

G. domnu-lui, = a domnuluiG.

D. domnu-lui = domnului
V. domnu-ie = domnule, seaü domn-e = doamne!
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Nume boerbatesc multariu:

N. domni-ai = domnii, seaii domni-aî (miei) 
e \

G. , . > domni-lor = a domnilor,at-
[ alie- )

D. domni-lor = domnilor.

Nume femein singurul:

N. doamnce-a = doamna

G.

D.

all-
a-
ai- 
alle-

s doamn<B-eî = a doamnei

doamnoe-ei = doamnei
V. doamnce-o = doamno!

doamne-lor = a doamnelor

Nume femein multariu:

N. doamne-alle = doamnele, seau doamne alle (melle) 
all-

G. ' a' 
I ai- 
( alle-

L). doamne-lor = doamnelor
Voeoetivul: ca Doetivul, ori mai bine nu e cadu pe’ntru voecetivu 

in multariu.

Precum se vede luminat, aici nu se face alta ce-va, 
decît se lipesce numele de artictu, ori de'n cuntra, si în geni
tiv, pe ntru câusa desvoltatre, se încide numele între articiu, si 
decinrecunea e freeutre. Dar’ este lucra de mirare, cum s a 
trecut voccetivul nostru cu le si o, cînd acestea în dintre tot 
unele cu pronumele de a 3-a persoance, nu s'ar cuveni vocre- 
tivului, carele se reeduce tot de-a-una la a 2-a persoance! Ori, 
cum se va 11 întîmplat, asta ne dre un argumînt mai mult, ere 
articiul nostru nu este format mai tîrdiu de'n iile — ell, ci 
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este torni« original® a pronumelui armtativ, simpla cum a 
urmat dup® semnele mimice, de'n cavile s’a format mai tîrdiu, 
si s’a mai întărit, învîrtosat pronumele personal: ell = iile.

Acestea sint desvoltate, ca s® putem înțelege, cum se 
¡¡pir® mai pe urm® de nume sunetele primărie gennerale, de- 
cinate îiadat® singure, si asâ le deder® tmrmuricuni caduale. 
fu unele limbe devenir® pe ntru tot de-a-una nedespartivere 
de nume, precum în elennica, latina si altele. In alte limbe, 
dup® ce prin îndelungatul us — si far® îndoeal® prin deseli- 
nilea limitei oficiale de limba mulțimii -— se încarnară pe’n- 
tru tot de-a-una cu numele, si-si pierdui·® originala -— via — 
lor energie, — virtute: se repetirre naintea numelor, pe’ntru 
a se determina acestea mai bine. De aici vedem în limba 
elennic®, afara de tai'muricuni caduale un articiu înaintea 
numelor; da r nu se cere vre-u® mare ageratate de minte spre a 
cunoasce, c® în tarmuricunile acestea nu este alta ce-va, decît 
tot articiul, încarnat pe’ntru tot de-a-una cu numele. Lipsa 
acestui viu mijloc de determinat în decinacunile Iretine este un 
argumînt mai mult — si înaintea mea cel! mai tare — c® 
limba latin®, dup® cum e încisa în cârti, n’a putut fi limba 
cea via a mulțimii. De’n cuntra, limba elennic®, cît pe’ntru 
forme, a putut 1! si în popor tot asâ, ca în cârti, si se vede 
c® a fost, precum neci putea fi âltfeliu în mulțimea statelor, si 
a capitalelor, în cari erau împartiti Grecii, si carii făceau, 
ca tot poporul lor liber sa iae parle la trebile publice alle 
statului, cînd în centralismul romano, Ruma era totul: urbs- 
erat orbis. De aici înțelegem, de ce între limba cea de 
acum a Grecilor, si între cea veci®, cît pe’ntru forma este 
atît de mic® diferint®, cînd între limbele romanne moderne si 
între latina este atît de mare, — afara de limba rumîna, 
precum vom demustrâ în dat®.

De’n aceste mici începuturi s’a desvoltat limba cu înce
tul: sunetele gennerale s au variat si s’aii staverit, — sila
bele acellea pronunțate si far® voe s’au desvoltat: dens« 
s’a făcut su-nu, sunet, de'n ur = urlet, de’n of = oftat, 
oftare s. c. I.; natura a tot îmbiat pe om, — ell a aflat lucruri, 
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unelte s. c. I. Dai·' aici nu este locul, de a mai urmări des- 
voltarea limbei. însamnam numai, ca de’n pcerecice s au 
faecut fcemilii, de’n f(Emilii seminții si po poarce. Cu cit s'au 
depărtat semințiile mai mult dela puntul, de unde se trageau, 
cu atîta a încetat mai mult si cuminecacunea intre acell punt, 
si între elle. Estrematatile (stremtele), — marginile, cur- 
mîndu-se bâerele primărie, începură a se aduna împregurul 
altor medu-punturi. Acum alte lucruri, alte împreguroeri, 
alte băere: limba se desfăcu în dialepte, — mai tirdiu rfia- 
leptele în limbe desclinite, si asă se născură ncecunile.

Sa ne înturnam acum la tarmuricunile latine.

Eu am ilis mai de multe ori, ca între limbele romanne 
moderne limba rumînce roeproduce mai bine tipii limbei loetine, 
coe ea singura ne aratoe elemîntul 1cer mur ic miilor loetine s. c. I. 
sînt în puntul de a ma ușura de sarcina, ce am luat asupra-mi, 
si de a da limbei rumîne, — pe carea o pretuesc mai mult 
decît ori ce aici pre pamînt, — testimoniul de laudoe si 
rangul, ce i se cuvine. Cine m'a ascultat cu oare-care atin- 
dere, va înțelege, cum se merge pe callea, ce am apucat. 
Mai cred încă, ca cetitoriul va sci, ca rădăcină vorbelor 
este numai aceea, carea ramîne, după ce taiam tarmuricu
nile. Asâ dar' în: masculus, masculorum, musculos etc. 
vede ori-ciue, ca rădăcină e numai aceea, ce ramîne ne- 
scimbata âdeca: mascul si cu un w scurt, ca la noi: mascurii. 
Nu iîic aceasta fara cuvînt, căci vom vede, ca se dicea si 
ludu, visa, auclitu, în loc de: luduș, visus, auditus, si famul, 
autumnal, s. c. I., în loc de: famulu, ori famulus, autum- 
nalis, ori autumnale. Sa cercam acum cu pronumele is — ea, 
alipit de nume, si sa urmam, ca la decinacunile rumîne. în
cepem cu numărul multariu.

N. mascul’-ii si ei = masculi, maseulei, ori masculi.
G. mascul’-eorum, = masculorum
D. mascul’-iis si eis = masculis, masculeis 
A. mascul’-eos = masculos.
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N. foemeir-eae = fcemellae
G. foemell’-earum = fcemellarum
D. fcemell’-iis, si eis, = fcemellis, fosmelleis
A. fcemell’-eas, = foemellas.
Vocoetivul ca numitivul: abloetivul ca doetivul.

Aici, precum vede ori-cine, nu e îmbceerat nemic cu 
puterea', nu fcecuroem, decît ceea, ce am fcecut în decinoe- 
cunea rumînce, loesároem ádecoe afarce unele vocale, precum 
se face pentru eufonie în toate limbele. Dar’ mi-am luat liber
tatea de a pune numitivul si în ei, si doetivul si în eis. Causa 
este, cce urme de forma aceasta vin în boetrînele rcemoesite 
alie limbei loetine, si noi vom cita aici cîte-va de'n frînturele 
legilor cellor XII. table. Si ca soe nu judece cine-va, cce asta 
ar fi numai pe'ntru cce lcetinii veci ar fi dis mai de multe ori el 
în loc de i, înscemnoem, cce asta vine tot cam la urmce, si apoi 
rog pe eetitoriu, ca soe júdece împreunce toate cîte urmeadoe, 
si pe celle ce s’au dis pînce acum.

Esîmple:

„XXX. dies jousteisunto“, în loc de: justi; ,.sei (si) vecinei 
inter se iorgasint“ = vecini; — sei coheredes partem rerom 
singulei souam habere mal o ut“ = singuli.“

Cît pe'ntru doetivul în eis, în loc de: is, urmele sînt 
cu mult mai dese, nu numai în rcemoesitele celle vecie, ci si 
la scriitorii periodului de aur. în celle XII. table toti dcetivii 
multari' ai numelor de decinoecunea a 2-a es în eis, precum:

„Tertieis, nondinieis, continoeis“ în loc de: tertiis.non- 
dinis, continois, ori: nundinis continuis.

„Virgeis caesus“ în loc: de: virgis caesus.
M. T. Vcerune, cuntîmpureannul lui Cicerune, si, dupoe 

udeeata lui, cell mai învoetat Romanii all timpului soefi (roma- 
norum doctissimus), pe toti dcetivii aceștia îi are în eis.

In niimcerul sîngural nu se poate da tot aceastoe icoancB 
în toate cádurile. Vom lua însce uri esîmplu, care vine în 
celle XII. table: sanatus.
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N. sanatu-is, = sanatu-s, = sanatus
D. sanatu-ei, = sanatu-i, = sanatui
Ac. sanatu-eum, = sanatu-m, = sanatum
Abl. sanatu-eo. = sanat-o, = sanato.

Puteam pune ori ce esîmplu; (iar’ am ales pe acesta, 
pe'ntru curioasa lui formoe iu dretiv: ereci este de mare îm- 
portîntre pe ntru noi a sci, ere în vecinie amîndoue câdurile, 
¿decre si genitivul si dretivul aii avut tot uue formoe în ei, ca 
alle noastre în lui. Vorba ne este de a 2-a decinoecune lre- 
tinre. Esîmple tot de’n legile cellor XII. table.

„Sei quis doici malei colpaeve sespectus endo (în = iu 
= întru) totela siet.“ — în loc de: sei quis doli mali — sus- 
pectus en, seau in tutela sit, ori siet.

„Nexo solutoque, forctei (forței), sanateique eidem 
ious estod.“ în loc de: forti, sanatoque, s. c. I.

Eu nu cred, coe se mai poale îndoi cine-va, coe în ace
stea n’ar li urmele pronumelui demustrretiv, carele ure-de-unoe- 
oarre ca articiu, s’a alipit de nume. Doetivul si genitivul cel
lor femeine de l-a decinoecune Iretinre în ae si ai nu este alta 
ce-va decît all nostru în cel si eZ. Avem si noi genitiv în cei, 
ca ai loetin, precum: a duccei, rigael etc., însre aceste doiie 
vorbe se die mai bine: ducele, regele, seau încre mai bine: 
ducul, regul. Cu toate acestea forma în cei este usitatre, 
cînd substîntivele nreintea finalei ce, aii c ori g, si nu voim 
a le muia, care s’ar întîmpla, deacce le-am decinâ în el. Atunci 
n'am pute dice: a clucei, rigei s. c. I. Dar' si la Lretini se 
vede, coe forma primari® n'a fost în ae, ci în ai, cu i, ca la 
noi, si copiretorii, de’n nesciintqg, le-au scimbat, cugetînd, cce 
îndrepteadre dumnealor. De’n multe sre aducem un esîmplu. 
Vorbele de’n prologul comediei lui Plaut întitulate: miles: 
„rnagnae rei publicae gratia.“ — La Mare Uptorinul vin asâ: 
„Magnai reii (reei) publicai gratia.“

Renumitul filolog Scaliger, îndreptînd un loc all lui 
Vrerune (L. I. c. XVII de re rustica), unde vine euvîntul re» 
în genitiv, citeadre cuvintele lui Plaut de mai sus dupre ip- 
torin, si dice, ere „mal tot de-a-una scrieau asâ~ = , „ita enirn 
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¡’ere semper scribebant“, adec® în ai: etc. Cicerune însu-si a 
usitat forma aceasta, precum vedem de‘n frînturile de’n poetul 
grec: Arat, troedus de ell în latina:

„Serius liaec obitus terrai iussit equinis.“ Asemenne: 
„ad terga Nepai~ etc. în loc de: terrae, Nepae.

Numele de a 3-a decinacune latina, veduram, cce sînt 
mal aproape de celle sînscrite si dendice, -— în care însoe 
tcermuricunile sînt tot urme de sunetele gennerale seau pronu
me. Dar" si aici se vede, coe genitivul în sîngural a avut tot 
uoe forma cu dativul, precum este la noi. Asă vine la Ci
cerune in întreboecunile tusculanne.

Lib 1. „Adspicite o cives senisEnii imaginiformam“,— 
în loc de: imagini». Lib. IV. „Ta m’amorimagis quam ho- 
noris servavisti gratia“, — în loc de: amoris etc.

Sue nu uitam, cue, precum am voedut, acest cădii all 
dativului a fost uoe dinioarce în ei, prin urmare nu este alt 
ce-va decît urma articiului, ori a pronumelui ei, si tot într’u® 
formoe pentru genitiv si dativ. Mai vaduram, coe si în 
limba dendicoe, cu carea are loetina mai multoe asemannare, 
se las® finala „s“ cite u® dat® afara. Ins® forma aceasta 
de genitiv si dativ în ei aii ratinut-o Latinii întreaga în 
acelle nume, cari se raduc la a 5-a decinacune:

di fala·
N. dies = diua
G. di-ei = di-ei, seau dillei
D. di-ei = dillei

facies = fata 
faciei = fetei 
faciei = fetei.

Aceasta pe de ua parte raproduce pe veciul articiu 
latin, care, ea articiu, nu mai este isolat, ci numai în pronu
mele: is, ea, pe de alia parte nu este alta ce-va, decît for
ma câdurilor noastre femeine.

Numele de a 4-a decinacune latin® raproduc asemenne 
pronumele demustrativ de asta-di.
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S® himm cite-va în r®d®cin® cu u scurt:
casu. N. casu-is = casus

G. casu-eius = casuis, casus
D. casu-ei = casui
Ac.. easu-eum = casum.

sensu. N. sensu-is = sensus
G. sensu-elus = sensus, sensuis
D. sensu-ei = sensui
Ac.. sensu-eum = sensum.

fluctu. N. fluctu-is = fluctus
G. fluctu-eius = fluctuis, fluctus
D. fluctu-ei = fluctui
Ac. fluctu-eum = fluctum s. c. 1.

Am pus genitivul si în uis9 pe’ntru c® în frîi
Voerune vin: partuis, quaestuis, domuis etc.

De’n forma acestei decinrecuni, carea face abloetivul in 
u — casu, sensu, fluctu, s'ar adeveri, c® numele loetine în 
abstras, adec® afaroe (le căduri, au avut acea trermuricune, 
pe care o vedem acum în abloetiv. Fioe ori cum, învederat 
este, cce toermurieunile lcetine sînt de’n pronumele îs si ea, ca 
alle noastre de’n al, a, al, alle, care în fiintoe este tot unul 
cu iile, îs, ell etc. Dînd acum ardeiului definicunea de mai 
sus, desvoltat® în capul I, vedem, coe Lffitinii au avut si ei 
articiul lor, în fiintoe tot unul cu all nostru. La ei, în limba 
oficial® si literari® s'a unit articiul pe'ntru tot de-a-una cu 
numele, si s’a f®cut nedesp®rtîv®r; ear’la noi aramas aproape 
de sîmpletatea primari®, —- original®. Deac® studiele ace
stea esiau la lumin® în annul 1838, precum erau sm eas®, 
nu puteam produce neci îi® autoretate în partea mea: nu cu- 
nosceam necipe Bopp, neci pe Eielihoir. Gr®mâtecacellui de’n- 
tîiii nu esise înc® toat® si nu-1 puteam ave; disert®cunea lui 
despre pronumele demustraetive, o cunosc si acum numai de’n 
citatele altora, si alle autoriului. Eichhoff, tradus în germina, 
a esit numai în annul 1840. De’n acest de’n urm® citedu aci 
de desubt doue locuri, pe’ntru aceia, carii înc® nu s’au putut 
cunvinge de’n analisele melle. îns®mn numai pe'ntru cetitor®, 
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cíe Eichlmff sub nume de particule ori poerlicelle cuprinde si 
pronumele, si mai virtos pronumele *)  Cartea trredusre în 
germina e mal burice decît originalul: pe'ntru cce trreducre- 
torîul a mai desvoitat prerrelelismul.

Nu este nimenne în stare de a ne aroetá época, în care 
s au încoernat acelle sunete gennerale pe’ntru tot de-a-una cu 
numele în limba Iretinre. Dar" este luminat, ca soarele, cce 
aii fost oare-cînd isolate, si cce în via limbre a mulțimii n'au 
putut fi ca în limba literari«. Limba lretinre, ca ori ce limbre, 
care se cultiv«, si trece în crerti, a suferit în decursul tim
pului mari scimbrecuni. S a dis de cretrre ai noștri, ere viér- 
surile Sáliilor nu se mai înțelegeau bine pe timpurile lui Vre- 
rune si Cicerune. Asta nu e necí üre minune: pe'ntru ere 
dela începutul domniei luiNuma Pompíliü pînre în época acestor 
brerbatí decúrserre aproape de 700 de anni. Dar’ Polibiu 
(Iii. 22) ne spune, coe limba, în care s’a scris cea iniile in
cóenla1 a Romannilor cu Coert ingenuii, abia se mai puteri 
înțelegede cei mai învoetaii Romaniii. invoeala aceea s a trecut 
în primul ann all republice!, sub ctînsulii Jun. Brutul si M.

’) Dr. Eichhoffs Vergleichung der Sprachen von Europa und Indien, 
aus dem französischen übersetzt v. Dr. Kaitschmidt, Leipzig 
1840. La fata 79 are aeestea: „Dem höheren und wahreren 
Begriffe nach ist aber das Pronomen die wichtigste Wortart der 
Rede, weiche zur allgemeinen Bezeichnung aller Wesen und Dinge 
dient, und die Grundform jeder in den andern Wörtern entwickel
ten Flexion in sich trügt.“ Si la fata 34 are aeestea: „Die Dekli
nation oder Casusfolge entstellt bekanntlich aus der Verbindung 
der Nennwörter mit einer Reihe ursprünglicher Partikeln, welche 
durch ihre innige Verbindung mit den Wörtern meistens unkenntlich 
geworden sind, ihr ältestes Muster ist die Deciination der Für
wörter, deren nocli kräftige und stark unterschiedene Abwand
lungen bei den gewöhnlichen Hauptwörtern mehr und mehr ab
nehmen und schwächer werden, bis sie zuletzt blosse Buchstaben 
werden, welche im griechischen, lateinischen, gothischen und 
lithauischen so vollkommen mit dem Sanskrit übereinstimmen, dass 
man hierin unmöglich ein Spiel des Zufall's erblicken kann.“ 
s. c. 1. —

Lepturariti rumîuesc T. IV. P. 1. 23
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Orátiul; pre’n urmare în animi 510, ori 509 nœinte de Crest; 
ear' Polibiü eu ceïalaltï üœ mie de Aheï, veni la Huma în 
annul 167. Avem dar’ un rœstîmp de 343 ori 342 de anni, 
mai mie eu 300 de anni si ëe-va decît ëellatalt, si, eu toate 
aëestea, limba nu se mai putea înțelege bine! Delà celle XII. 
table de legi, de’n annii 451 si 450, pînœ la Cicerune, tre- 
curœ mai 400 de anni. Putém dar’ încïeià cœ si aëestea 
se vor fi înțeles anevoe în época sa, mai vîrtos, cœ dupœ 
eum vœdiirœm de’n Dionisiü Alicœrnœseannul, în aëeste table 
vor fi intrat si legi regale, pe cari le înfiintarœ primii consuli 
ai repúblicei. Cu toate aëestea noi le înțelegem, asá precum 
ni le-au adunat .Just Lipsiul, si alții, — un argumînt (adeve
rința;) secur, cœ noi nu le avem, nu numai cum au esit de’n 
stilul ëellor deëe bœrbatï, ëi neëi cum vor ti fost în época 
lui Ciëerune. Ci se vede cœ legistii romannï le-au scimbat 
de’n tîmp în tîmp pe nesîmtite, dupœ iïœ formœ, ea sœ se 
poatœ înțelege; ear’ ëe forme antice au mai rœmas delà ei, 
aëestea se mai pilirœ de eœtrœ nesëiutorii copiœtori nœinte de 
tipăriri, carii credeau, cœ împlinesc üœ dœtorie de pietate cœ- 
trœ vecii scrietori, scimbînd si forme si cuvinte, dupœ pe
riodul ëell de dur ail limbe! lœtine. Asta e rœcunoscutœ de 
toti filologii. Cu toate aëestea s’aü strœeurat si pînœ la noi 
üœ mulțime de cuvinte si forme vecie, în cari lipsesc tœr- 
muriëunile, ori literele finale, ëe se nœscùserœ de’n articïul 
lipit de nume. Aiëi avem a face numai cu formele, si noi 
vom însird cîte-va, spre a demustrâ, cœ lipsa de tœrmuri- 
ëuni lœtine nu are începutul sœu în época decœdinteï aëestei 
limbe, ci sînt rœmœsitede limba cea veclœ, üœ dinioarœ viœ 
in tot poporul, pe urmœ rœstrînsœ la 1er an ni ; üœ dinioarœ 
politœ, elegante si cu formele aëellea, pe urmœ subrûsticœ 
In esîmplele, ëe voiü sœ aduc acum îndatœ, nu voiü vorbi 
de formele vecie rœtînute numai în cuvinte cumpiise, precum : 
undeviginti, undetriginta, în loc de: units ori mm de 
viginti, cu toate cœ si acestea sînt arguminte ( adeverințe) 
foarte secure, cœ üœdatœ diëeaü: un, nu: unus, unum·, - 
nu voiü dice nemic de sci-licet, vide-licet, — eu toate cœ si 
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acestea, sí altele asémenní ne spun luminat, c® si Loetinii te- 
saü ataree pe re den nefinitiv; -— nu voiü dice necî de datina 
ce a rcemas pe’ntru tot de-a-una la poeți de a loesá pe m final 
afara*,  de cîte ori era urmat de începcetoaria vocala1 a altui 
cuvînt, moecar cce si aceasta ne arate, c® uce-de-iince-oarce 
acea termurieune n'a fost nedesprertivcerce: voiii soe aduc alte 
esîmple.

I. In celle XII. table de legi, dup® cum le am eu a- 
dunate de Lipsiu, nu lipsesc termuricunile s. m. Dar' 
cm aceasta nu este forma lor original®, si cce în adeveer aü 
lipsit, se vede, deac® vom atetura aceste legi dela Lipsiu cu 
citatele scriitorilor clasici. De'n mai multe esîmple, aducem 
unul. Legea despre lungimea dille!, cît pe’ntru lucru, la 
Lipsiu se scrie asá: „Sol oceasus suprema diei tempestas 
estod.“ — Dup® alții: „Solis occasus.“ Dar' V®rune în 
cartea V!. despre limba tetin® o are asá: „Sol (ori Solis) 
occasu suprema diei tempestas estod“ etc. C®tr® aceasta în 
aceste legi vine pretutindene: Capital, ori Kapital, în loc de: 
Capitale, etc.

II. Cell mai veciü monumînt dup® legi ar fi columna 
lui Duiiiti; dar' înscrisul acesta e atît de ros, în cît doiie 
treimi de’n ell sînt suplinite de alții. Dar" înscrisul pe ntru 
cúnsulul L. Scipiune — nu asiaticul — ; de'n annul 259 n. d. 
Cr. ne arat® toii acusativii, afar® de unul, f®r® m. precum

.si un genitiv multarlu: Scipione, — Corsica — Aleria— 
urbe— optumo vira, ori optumu vira, în loc de: Scipionem, 
Corsicam, Alertam, ar bem, opt umani virum; apoi duonoro 
iri duonoru, pe ntru: bonorum. lns®mn®m aci, c® Lffitinii 

au pus mai tîrdiu în loc de: d pe b, ori au avut u® dinioar® 
pe d în loe de b. Asá diceau u®-de-unre-oar® cu mult mai 
bine: duellum, în loc de: bellum, dais în loc de: bis, di- 
saci în loc de: bisaci, s. c. 1., îns® am v®dut, c® si în dén- 

• dica se diñe: bis, etc.
in înscrisul pe’ntru tatffîl acestui L. Scipiune se dice : 

.,Cornelia Luciu Scipio .. . prognatu,“ în loc de: „Cornelias 
Luciu» . . . prognatus,“ apoi: quoiu în loc de: quovis ori 

23 · 
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cuius ; „Taurasia omne“ în ioc de: „Taurasiam oînnem.·· 
InsoBimnem, cce: cui, cui modi în ioc de: cuius modi, vine în 
toate perioadele.

III. La Enniu si Neviu sînt mulțimi de forme de ace
stea. Eatce cîte-va prube: quem coelu genuit, pe'ntru: coe- 
lum. Dar' mai înterescetive sînt la Enniu: fumul, debil, etc. 
în loc de: famulus debilis. Fumul xine si mai tîrdiu la 
Lucretiii.

IV. Cunoscute sînt în Plătit si Terentiu formele acestea: 
visu-’st: pollicitu st; auditust; în loc de: visus est. — 
pollicitus, — uuditus; cerere în loc de: eccerem, si altele. 
Asemenne în epigrama pe'ntru Plaut: „Posttpiam morte (mor- 
tei — morti) datu-’st Plautus comoedia buget.“ „Scena est 
deșerta, dein risus, ludu jocusque.“ (Aul. Gell. de'n Voerune.) 
Unii judecind, coe fac treaboe mare, scimbaroe: „morte cap- 
tus;“ dar' Scaliger îl îndrepteadoe.

V. La Voerune vin iioe mulțime de forme vecie, pre
cum: autumnal, în loc de: autumnale, si altele, pe cari le 
poate află ori cine. Dar’ neci Voerune n a devenit la noi curat 
în operele, ce le avem mai întrege; în frînture se alice mai 
multe de acestea; pe'ntru cm frînturile nu s’au stroecurat prin 
atîtea mîni. La ell vin si alte forme, precum: susum = sus, 
deosum =jos, — înloetincetatea timpului mijlociu clar: josum — 
jos; — tot la Voerune: pisare = a pisă = tundere, frân
gere etc.

VI. însu-sl Cicerune a întrebuințat formele acestea în 
viersurile salle, precum vedem de n frînturele, ce au devenit 
la noi de'n fenomennele lui Arat troeduse de ell: „Torvu draco 
serpsit subter supraque revolvens.“ „Delfinus jacet haud nimio 
lustratu nitore.“ „Magnu leo et clavocolluens lumine cancer,1· 
în loc de: torvus, lustratus, magnus. Mai sînt de acestea, 
citate în alte opere alle lui Cicerune, precum: Quaest. Tuse. 
L. I. Sisyphu versat, în loc de: Sisyplius; volito vivu per ora 
virum, pe’ntru vivus. Lib. II. Samnis, spurcus liomo, vita 
illa dignu, locoque; == dignus. Lib. III. Aeliu Sextus, pe’ntru: 
Aelitis.
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Asu pute aduce multe de acestea; asii pute esplică multe, 
ce se par la noi în cuntra analogiei rumîne, cînd elle sînt ra- 
mofsite sacre, precum: Cingte, care se pare a nu se lovi, 
precum neci se lovesce cu verbul: cing, încing = cingo, si 
arate cum ne-a ratinut Fest si pe boetrînul verb: clingo, 
clingere, tot eu aceastoe însemnoeeune, — de unde fîresce bine 
am dis cingoe ; asu pute trece la termuricunile verbelor, spre 
a arata', coe nan fost tot de-a-una asâ, precum: pote = 
poate, de nenumoerate ori, în loc de: potest (amor extorqueri 
non pote, elabi pote — Publius Syrus in sententiis); scrisset, 
conscrisset, rupsit, intellegere, incipe, incipet, vi’n, audi’n, 
(în loc de: audisne, visne), dicemu, dicimu. M’asu pute în
tinde asupra foarmei în bo, si arata în viitoriul nostru, în 
forma cea sîmpte de a prepune si a poipune pe: voiu, cei, va, 
elemîntul viitoriului tetin, care a fost ure dinioara pe’ntru 
cîte patru cunjugoecuniie în bo, precum sînt uoe mulțime de 
esîmple, de cari s’aii adus sî în „Organnul lumincerit,“ în cît 
nu mai e de lipsoe soe le raproduc. Insoe lucrul cel! mai înte- 
resmtiv era articiul si forma deeinoeciinilor, cu care stern si 
eu viitoriul în: voiu, vet, va; dar' cum am dis dupoe ce Dl. 
Tipăriți a publicat tot esîmple, de cari am cules si eu, spre a 
demustrâ, cm si aici limba rumînce raproduce pe bmtrînul tip 
all verbelor tetine în viitoriu, sînt serepat de dretorie de a mai 
vorbi despre acest punt. — Coe în periodul, ce se dice de 
aur, all limbei tetine, au fost usitate în popor tot formele 
vecie, ădecoe foera termuricunile clasice, si coe la poeții veci 
se socotiau eleganți, ne moerturisesce Cicerone în cuvintele 
acestea: „Quin etiam, quod jam subrusticum videtur, — 
olim autem politius, eorum verborum, quorum eaedem erant 
postremae duae litterae, quae sunt in optumus, —postremam 
literam detrahebant, nisi vocalis insequebatur. Ita non erai 
ea offensio in versibus, quam nune fugiunt poelae novi. Ita 
enini loquebamur: (tei est omnibu princeps, non omnibus, 
et vita illa dignu locoque, non dignus.“ Cicerone de Oratoriu.

Asa dar' la Loetini, de si termuricunile s’au înctegat 
eu numele pe'ntru tot de-a-una, se vede luminat, cm n'a fost 
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tot asâ, ci cce în popor s'au usitat celle vecie = .sw/iriishc«, 
si poeții si celalalt! scriitori si-au luat libertatea de a se folosi 
de elle, cînd li se poereâ, coe sunoe mai bine, ori nu le eslaii 
viersurile, ori cie puțin le poesâ, cum se scrie în limba ofi
ciala*.  Numai roemîne dar’ neci uoe îndoealoe, cce sîugura 
limba rumîna, precum în multe cuvinte, în forme de verbe, 
asâ si în decinacuniraproduce tipuforiginal, elemintele for
melor latine. Diferinta ar fi, coe articiul lcetin a fost de n: 
is, ea, cînd all nostru este: all, în fiintce tot unul cu: ell, 
ella, = iile, ori mai bine veciul: ole, oloe, cum vine în ci
tatele legi. Dar’ si iile în fiintce, în începutul soeu este tot 
unul cu is, ea. Insoe noi avem decinoecuni frecute si cu arti
ciul format de’n: is, ea. Avem: unul, unui, unor, care, 
earui, căror, cîtor, atîtor, atare, atarui, ataror (mmcedo- 
rumînii: ahtare, la noi: acoetare), multi multor, s. c. 1. 
Vede ori-cine, cm în formele acestea nu este alta ceva, decît: 
is, ea, de’n el, ejus, eor (= um).

Dar" cum este eu putintoe, cm numai limba rumînce sm 
ne rmproducce formele celle originale alle Jinibei loetine, 
eînd surorile ei le-au pierdut? cînd lucrul se vede în faptoe, 
nu mai avem a întreba de putintoe. Celî ce s'a ocupat 
serios cu studiul de limbe, nu se mirre de evenimintele ase- 
menni. In fruntea acestui cap, dupre cuvintele de’n Diodor. 
am citat altele de’n Bopp numai în limba germînce. Acum le 
traduc în rumîna: cceci tocmai aici le este locul; elle suna*  
asâ: „De însremnat este într'adevmr, coe unele limbe, ce mai 
vieadoe în gura popoaroelor, au rcetinut pe-aici, pe-acolo for
me de’n lumea strceveeioe (llrwelt), pe care le-au pierdut de 
mii de anni mai multe sorori alle lor mai vecie (?)“ -

Limba rumînoe este una de’n acelle limbe, de care vor- 
besce Bopp: dar' ell nu cunoasce limba rumînoe: coeci foirea 
îdoealce l-ar fi dat si ell acest atestat. Vecimea surorilor, ce 
au pierdut formele celle vecie, o înțelege Bopp de’n puntul 
cultureif cceci altmintre nu se pot numi vecie limbele, ce au 
pierdut formele celle vecie.
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Nodul lui Gordiu este, ere limbele românite apusenne aii 
ardeiul de'nceinte. Cum s'a întîmplat aceasta? Asupra pun
tului acestuia mce voiii mai înturnâ altre datre. Acum înscem- 
uedu numai pe scurt, cce s’a putut întîmplâ, cum s'a întîmplat 
si în alte limbe. Limbele germîne screndinâvice (Dannica, 
Norvegica) au articiul la urm«: Konung = tâontg, si Konun- 
gen = bei' Stonig, — cînd cellelalte limbe germîne, proprie 
germîne, au articiul înceinte. Ciar si in limba germînce se 
poate pune articiul în urmre: pot âdecre dice: Karln, 
Friedrichen, cînd apoi n si en este în locul lui bem pus îna
intea acestor nume. Cine nu scie, cce limbele: evreeasca, 
arabica, sirianna si cceldăica sînt sorori? si cu toate acestea, 
celle doue de'n urmoe au articiul în urma numelor, ear' celle 
doiie de'noeinte îl aii îuceintea numelor. Apoi neci noue nu ne 
este strrein articiul înreintea numelor. Mai întîlu numele pro
prie de oameni, unele sînt, la cari punem articiul tot de-a-una 
înceinte, precum : Nicolaiu, Paul. loan. Dicem tot de-a-una: 
lui Nicolaiu, lui Paul, Iul Ioan, ect. Altele sînt, crerora putem 
pune articiul înceinte ori înapoi, dupre plac, precum: Petru, 
putem dice: lui Petru, ori: Petrului. Urmee de articiul înce
inte se vede si în acestea: cell-al-alt — cellalalt; al-alta-eri ; 
în-la-untru = inuntru, — înlontru. In al-alta-erî, se pare 
a li ciar dretivul iteeliann = al; ear’ în la (untru) se pare a fi 
= nel — nello iteeliann.

Adevrerat acestea, cretrre mulțimea celloralalte dispar; 
ît.sre în puntul de fatre arat« cell puțin, ere s'au putut pune 
înceinte.

Spre a mat înteeri tema: „c<e limba latina? si-au avut ar
ticiul sau de'n pronumele demustrativ,“ ori mai adevcerat, 
cm a avut articîu, de’n care s’a desvoltat articiuldemustrativ. 
seau deacre-ti mai place — ce se vede a fi si mai adevcerat: 
cm limba latina a avut articiu care isolat este asta-dinumai 
cu pronume demustrativ — is, ea: producem aci doue deci- 
nrecuni umbrice, dupre cum le-a asedat Grotefend de n tablele 
eugubini.ee, scrise în aceasta; limbre. I mbrii sînt de ntre 
celle mai vecie popoarre al le Latului, mai bretrîni decît Lretinii.

eugubini.ee
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Ei aii doiie forme de pronume demustroetiv: erur si esur, 
care însre în fiintce sînt unul, si rceproduc numai amestecul lite
relor r si .9. Noi punem înneinte .decincecnnea acestor pro
nume, si apoi a numelor lîngre elle.

B re r b ce t e s c: F e m e i n:

Singurul Singurii

N. erur, esur, tot-ur N. era, esa. tot-a
G. erer, eser, tot-er G. erar, esar, tot-ar
D. ere, ese, tot-e D. ere, ese, tot-e
L. ero (me),eso fine), tot-o (me) L. era (me), esa (ine), tot-a (mei
Ac. ero (in), eso (ni), tot-o (ni) Ae. era (ni), esa (m), tot-a (in)
Ah. eru, esu, tot-u Ab. era, esa, tot-a

Mullariii JIultariu

N. eror, esor, tot-or N. erar, esar, tot-ar
G. ero (m), eso (in), tot-o (m) G. eraru(m),esaru(m). tot-arufin)
I). erer, eser, tot-er D. erar, esar, tot-ar
Ae. eros, esos, tot-os Ae. eras, esas, tot-as
Ab. erir, esir, tot-ir Ab. erer, eser, tot-er
Ins. ero (f), eso (f), tot-o (f). Ins. era (f), esa (f) tot-a (f).

VoeoBtivul ea noinitivul; —- Neutrul îl Icescem. —;

Literele ce sînt puse în prerentes, se lasoe de multe ori
aforre, ca s si m Iretine. In decinrecunea acestei limbe, tot 
latine, ádecoe tot de'n Látiü, se vede earce-si luminat un 
articiii la urmce, care nu este alt-ceva, deeît pronumele de
mustroetiv, ce se vede mai desvoltat. Asá dar’ usul arficiu- 
lui ia urma numelor este noetural all limbelor Látiului. Insrem- 
noem înece, cce forma numelor Iretine, care înreintea toermuri- 
cunilor mai primesc un r, precum: dos, floris, tempus, tem- 
poris, mus, muris, s. c. 1. este formoe úmbricre, si üredenioarre 
a fost: fior, tempur, mur, s. c. 1. Lretinii cei veci scimbau a dese 
ori pe r cu s, precum ne spune Vrerune (în cartea VI. de lim
ba Iretinre) si diceaü: foedesum plusima în loc de: foederum 
plurima s. c. I. De aceea am si dis, cce pronumele umbrire: 
erur, si esur, sînt în fiintce numai unul, si rceprodue amestecul 
literelor r si .9. De'n ablretivul singular úmbric, s'ar preré 
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tar, cm aceea e forma originaloe a numelor nedecinate, 
r'decce in u = totu, la care apoi punînd pronumele se face: 
totu-erur, si prescurtat: totur, totus.

Cu acestea este terminat lucrul cell mal principal despre 
originea limbei rumîne. Formele limbei noastre se înfmti- 
seadffi ca forme antice, nceturale alle pcemîntulul loetin; si 
limbei noastre, ei singure, îi roemîne lauda, cce si-a roevinde- 
cat singurm drepturile salle de uoe limboe ităliece mai vecioe 
decît surorile si decît însa-si Icetina, — în înțelesul ce se 
vede în celle dise, — si cm roevarsm si peste Imtina uoe lumince, 
ce nu asceptâ rn'mine. Ciccenituritor, cu care ne atacoe unii 
si alții, si cari sînt spumm pe lîngee aceste adevcerurî, sm 
opunem ure frunte seninm, nepmsa'toarice.

Citasem, sm însoemnedii, cm si noi avem urme de deci- 
noecunea umbriem, în: „tutu-ror, anundu-ror.a

XXX.
August Treboniu LceurianiuiL

Sa născut in Ardeal in linului Sîbiiuiui catr® annul 1813; si-a 
făcut sludiele la Sîbiiu, laClusu si la Vieanna. La universitatea Viennei 
a studiat dece anni de dille, însusindu-si toate seiintele nalte. Ine® în 
lecursul · studielor salle universatarie a campus si a publicat la 1840 
minunatul op despre limba ruminoe: „Tentamen criticum iu linquam ro- 
manieam.*  Dup® mîntuieunea studielor la 1842, merse in Rumîniea, 
si se iacii profesori u de Filosofie la București; aici, în sotietate eu 
Nicolaiu Baleescul, public® „MtEgaidinul istorie pentru Dâciea,“ si 
pre’n aceasta întruduse intre runiini iubirea c®tr® studiul istoriei na- 
cunale si c®tr® însemnătatea cea mare a acelleia pe’nlru eunsciinta 
nacunalm; asemenne public® la annul 1847 de’n Filosofiea lui Crug, 
Filosofiea fundamintalce Si cugetosmintul (logica) si cursul de Filosofie, 
;dl lui Delavigne, precum si „Ocire asupra istoriei ¡luminilor de’n imbele 
Dacii, București 1846:“ aceasta: înlimba,rumîn® germina, frînceascasi 
latina. La 1847 se denumi Inspeptoriu peste seoalele de’n Rumîniea 
împreuna cu loan Maioreseul. La 1848 se re’ntoarse în Ardeal, si Iu® 
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cea mai mare parte la purtcecunea ricsboiului nmcunal cuntra Ungurilor 
cariiamerintau nmeuneaRumînm eu stingere totala·; dupa; îneieiataacelluî 
roesboîîi fu deputat all noecunii Rumîne de’n Ardeal la Vieanna, si lucró·, im
premios eu episcopul Andreii, Boeron de Sceguna, si eu ceialalti deputat: la 
toatepetieunile date ccetroe linpceratul pe’ntru roecunoascerea drepturilor 
noecunale, politice, de üce potriva: cu cellelalte națiuni alie patriei. 
La 1891 fu eiemat în Moldáviea ca Inspeptoriu all seoalelor; aici reguló· 
seoalele, cit se putu, dupa.· împregurarile celle grelle alie ocupoerii 
rusésci; publicó; istóriea fíomannilor, si alte carii scolastice lipsitoarie; 
trimis de cietroe statul Moldáviei, coelretori toatoe Germîniea. Angliea 
si Itálica, ca soe cercetede orgoennrecunea seoalelor si a tuturor ase- 
doemintelor de edueoeeune, cu scop ca sie se întruducffi si în Moldáviea. 
Cu ocoejunea cceloetoriei pre’n Germîniea, la una de’n universaftetile ei 
se foecii Doctor de filosofic. Rupte cîti-va anni trecu earoe-si în Ru- 
mîniea la Bucuresci, unde se foecii Efor all seoalelor si Bibliotecario all 
Statului; si publicó· un timp scurt, foaea scolastica; numita·: „Instruc
țiunea publica:.“

§. 78.
>1 _
Inipoerticunea Daciei vecie.

(Discurs tînut de A. Treb. Lmuriaiinul la Acoedemiea Sciintelor de’n 
Vieanna, în ședința de’n 6. Noeînrre 1850.)

Ținutul de p®mînt, care se întinde de-a stingă Dunoerii 
de jos ccetrce meadte-noapte, se cuprinse de împcercetoriul 
Trmlann la annul dela Crest 106, si se prefecți în provint® 
romanii®, sub numele de: Ddciea, în carea învingcetorîul duse 
îi® mulțime nenumărat® de oameni de’n toafe lumea romanii® 
spre a cultivă pcemîntul si a împoporă cetățile precum ne 
spune Eutropiu. — Aceasta? provinție, în carea se vced si 
astffî-di foarte mari urme de cultura si puterea Romannilor, si 
se descopăr nenumărate monuminte romanne pe pieatr®, 
aram® si table cerate, si care ne d® ii® prub® vi® si vede- 
rat® despre gr®ndios®tatea coloniilor romanne, pre’n următorii

*) Infinitas hominum copias ex tofo orbe Romano transtulerat ad 
agros et urbes colendas. Eutrop. lili. VI. 6. 
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de ast®-di ai acellor coloni veci, cari se numesc de cætrœ 
strœiuï, Valaci, ear® în limba lor: Rumîni, si vorbesc pince 
astœ-di üœ limbœ, carea poartœ tipul cell mai curat de rumî- 
nœtate, — aceasta· provint®, die, neniase subdomniea Roman- 
nilor pîn® la annul delà Crest 274, cînd Aureliann, vœdînd 
încursele bœrbarilor, ce nœvœlïaü de’ti toate pœrtile, si, necre- 
dînd, cœ o va mai puté tiné, strœmutœ legiunile, de bunœ 
seamœ împreunœ eu uœ mare parte de locuitori, preste Dùnœre, 
si-ï asedié in Mésiea, si fundœ acoló üœ Dacie noüœ, pe’ntru 
ca sœ se pœstrede numele provintei cellei, veci, fundate de 
Trœiann.

Aceastœ noü® Dácie se împœrti (precum se scie de'n 
mai multe documinte istorice cunoscute de comun) in: Dáciea 
rîpeannœ (Daciu ripensis, pe ling® ripa dreapt® a Dimœrii), 
si în: Dacica meadœ-îœrannœ (JJacia mediterránea, mai de
parte în întrul tœrii); dar® împœrticunea cea adevœratœ a 
Daciei vecie rœmase necunoscut® istoricilor moderni pîn® în 
timpurile noastre. Cum c® sí Dáciea veclœ a fost împœrtitœ 
în mai multe pærti, se vede destuii de n numele ei care se 
arat® prea adese, ori în nümœrul multarla: Daciae, Daciarum 
etc. Denumirea acéllor pærti nu se putu descoperi de'n neci 
un monumînt cunoscut de pîn® acum, pe ntru aceea mai multí, 
începîml delà Cluvériü, încercai·® s® aplece numele împœrti- 
cuniiDaciei cellei noue (a luïAurelieann) la provinta cea veclœ 
(a lui Trœiann). Ba altii mérserœ încœ si mai departe, si iip- 
cunarœ un nume al! treilea, pe’ntru üœ parte a acestei de'n 
urmœ, àdecœ, numele de „Dacia alpestris“, care nu se afl® 
la neci un istoric vecïü, si nu se poate justifică pre'n neci un 
documînt, si neci un monumînt istoric. Criticii mai ageri bœ- 
garœ de sam®, cœ prubele acestea n'aü fundœmînt, si lœpœ- 
darœ toatœ aceastœ împœrticune; însœ frerœ de a puté spune: 
care a fost asá darœ împœrticunea cea adevœratœ a Daciei? 
Eu pot sœ die, cœ am fost cell de’ntîiü, care am avut norocirea 
a face aceastœ descoperire însœmnatœ. Darœ înœinte de ce 
voïu aduce documintele spre întemeïarea acestei asercunï, îmi 
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iau voe a intra în iue scurta desbătere asupra unor date 
geografice.

Deacne ne uitcem la pusoscunea noeturata a acestei tari 
delaDiinoerea de jos, carea pe timpul Romannilor, purtă numele 
de: Dâciea: vedem la cea de'ntîta privire, cce ea se desparte 
pre'n un sir de munți (continuarea Coerpatilor), în doue pcerti 
mai de aceea-si mcerime, cari noi le putem numi de uce cam 
data: Dacia cisalpina (de’ncoace de munți), si: Dacia trans
alpina (de’ncolo de munți); ins® ferce de a preocupă desle- 
gareaproblemii. Cisalpina etînutul Tiseisi all brațului el cellui 
mare, ădecce, all Muroesului ; earoe Transalpina e tînutul Oltu
lui, all Seretiului, Prutului si all mai multor altor riuri mai 
mici, cari întroe în partea stîngoe a Dunoerii; pre’n urmare : ținu
tul Principatelor rumtne de la Dinoere. Aceasta împoerlicune 
noeturata e cu totul ccercepteristicoe, si se pare cm fu ținuta în 
vedere de coetroe geografii si istoricii veci. Erodot în cartea 
a IV ne doe urmoetoaria icoance despre aceste tceri.

..Istrul (Dunoerea) e de’ntre toate riurile, cari le cu
noaștem noi, cell mai mare, si curge fot de uoe ma’surm si 
vara si earna, si e cell de’ntîiu de’ntre riurile Scufiei, care 
vine de coetroe apus. De’n edusa aceea e cell mal mare, 
fiind cm se varsoe alte riuri într’însul, care-l ingroasm foarte. 
De’n partea Scutiei se varsoe cinci riuri într’însul: unul 
Porata (Prut) pe limba Scutilor, seau Pureta pe limba Gre
cilor, all doilea: Tirantul, all treilea: Arar, all patrule: 
Napar, all cincilea: Ordes. De’ntre acestea cell de’ntîiu 
e un rîii mare, si curge de coetroe roesoerit în Istm; all 
doilea Tirant, e mai mic si curge mai de coetroe apus; earoe 
Arar, Napar si Ordes curg între aceste doue, si se varsoe în 
htru. Acestea sînt riurile Scutire, cari mmresc apa Istru- 
lui. — De’n tara Agatursilor curge unul cu numele Maristi, 
si se amesteca: cu Istrul.“ *)

Trei de’ntre aceste riuri si-aii pmsfrat numele pînce în 
diua de asta-di, ădecce Porata, seaă dupee Greci: Purei,

) Herodotus, Hislor arum libro IV, 48 et 49. 
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astœ-iïi Pi ut; Ordes, Astœ-ùïArgesù; sïMarisû, astœ-di; J/w- 
rœsù. care nu curge îndatœ în Düuœre, ci mai întîiu în Tisa, 
si apoi, cu aceasta împreunœ, se varsœ în Dunăre. Deci se 
pare ca*,  Erodot cuprinde pe Tisa împreunœ cu brațul ei ATii- 
rœsul, sub numele comun de: Muriși, precum face si Strœ- 
buue. cum vom vedé îndatœ. Insœ atîta se vede de'n acea- 
stœ descripcune, cœ tînutul Tisei si all Marisului se socotesce 
de cœtrœ Erodot drept tara Agatursilor, earœ tînutul cellor- 
lalte Cinci rîuri drept tara Scutilor, cari se despart pre'n 
munții Cœrpati.

In capul 93—104, descriind espedicunea regelui Dariu, 
dice:

..Mai înœinte de a ajunge la Istm, a supus pe Geti. — 
Delà Istm mai încolo cœtra· mijlocul uscatului e încunguratœ 
Sciiliea de cœtrœ Agatursi, apoi de cœtrœ Neuri, dupœ aceea 
de Androfagi (Mîncœ-oameni) si de melanclenni fîmbrœcati 
in negru). — Darœ Agatursii sini oameni foarte curați, si 
poarta- foarte mult dur. — lntr altele se apropia: cu ddtinele 
de Traci.“ *)  — Aici nimerim uœ tarœ bogatœ de aur, în 
care locuesc Agatursii, si pre'n care curge rîul Marisu, si care 
nu poate fi alta decît Transilvdniea de astœ-di.

Pînœ pe timpul lui Strœbune se scimbarre împregurœrile. 
Scutii se trâserœ înapoi cœtrœ Asiea, si în locul lor veuirœ 
Getii de’n partea dreaptœ a Dtinœrîi. Insœ sœ ascultœm mai 
bine la vorbele geografului:

..Dupœ Suevi urmeadœ tara Geïilor ; aceasta se întinde 
delà Selba (pœdurea) ercinicœ, cuprindind însœ-si uœparte a 
munților acéllora, pe lîngœ Dunœre ; la început e îngusta·, 
apoi se lœtcsce cœtrœ meadœ-noapte pînœ la Turigeti, eu 
toute cœ nu putém sœ-i spunem marginile mai acurat.“ — 
..Mai întîiu au stœtut sub un rege, Berebiste, apoi s’au des- 
fœcut în patru, ba ciar si cinci principate.“ .... „Insœ 
mai are si altœ impœrticune, care e veciœ, dupœ carea lo-

) Herodotus. Historiaruni libro IV, 93. 100 et 104.
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cititorii ei se numesc parte Daci, parte Geti. Geti se nu
mesc aceia, carii se întind cœtrœ Germîniea, si cœtrœ is- 
voarœle Dùnœrii, si carii, (lupœ pœrerea mea, s’ait numit 
in vecime: Daci. Pre'n tara Dacilor curge rîul Mar iști, si 
se varsœ în Dûnœre, pe care Romannii duserce lucrurile 
pe ntru rœsbell...........Partea de sus a rîului delà isvor pînœ
la cœtœrapte, se numesce: Dtinœre (Danubius), care spalœ 
tara Dacilor mai virtos ; earœ partea de jos pince la mare, 
in careu locuesc Getii, se numesce : Istm ( lster). . . Insce 
Getii si Dacii aii tot ùœ limbœ.“

De aici se vede, cœ tara se împarte earœ-si în doue 
pcerti ca si la Erodot, în tara Dacilor si a Getilor, si cœ 
cei de’ntîi locuesc tinutul pînœ la cœtœrapte, cari sînt de bunœ 
samœ, celle delà Rusava : earœ ceï de’n urmœ locuesc ïînutul 
delà cœtœrapte pînœ la marea neagrœ : pre'n urmare clar asa 
precum ne spuse Erodot despre Agatursi si Scuti.

Cesare încœ dice, cœclecœtrœapussemœrginesceDüciea 
cu Selba (pœdurea)erci«œœ* 9), Pliniu pune rîuljfor ¿J/orara ) 
drept mărginea tœriï.însœ ne spune, cœ Iasugii: Sarmati, seau 
Metœnnasti, cari au venit mai în urmœ, au împins de acolo pe 
Daci cœtrœ Tisa si cœtrœ munți. *’*)  Ptolomeu face rîul Ti- 
biscul (Parthissus Plinii), drept margine de cœtrœ apus, si le- 
rasul (de bunœ samœ: Parata Herodoti), de cœtrœ rœsœrit a 
provinției Dclcieï. Darœ neci unul de'ntre aceștia nu ne spune 
nemica despre împœrtirea tœrii. Neci tabla Peutingeriannœ 
nu ne dœ înformœcune despre aceasta.

“) Strabo. Gogr. lib. VII. cap. 3, §. 1. — cap. 3. II. 12 el 13. 

(Hercynia silva) oritur ah Helvetiorum et Neinetum, et ltaura- 
eorum flnibus, reetaque fluminis Danubii pertinet ad lines 
Dacorum Anartium. Caes. B. Gall. lib. VI. 25.
Superiors autein inter Danubium et Hereyniuni saltuin usque ad 
Pannonica hiberna Carnunti, Germanorutnque ibi eonfinium cam
pos et plana Iazyges Sarmatoe, montes vero et saltus pulsi ab 
bis Daci ad Parthissum amnein a Muro, sive Duria est a Suevis, 
regnoque Vanniano dirrimens eos. Plin. Nat. Hist. lib. IV. 25.
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Dup® aceast® desbătere, cutedu a pronunță c® Dăciea 
— poate coe si mai înoeinte, însce de bun® sam® pe timpul 
Romannilor, — a fost împcertitoe, ca si Pannoniea siMesiea, în 
Dăciea de sus si în Dăciea de jos (Dacia superior et inferior ). 
Eu îmi întemeiedu aceast® asereune pe doiie documinte, de'ii- 
tre cari unul e u® diplom® de la împ®r®toriul Adriann eu 
datul de n 22 Mărtiu annul Rumei 882, seau dela Crest 129, 
s®pat® pe doiie table de aram®, cari s au aflat în decenniul 
trecut \&Grosi-di-pod, aproape de Cellei, în tara Rumîneasc®, 
si se p®stread® acum în c®binetulde antice all D-luî M. Gica 
la Bucuresci; aii doilea e u® column® onorari® cu ii® înscrip- 
cune foarte înteresînt® de pe celle mai bune timpuri alle îm- 
pmrmtorilor, care s'a aflat la Turnul (asemenne în tara Ru
mîneasc®), la gonirea Turcilor de acolo, si s’a adus de D. 
Generării Mavru la Bucureștii. Eii le aloetur amîndoue aici, 
si mai întîiu diploma lui Adrieann, apoi columna Onoraruv:

[MP. CAESAR. D1VI. TRAIANI. PARTHICI. F. DIVI. 
NERVAE. NEPOS. TRAIANUS. IIADRIANUS. AUG. 

PONTIF. MAX. TRIB. POTEST. XIII. COS. III. P. P. 
EQU1TIS. ET. PEDITIS. QUI. MILITAVER. IN. ALAI. ET. 

VEXLLAT1ONE. EQUIT. ILLYR1COR. ET. COH. 1111. QUAE 
APELLANT. I. HISPANOR. ET. I. HISPANOR. VETERAN.

ET. II. FLAV. NUMIDAR. ET. II. FLAV. BESSOlt. ET. III. GAL. 
LOR. ET. SUNT. IN. DACIA. INTERIORE. SUB. PLAUTIO 
CAESIANO. QUIN. ET. V1CEN. PLIJRIBUSQUE. STIPEN.

DIIS. EMERITIS. DIMISSIS. honesta. MISSIO.
NE. QUORUM. NOMINA. SUBSCRIPTA. SUNT. 

IPSIS. LIBERIS. POSTERISQUE. EORUM. CIVITA. 
TEM. DEDIT. ET. CONNUBIUM. CUM. UXORIBUS. 

QUAS. TUNC. HABUISSENT. CUM. EST. CIVITAS. 11S. 
DATA. AUT. SIQU1. CAELIBES. ESSENT. CUM. IIS. QUAS. 

POSTEA. DUXISSENT. DUMDAXAT. SINGULI 
SINGULAS. A. D. XI. K. APRIL.

P. JUVENT1O. CELSO. II. O. JULIO. BALBO. COS. 
VEXILLATIO. EQUITUM. ILLYRICOR.

EX. GREGALE. 
EUPATORI. EUMENI. E SEBASTOPOL.

ET. EUPATORI. F. EJUS. ET. EUPATORI. F. EJUS.
ET. EUMENO. FIL. EJUS. ET. THRASONIS. FIL. E1US.
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PH1L0PATAE. F1L. EJLS.

DESCRIPTUM. ET. RECOGNITUM. EX. TABULA.
AENEA. QUAE. FIXA. EST. ROMAE. IN. MURO. POST. 

TEMPLUM. DIVI. AUG. AD. MINERVAM.

L. VIBI
Q. LOLL1
L. PULLI
L. EQUILLI
L. PULLI
TJ. CLAUD1
C. VETTIENI

VIBIANI
FEST1
DAPHNI
GEMELLI
ANTHI 
MENANDR
HERMET1S. »)

(Rumînesce: împoercetoriul Cesare, fiiul divului 
Trmiann Pârticul, Nepotul divului Nerva Traianu, Adriani:, 
August, Pontifice suprem, decorat cu puterea de tribun a trei- 
sproe-decea oaroe, Cunsul de a treia oar®, Posrintele patriei: 
Coellarilor si pedestrilor, cari au serbit la miliție în aripa I, 
sub steagul coellarilor illiricl, si în celle cinci coorti, cari se 
ciamoe: I. a Spannilor, si I. a Spannilor veteranul, II. Flmviean- 
noe a Numidilor, si II. Flrevieann® a Besilor, si a 111. a Galilor, 
si înDâciea de jos (inferiore) sub Commîndalui PI «utili Cesiann. 
dupoe ce au serbit doue-decî si cinci si mai multi de annl, le 
d<P voe soe easce de'n miliție cu onoarea cellora, alle creror nume 
sînt mai jos scrise, si le cuncede dreptul de cetcetenni romanni, 
lor, copiilor si urmoetorilor lor, precum si dreptul de coesce- 
torie legitim® cu muerile, cari le-aii avut atunci, cînd li s au 
dat dreptul de cetcetenni, seau, daco1 ver-unii vor fi fost ne- 
cmsiEtoriti, cu acellea, pe .cari le vor fi luat dup« aceea: îns® 
liffi-care cîte una. în un-sprce-dece coelende alle lui Aprile. 
— Sub cunsultul lui Publiu Juventiu Celsu II. si all lui Cint 
Juliu Balbul. Steagul coellarilor Huriei fostului militariu co
mun Eupatore, Eumeniu, den Sebastopol, si fiilor lui Eupa
tore, Eupatore, Eumen, Troesone si Filopatra. — Descris® si 
revwdut® dup® tabla de ararn®, carea e înfipt® la Ruma în

Aceste table, a pus D. M. Gica, de le-a copiat în annul 1838, si a 
litogreefat, un Facsimile în Dresda; eu le-am publicat mai întîiu în 
Mxgiesmul istoric pe ntru Dacica, Tomul I. pag. 23. în annul 1843.
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murul dup® tîmplul [tivului August la Minerva. —■ Luciii 
Vibiü Bibiann; Cint Loliu Fest; Luciu Puiü Dafn: Luciu 
Epuliu Gemell; Luciu Puiü Ant; Tiberiü Claudiú Menandru; 
<?aiu Vitienn Ermete.)

JIL CAPITON. C. P. II.I.TRICI.
TR. T. OMNIB. HONORIB. A3. ORD. 

EL. SIRMIATIUM. HONORATO. ET. 
SENTENTIAE. DICUNDAE. ITEM. SACERDOTALI». 

AB. ORDINE. COL. ULP. OESC. ET. STATUAM. AERE. CO. 
DECRET1S IAM. PR1DEM. AB. EODEM. ORDINE. 

ORNAMENTIS. li. VIRAL. ITEM. DECURIONA.
LIB. ORNAMENTIS. HONORATO. AB. ORDINI». 

COLOMAR. ULP. POETOV1ONENSIS.
EX. PANNONIA. SUPERIORE. TRAIANAE. SARMI. 

ZEGETHUSENSIUM. EX. DACIA. SUPERIORE. 
ITEM. II. VIRALI». AB. ORDINE. MUNICIPII. 

ROMULENSIUM. BULEUTAE. CIVITIS.
PONTICAE. TOM1TANORUM. PATRONO. 

AUG. COL. ULP. OESC. 
ORDO. COL. ULP. OESC. STATUAM. AERE. 

COLLATO. CUM. ORNAMENTIS. SACER. 
DOTALÍB. EX. DECRETO. ET. ORNAMENT. 

11 VIRAL. ¡AM. PRIDEM. HONORATO. 
OB. E1US. ERGA. SE. MERITA. HONOR!·. 

CONTENTOS. IMPENDIU.M. REMISIT.
L. L. D. D. ’)

(Ruminesee: Luí Juliü Capitoné cunsulariu Prefept 
Provinției Illúric, decorat cu toate onorile de Aleșii coloniei 
Floevianne a Sirmiului, si cu dreptul de a vota în consúltele 
públice, asémenne decorat cu ornmmintele ierárcice de Aleșii 
coloniei ITpianne a Eseului, si cu statu® pusoe de’n cieltuialce 
común®, de cari alesi i se decretáser® înc® mai ínminte 
ornmmintele duumvirale, asémenne decorat cu ornmmintee 
docurionale de Aleșii coloniei l'lpanne a Petovioneluí de n

*) Eíi publicai aceasta înscripiune mai intiiú in Magasii ul stóric 
pe'ntru Dáeiea, Tomul li, pair. în annul 1846.

Lepturarii: run.ii.ese T. IV. P. 1. *A



370

Pœnnéniea de sus, ai llpiannei Ratiariea de n Mésiea de sus, 
ai Traïanneï Sarmisegetusa, de'n Da'ciea de sus (superiore) ; 
asémenne decorat eu oriiœiniiitele duumvirale de Aleșii Munici
piului Romula, Senatorïului Cetœtii Pontice a Tomilor, Patro
nului Augustei Colonie l'lpianne a Eseului, Aleșii coloniei Ul- 
pianne a Eseului i-aü pus stâtuœ de’n cïeltuealœ comunœ eu 
ornœmintele erarcice de’n decretu comun, dupœ ce'l decorâ- 
serœ mai înœinte eu ornœmintele duumvirale pe’ntru meritele 
salle cœtrœ dînsiï; earœ ell multœmit cu onoarea ce i s'aii 
fœcut, a întors cïeltueala, (locul s'a dat de'n decretul Decu- 
rionilor.)

In aceste doîie documente se vede într'unul numele Da
ciei de jos (inferiore). în cellalalt all Daciei de sus (superiore). 
Aceasta e adevœrata împœrticune a Daciei vecie, cu totul 
necunoscuta pîn’acum învœtatilor noștri.

Acum ar mai rremîné numai a defige términiï pre’n cari 
se despœrtïau aceste doue provinte. Spre aceasta ne lipsesc 
datele mai de aproape, însœ rœdimîndu-mœ pe desbâterea de 
mai sus a locurilor lui Erodot si aile lui Străbune, precum si 
pe pusœcunea nœturalœ, cutedîi a presupune, cœ culmea de 
munți, care desparte Transilvänniea si BœnatuI Temisann de 
Principatele delà Dunœrea rumînœ, au format si liniea des- 
pœrtitoariœ între Daciea de sus si între Cea de jos. Dar eu 
las lucrul acesta cercetœrilor viitoarie, si mœ multamesc de 
aceasta data cu descoperirile melle celle pusœtive, eu care 
credü cœ am fœcut un serbitu fîintial studiului geogrœiîei 
cellei vecie.

XXXI.
Niciilaiii Bœlcescul.

S’a ncescut in Tara ruinineascoe pe la 1815 sau 1816, îsi facili 
stiidieie in colegul st. Sava; intru· apoi ca june eicdet in oștirea toerii, 
primind voe de a face un curs pe’ntru învmfatura Soldatilor, încurcat '

*
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în cunspirœcunea lui Cîmpineannul. lu îneis, sub Al. Giea, la mînœstirea 
•lœrginennï. Intr acest timp se ocup® serios de studiul istoriei nœcu- 
nale. Liberat fiind la urcarea pe tron a principelui Bibescul. public® 
la lași Puterea armatœ a Rumurilor. La 1846 începu. în sotietate eu 
Triboniii Lœuriannul, a publica Mœgœdinul istoric pentru Dâciea. La 
1847 se duse la Pœris spre a cerceta prin bibliotecele de acolo docu- 
ininte privitoarte la istoriea tœrii. La 1848 se întoarse în tarœ. fu unul 
de’n înëepœtoriï miseœriï si figuri ca secretarii! all guvernului provi- 
dorïü. Cœdînd revoluêunea, treci! în TrœnsîlvAnniea, unde lui parte 
la toate bœtœliile lui Bem: cînd fu si aice învins® revolucunea, ell 
strœbœtû tot imperiul Austriei pe necunoscute, veni la Pœris. lud· 
parte la publicarea Runrinieî tiitoarie, si tipœri üœ brosurœ în limba 
frînceascœ „Question économique des Principautés. De atunci a înce
put a se ocupa mai serios cu Istoriea Rumurilor sub .'Iihaiü Viteudul, 
opul sœü de frunte, dar’ suferind de piept a rœposat la Pœlermo in 
imnul 1852, fœrœ sœ-1 fine terminat. Acest frœgmînt s'a publicat in 
,Revista rumînœ.“ La 1859 a propus cœbinetul I. Giea principelui dom
nitorii!, si Mœriea Sa a decretat, ea tœrîna lui N. Bœleescul su*  se 
adueœ în tarœ, ce nu s’a împlinit inc® pînœ acuma ( 1864).

§· 79.

Cueint preliminariii despre isroarœle istoriei Jiit- 
minilor.

Humînii au trebuintœ astœ-dï sœ se întemeiede îtt pœ- 
triotism si îu coragu, si sœ cîscige statornicie îu eœræpterïû. 
Aceste, resultate crédem cœ s’ar dobîndi, cînd ei ar avé ua- 
biina· istorie nœcunalœ, si cînd aceasta ar fi îndestuli respîn- 
ditœ. Privind acell sir de veacuri, în care pœrintiï noștri 
au trœit, si la cipul cu care eï s’ait purtai în vieata lor soëialœ, 
uni am eœulâ sœ dobîndim vîrtutile lor, si sœ ne ferim de 
greselele în care au picat. Am pœrœsi pre'n urmare acell 
spirei de partidœ si de ambicune mîrsavœ. Am scæpa 
de acelle témerï de nemic si de acelle sperînte deșerte. Am 
dobîndi adevœratele principe, cari trebuie sœ ne povœtueascœ 
în vieata noastrœ sotialœ, ca sœ ne putem mîntui. Istoriea 
încœ ne-ar arœtâ, cœ pœrintiï noștri se aflarœ în vremi eu 

24 ’
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mult mai grelle decît acede, iu cari ne afiœm noi acum. Cœl- 
catï delà începutul lor de atîtea popoarœ bœrbare: Goți, Unui. 
Gepidï, Avari, Bulgari, Pœcinatï, Cumani, Tœtari, încuugu- 
ratï apoi de nœcunï putérnice, cum Ungurii, Polonii si Turcii, 
care toate tîntiaü a-i robi, ei îsï pœstrarœ nœcunœletatea lor. 
Uœ mînœ provedintialœ privigiœ asuprœ-le si îi strecurœ mi
nunat de’n toate priméjdiile. Aceasta ne va aduce sœ crédem, 
cœ üœ nœcune, carea in mijlocul atîtor nevoi si-a pœstrat 
nœcunœletatea ei în curgere de 18 veacuri, nu mai poate peri. 
Aceastœ cunvingœcuue apoi ne va face, sœ avem mai muliœ 
încredere în viitoriü, si sœ lucrœm eu mai multœ inimœ la ûœ 
reformœ politicœ si sotialœ, carea sœ ne faeœ vrédniçï a 
ne lua rangul, ce ni-se cuvine in marea fœmilie a nœeunilor 
Europenne.

Dar’, ca sœ poatœ üœ istorie aduce aceste foloase, nu 
trebuie sœ fiœ numai ca un sir de oare-care întîmplœri poli
tice sean militarle uscate, fœrre neci üœ coloare, fœrœ neci 
un adevœr local; nu trébuïe sœ se ocupe numai de oare-cari 
persoane privilegiate; dar’ sœ ne arate poporul rumio cu in- 
stitucunile, ideile, sîmtemintele si obiceiurile lui in deosebite 
veacuri.

Noi credem, cœ üœ asémenne istorie este cu putintœ. 
Pe ntru aceasta socotim, cœ cei ce se ocupœ de istorica 110a- 
strœ, nu trébuïe a se tine numai de ceea ce au lucrat si au 
dis istoricii noștri cei moderni; dar' tot într'üœ vreme folo- 
sîndu-se de adevœruri descoperite de dînsii sœ meargœ mai 
departe, sœ alerge la isvoarœle originale, sœ cáute si sœ 
adune toate daturile putincoase, si numai atunci vor tese üœ 
istorie bunœ.

Dar' cari sînt aceste isvoarœ si unde le putem allá? 
Aceasta voim a arœtà pe scurt într acest articiü. Descope
rirea, cercetarea si adunarea lor este scopul acestei publi- 
cœcuni.

Istorica noastrœ ca a tuturor nœeunilor se cuprinde in 
cinci feliuri de documinte: 1. Poesiile si Irœdicunile popo
rale; 2. legile si actele oficiale; 3. cronicele, cari cuprind 



373

faptele gennerale; 4. înscrisœcuuile si monumintele; 5. scrie
rile, cari dugrœvesc obiceiurile private. Sœ vedem acum ce 
putem avé de’n aceste deosebite spetii de isvoarœ si la cé 
parte de istorie ne poate șerbi fiœ-care de’n tr'însele.

1. Poesiile si trœdicunile poporale. Oamenii întîiu 
cîntœ, pe urmœ scriu. Cei de’ntîi istorici au fost poeți. 
Poesiile poporale sînt un mare isvor istoric. Intr insele aflœm 
nu numai fapte gennerale. dar’ elle întrœ si în vieata privatœ, 
ne dugrœvesc obiceiurile si ne aratœ ideile si sîmtœmintele 
veacului. învœtatii Grimm si Michelet s au folosit mult de 
acest isvor istoric în scrierile lor asupra originel dreptului 
German si Frînces.

Trœdicunile s'aîi povescile poporale sînt un isvor, cari 
Serbesc la aceea-si tîntœ ca si poesiile. Treaba agerei critice 
a istoricului este sœ deosebeascœ de’ntraceste daturi, ca si 
de’n toate ëellelalte, adevœrul de falsitate, si sœ se poatœ bine 
folosi-

Uœ adunœturœ dar’ a poesiilor si a povescilor, ce se 
aflœ în gura poporului rumîn este de trebuintœ: Noi cerem 
spre aceasta ajutoriul tuturor cellor ce lucrînd pe la tarœ pot 
mai cu lesnire a le culege si a ni le împœrtœsi.

2. Legile. Rumînii delà întemeiarea îmbelor Principate 
n’au avut legi scrise. Obiceiul pœmîntului le-a tînut multoe 
vreme loc si de constitucune polilicœ si de condicœ civilœ si 
criminalœ. Acest obiceïü de si riu-1 avem scris tot în vr'üœ 
condicœ, dar’ îl gœsim în hrisoave aplicat la câduri 
deosebite. Hrisoavele sau urinele (cum le numesc frații no
ștri de de'ncolo de Milcov), sînt isvorul cell mai însœmnat all 
istoriei Rumînilor. Intr'însele gœsim nu numai ăcturi genne
rale de uœ mare îinportîntœ istoricœ, nu numai cronologiea 
cea mai segurœ a Domnilor, dar' si constitucunea genneralœ, 
legeslatiea noastrœ si trœsuri de obiceiuri. Uœ adunœturœ 
de hrisoave este dar' neapœratœ. Clucerul Dumitrace fœ- 
cuse în veacul trecut uœ asémenne adunare, dupœ care a lu
crat si cronologiea Domnilor tœriï Rumînesêi. Aceasta· adu
nœturœ nu seim cé se va fi fœcut. Noi grœbim a rugă pre toti
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l uminii iubitori de istôriea nœcuniï sœ ne facœ cunoscute hri
soavele ce vor fi avînd si care au uœ împortîntœ istorica?, 
cœcï adunœtura, ce am fœcut, de si destuii de interesanta?, tot 
n’o socotim de ajuns.

Alesandru Voevod cel! bun all Moldovei pe la începutul 
veacului all XV.'a fœcut üœpravilœ, ce acum nu semai gœsesce. 
Dupœ dînsul de-abiâ în veacul all XVII. Mateiîi Bœsœrab Voe
vod in tara rumîneascœ si Vasiliu Voevod in Moldova publi
cară? condici de legi trœduse dupœ celle împœrœtescï, la 
cari se adâuse ce-va si den obiceiul pœmîntului. Cea de'ntîiu 
se mvaesce îndreptarea legii, trœdusœ de Dœniil Pauoniannul, 
si tipœritœ in Tîrgovisce la 1652. A doïra numita? : Carte 
rumîneascœ de învœtœtura pravilelor s. c. I., trœdusœ de 
logofœtul Eustrâtiii, si tipœritœ in lasi la 1646. Dupœ aceste 
pravile veni in tara rumîneascœ pravila lui Scœrlat Gica, a 
lui Alesandru Ipsilante, a lui loan Cœraga si Regulœmîntul. 
Ear’ in Moldova condica civilœ delà 1817. condica criminala- 
si de procedura? delà 1822, si Regulœmîntul.

3. Cronicile. Cronicile, cari serbese de isvoarœ istoriei 
noastre, sint de doue felinii: strœine si nœcunale. Ince- 
pînd delà Erodot, care ne-a lœsat geogrœfiea Daciei pînœ 
acum, putem numœrâ mai multe mii de istorici slrœini, cari 
ne serbese de isvoarœ istoriei noastre. N'are cine-va decit 
sœ ceteascœ deosebitele liste de asémenni scriitori, ce se aflœ 
tipœrite, seaii sœ vadœ citațiile vestitei cronice a lui Gorgu 
Sincai. Istoricii greci, romannï, bisantinï, poloni, unguri, 
turci, cronicile slovenne, daudestullœ mœtérie istoricului rumîn 
Eï ne serbese mai eu samœ pe ntru vremile celle vecie, despre 
care cronicarii noștri tac. Cercul restrîns all acestui articiü 
nu ne eartœ a enumera aci pre toii sau mœcar pe cei mai în- 
sœmnatï sau deosœbiti, dorința noastră? fiind a însœinnâ croni
cile nœcunale, cari au fost pînœ acum puse la uitare, ba încă? 
nesocotite cu despretii, cœcï eraîi necunoscute. Prințul D. 
Cantimir dice, cœ Rumînii nu s'au îndeletnicit a scrie istorica 
lor „cœcï lor le eră mai la inima? sœ facœ fapte bune decît 
sœ le scrie.“ într’adevœr cîtœ vreme au tînut luptele celle 
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; ari pe ntru îndependintœ, sgómotul armelor împiedecai pe 
Rumînï ca sœ-si scriœ aimalele. De-abiâ în ail XVI. veac, 
cînd sœmnalul decœdintii lor se dedese, sîmtirœ ei trebuința 
de a scœpii glóriea pœrintilor de n uitare. Atunci se ivirœ 
trei cronice (sau litopisete) asupra istoriei Moldovei în trei limbi 
deosebite, unul rumînesc, începînd delà Dragosîi Vodœ, si 
rnergînd pînœ la Petru Vodœ Sciopul (1359—1570): altul 
lœtiuesc, si all treile slovennesc. Aceste cronice celle mai 
vecie, ce au Moldovenmi, s'au pierdut, frœgminte numai de'n- 
tr insele ni s'au pœstrat de cronicarii mai noi. Dupœ aceea 
pe la sfîrsitul acellui veac vornicul Grigóriü Urecïœ scrise cro
nica sa de la Dragosîi Vodœ pînoe la a doüa domnie a iui Aron 
Vodœ (1313—-1595). — Dupœ dînsul au es¡t încœ trei cro
nice scrise de logofœtul Eustrátiü, de fiiul sœü Simion dás- 
cœlul, si de nepotul sœü Misœil cœlùgœrul. Aceștia au co
piat pe Urecïœ adœogînd deosebite anotœcuni delà dîusii, si 
au urmat eu istériea pînœ la Vœsiliu Voevod ( 1634). Dupœ 
dîusii logofœtul Mirón Costin a completat pe Urecïœ, începînd 
crónica sa delà venirea lui Trœiann în Dáciea, urmînd apoi 
originalul lui Urecïœ pînœ la Aron Vodœ (1662), scriind delà 
sine. Continuœtorul lui Mirón a fost fiïul sœü, logofœtul Nico- 
laiu Costin. Acesta a copiât pe Urecïœ si pe tatœ-sœü pînœ 
la Dœbija Voevod cu deosebite adausuri, earœ de acoló pînœ 
la 1712 a scris dupœ isvoadele lut Vœsiliu Dubœü si Tudor 
Dœmiann. Delà 1712—1716 l'a continuât Acséntiü Uricarïul. 
Dupœ .acești cronicari a venit vornicul loan Neeulcea. EU a 
copiat pe cronicarii de'nœinte pînœ la Dœbija Vodœ, ear de 
acoló pînœ la Duca Vodœ (1665) a scris dupœ nisce origi
nale particularie aflate de dînsul. Ear' înœinte pînœ la 1743 
a scris delà sine cite s’aü întîmplat în vieata sa. „Nu i-a mai 
trebuit, dice eli în precuvîntare, neci un isvod all nimœruï, 
necï istoric strœin sœ ceteascœ si sœ scriœ, eœ au fost scrise 
în inima sa.“ Doîie cronice anonime s ait gœsit încœ asupra 
Moldovei. Una cuprinde pe cronicarii Mirón si Nieolam Costin 
pînœ la Dœbija Vodœ; ear' de acoló pînœ la 1716 scrie auto- 
rîul delà sine într'un spiret cu totul anti-grec. Ceealaltœ, 
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care se atloe în grecesce la P®ris în biblioteca regal® (vedi: 
notices extraites dela Biblioteque du roi par M. Hasse T. XI.). 
cuprinde pe Mjron si pe fiiul soeu pînee la Doebija Voevod, ear' 
de acolo pin® Ia 1766 scrie autorlul singur. Dup® aceștia, 
loann Cantacudino si Alesandru Beldimann au f®cut asemenni 
cronice întindîndU'le cell de’ntîîu pîn® la 1780 si cell de-all 
doile pîn® la 1770. Acesta a mai scris si rmscoala dela 
1821 în viersuri.

Acești cronicari se deosebesc toii pe'ntr'u® mai mare 
erudicune. Stilul lor e serios, sentintios si plin de reflec- 
sunî filosofice, aceasta îl face s® fi® cam rece si ostennitoriu. 
Une-orI ins® ne represîntead® cîte un tablou mai vmriat si 
nffiiv. Noi citrem spre esîmplu un pmsagu dela Miron Costin, 
care descrie rmscoala poporului asupra Grecilor si a domnului 
Alesandru Vod® lliasu la 1631.

,.Nice într’un cip nu putea s® amistueașc® Alesandru 
Vod® fapta bolarilor, ce-i frncuse împrotiv® cu venirea lor la 
Tffirigrad, si nici binarilor lucrurile lui Alesandru Vod®, ce 
erau foarte proaste, nu le pl®cea. Deci ad®ogîndu-se de'n- 
tr’acestea necredința si prepusul, asedase în gîndul sffiu 
Alesandru Vod® s® omoar® pre u® sam® de’n boiarii cei de 
frunte, pre Vmsiliu Lupul vornicul, pre Sffîvin Hffîtmannul, 
pre Buhusu Vistilarlul, si pre Ureci® spmtariul. Intelegînd 
boiarii adevmrat urdita perire a lor de Alesandru Vod®, s’au 
vorbit cu totii, si au dat de scire tcerii, carea fierbînd în r«u- 
tffîti si netocmele, prea lesne s’au pornit, si nu numai curtea, 
ci si tffîrffînnimea; si asă multi s’au strîns de’n toate preriile, 
cît nu încmpeau în tîrg în Iași, ci si pre a far® pre sub Miro- 
slav®, si pretutindennea strigînd pre Greci pre toate ulițele. 
Vmsiliu Lupul, vornicul, eră capul acestor darve, si dac® a 
înnffibusit tara, a mers de a dat scire lui Alesandru Vod®: 
dac® se r®dic® spre Greci, spre mine se rredicre; si vmdînd 
atîta mulțime nu s’a apucat de nimica, numai de grija, cum 
sre hffilffidueasc® cu casa sa de gloate, si s’a gretit de purces. 
Si dac® a purces Domniea-Sa, s® nu se fi® pus boiarii cu 
totii s® opreasc® desfrînata prostime, posna mare si abia în 
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vr'üœ tarœ de s'ar fi audit, saü de s'ar fi întîmplat. Ci tôt 
pre lîngœ domnie au mers boïarii cu totii oprind si domolind 
tœrœnnimea. Earœ mai nu eră în putere neci boïarilor a opri 
pornita mulțime de tœrœnnime, cœ si pre Vœsiliü Lupul, vor
nicul, a nume cœ este si ell vre unul de'n Greci, l'aü lovit unul 
cu un os în cap, de care loviturœ mult a fost rœnnit. O! ne- 
stœtœtoarie si neci üœ datœ credute sînt lucrurile lumii, cum 
vîrsteadœ ea, si tûrburœ, si face lucruri împrotivœ ! Cînd eu 
caile este sœ fiœ fricœ cellor mai mici de cei mai mari, earœ 
cursul lumii aduce de multe ori de este si cellor mai mari de 
cei mai mici grijœ. Domnii cei buni si drepți, fœrœ de grijœ 
de desfœtat stœpînesc, earœ cei rœi, tôt eu sîealœ. Earœ 
daeœ a trecut domniea în sesul Bahlüiuluï spre mînœstirea 
Bælicœi, tot sesul erâ plin de oameni, si strigă: „Dœ-ne Doamne 
pe Greci!“ l’niï hîicœïâ, alții jecuïa, si acolo au strigat sœ le 
dea pre Batiste (Batiste Veveli, grec, ministrul lui Alesandru 
Vodœ), care eră tot aproape de domn. Deci vœdînd Alesan
dru Vodœ strigarea pe sine, ce nu sta Alesandru Vodœ de 
Batiste, ce sta de grija sa; si numai ce dise lui Batiste sœ se 
depœrtede delà dînsul. Si asa l'a apucat, si l’a dat pre mina 
tœrannilor. Nespusœ vrœsmœsiea tœrœnnimiï! îndatœ fœrœ 
de neci üœ milœ, l’aü fœcut fœrîme eu topoarœle; si atît s'aü 
amestecat, cît neci mîntaüa de’n spinarea Domnului atunci n'aü 
hœlœduit, cœ erâ burœ de ploae.

De grija tœrœnimii, ce erâ preste tot locul sœ nu între 
Alesandru Vodœ îndatœ la codru, socotise boïarii a trimite 
Seimennï cu sinete gata pe lîngœ domnie; si s’aü dus pre'n 
brœnnisce fiind loc descis. Ear' daeœ s’aü întors boïarii, aü 
intrat în grijœ, sœ nu se ducœ Alesandru Vodœ pre la Abada 
Pasa pre'n Bugeac. îndatœ aü aies pre Buhusu, Vistiïârnicul, 
si pre altï boïarï, si s'aü trimis dupœ Alesandru Vodœ, de i-aü 
îndreptat callea delà Huși spre Bîrlad în jos. Erâ mai mare 
spaima lui Alesandru Vodœ decît întîiû, daeœ aü vœdut gloata 
earœ venind dupœ sine si la brœnnisce, si-l lœsase si Seïmennii 
si copiii de'n casœ toti. Earœ daeœ s'aü apropiat boïarii le-a 
dis Alesandru Vodœ eu lâcrimc în oeï: mœ rog boïarï pe'ntru 
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fiîul mïeü, Radul Vodœ, sœ-l lœsati viu. Au dis Buhusu, 
vistiïarïul : ,,sœ n'aïbœ necï üœ grijœ Mœriea Sa, eœ u'aü ve
nit eu vre-un rœü, numai tara poftesce pre Mœriea Sa, sœ 
meargœ pre'u Bîrlad la Gœlatï, sœ nu aducœ vr'un rœü en 
niscarï Tœtari asupra tœrii; si s'aü si jurat sœ n’aibœ uecï üœ 
grijœ; si asă a primit si Alesandru Vodœ, pe unde va fi v<œa 
tœrii, pe acolo va merge, si a mers pe drumul Bîrladuluï si a 
pus Seimenniï earœ pre lingre dînsul, si copiii de'n casœ, carii 
il pœrœsise, dîndu-ï si de’u boïari petrecœtori pre lîngœ dîn- 
sul pînœ la Gœlatï. Asâ s'aü mîntuit boïariï si tara de Ale- 
sandru Vodœ lliasü.

Celle mai vecie cronice aile tœrii rumîneseï, ce le-ain 
gœsit, sint de’u veacul ail XVII. Doüe cronice, cari le crédem 
mult mai vecie, nu le-am putut încœ gœsi. Acestea sint: 
cronologiea delà Vœrsetü si cronologiea bancului Vodœ (loan 
Unniade.) Dupœ mœrturiea ïerodi.icénuluï Naum Clococean- 
nul, care le citeadœ într'üœ precuvîntare a sa asupra crono
logiei domnilor tœrii rumîneseï, elle sint foarte înteresînte si 
vorbesc eu de ainœruntul despre întemeiarea BœnnatuluïCrœio- 
veï si celle de'iitîïü timpuri aile întemeierii Principatului, par
tea istoriei noastre cea mai sœracœ in documinte.

Cronicile de'n veacul all XVII, ce avem, sint în nümœr 
de sese: a lui Tudosifl, fiiul lui Stoiann de'n Tunsi, a lui 
Constœntin Cœpitannul, si alte patru anonime, cari toate cu
prind istoriea tœrii rumîneseï delà Negru Vodœ pinœ la Ser- 
bann Vodœ Cantaeudino, s’aü delà 1290 pînœ la 1686 si 
1089. Dupœ aceștia, logofœtul Radul Grecannul a compus 
cronica sa, scriind pe scurt domniile delà început, ear pe 
larg domniea lui Serbann Cantaeudino si a lui Costœntin 
Brîneoveannul pînœ la 1700. De acolo pînœ la 1729 a con
tinuat vornicul, Radu Popescu. în acella-sï ann, logofœtul 
de divann, Radul Lupescul, de'n porunca domnului Nicolaiu 
Mavrocordat, fœcü un tot de’n cronicele acestor doi de n urmœ 
cronicari. Üœ altœ cronicœ anonimœ cuprinde istoriea tœrii 
rumîneseï delà 1595 pînœ la 1730.
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\ ornicul, Nicolaiu Roset a scris la 1727 üœ brosurœ 
asupra vieții lui Nicolaiu Voevod Mavrocordat. în sfîrsit ge
nealogica fœmiliei Cantacudinilor scrisce Ia 1787 de spœ- 
tariul Mihăiu Cantacudino cuprinde multe amœrûnturi asu
pra Domnilor fœnnœrioti. Asupra acestora avem încœ vr'üœ 
ciuci-deci de condici în arciva statului, care cuprind toate 
lucrœrile Domnilor delà 1775—1828.

Afarœ de acestea mai avem mînœscrise doue istorii asu
pra tœrii rumînescï. Una greceascœ cuprinde istorica tarii 
delà 1200 —1618, lucratœ dupœ cronicile strœine si nœcu- 
nale. Alta lœtineascœ, cuprinde celle sese domnii aile lui 
Coustœntin Mavrocordat, scrisœ întîiu in grecesce de dofto
rul Petru Départi, si apoi trœdusœ in lœtinesce înVenuétiea de 
un anonim.

Deosebit de cronice avem ii sese cronologii allé Domni
lor întocmite dupœ hrisoave, între cari celle mai bune sînt: 
a lui Pîrvu Cantacudino, a clucériului Dumitrace, si a iero- 
diaconului Naum Clococeannul.

Cronicarii rumîni aii putince erudiție. Ei în stilul lor 
(ormeadœ doue scoale deosebite. Una mai serioasoe se asă- 
mœnnœ cu coertile bisericesci, citeadœ adese frase de'n biblie 
si de'n psaltire, de aceea cam ostennesce pre cetitorïû, este 
însœ prea înteresîntue pe'ntru faptele, ce ne arata; alta mai 
usoarœ si plinœde nœivœtate se cetesce cu mare plœcere. Noi 
aducem aci spre esîmplu, un pœsagü, care descrie üœ scennœ 
nopturnœ petrecuta în curtea domneascœ de'n Bucuresci la 1672

„Grigoriu Vodœ îndatœ scrise cœrti la Gorgü Bannul 
Bœleannul sœ-l sciœ cœ este domn, si sœ prindœ pe Radul, 
iogofœtul Cretulescul, si pe frații lui Serbann, spœtariul (Can- 
tacudino), ce erâ la Bucuresci. Care viind noaptea trimise 
de strînse ïud-basii si cœpitanniï de slujitori si pe boiarii, carii 
se întîmplaserœ aice: Radul Nœsturell si altii; si strîngîndu-se 
au trimis pe Nœsturell cu slujitorii la Coustœntin Postélnicul, 
si la Aga Mateiü, si la Iordace, de le-aü ocolit casele, si I-aü 
cïemat la curte. Pe altii i-aù trimis la Cretulescul de l'aü 
ciemat la curte. Carii întrebă: dar' ce, ce; ei diceă: nu 
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seim nemic, far® numai porunca domneasca au venit, veți 
vede; si mersera la curte. Acolo era Bannul Gorgu, si slu
jitori mult!, luminări aprinse. Dac® veniră seduroe, si se 
scula*  Bannul si dise: boiari! fraților! sinoetate dela M eriea 
Sa Grigoriu Vodce, c® l'a miluit Dnmnedau si împoeratul cu 
domnea; eata si cartea; si o cetiroa. Multemia ei lui Dum- 
nedeeui. Insa; aice de'ntre gloate fugi lordace, si vru sa*  fug® 
si Mffiteiu Aga, dar’ îi prinseră de veste, si-i întoarser®; si 
le dise Gorgu: Mateiu, căci faci copillmresce de nu sedi, dar' 
domnul căci poruncesce s® fiți la opreai® nu doar’ c® va s® 
v® omoare, ci numai pin® va veni Mariea Sa, deci bun este 
Mariea Sa, nu v® temeti, ci sedeti, nu ne mai faceți noue 
rușine. Aci în camarile domnesci era încisi de Cre’tulescul 
24 de boiari, si în obedi, de napascile ce le faceaîi, c® 
sînt viclenni si rad, precum si mai înd®r®t am scris. Ci 
îndat® porunci Bannul Gorgu de adusera tiganni, si le t®iar® 
obedile, si-i slobodi, si fiesce-carele îsi luă obedile si le du
cea înaintea lui Cretulescul, si îi diceâ s® si le pui® în gît, 
si le l®p®dâ jos.

Deci faeîndu-se diurn îi trimise boiarii pe Ia casele lor, 
si slujitori de pada, pin® ce au venit a doua porunca de la 
Grigoriu Vod® de i-au încis în turn.“

4. Inscripcunile si Monumintele. Nimene nu se poate 
îndoi c® acest isvor aduce mult folos istoriei. Inscripcunile 
sînt singurul isvor istoric ce-1 avem pe’ntru petrecerea colo
niilor rumîne în Dâciea în veacurile celle de’ntîie alle strămu
tării lor. Mai multe colepcuni se afla de asemenni înscrip- 
euni, între cari cea mai mare este a lui Catancicu. Afara de 
acestea noi mai avem ii® colepcune propria, si ne vom sili s® 
adunam cîte se vor pute afla, precum si sa le tălmăcim dup® 
legile areeologice.

5. Scrisorile ce dugravesc obiceiurile. Noi sîntem 
foarte sărăci în asemenni scrieri pe’ntru vremile celle mai 
veci. Pe’ntru veacul all XVII, cunoascem numai doue cârti, 
ce ne pot șerbi. Cea de’ntîio; este: descrierea Moldovei de 
prințul Dimitriu Cantimir, si a doua: Gallmtoriea arabului 
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patriarc Macariü delà .Apel la Moscva pre u tara rumîneascœ si 
Moldova. Pe ntru vremile mai noue avem mai multe scrieri 
de âsfeliü fœcute de deost biti cœllœtori în locurile noastre si 
tipœrite în mai multe limbi. Pe ntru obiceiurile si ceremoniile 
sœrbœtorilor nœcunale si d< mnescï s'a păstrat la noi în arciva 
statului nisce condici, si una în Moldova.

Acestea sînt în scurt documintele, ce le avem pe'ntru 
istdriea noastræ. Noi seim eu btmœ samœ. cœ üœ mulțime 
altele se aflœ pe la mînaștiri si particulari în tœrile noastre, 
si pre'n bibliotecile si arcivele publice si private aile Transil- 
vânnieï, Ungariei, Poloniei, Vienne!, ' Moscveï, Peterburguluï 
si Stocolmuluï. Noi ne vom sili sœ adunœm cite vom puté, 
însœ mijloacele noastre nu ne eartæ a întreprinde cœllœtorii 
pe depărtate, ca sœ adunœm toate, cite se pot gœsi. Spre 
aceasta, pœrerea noastræ si a mai multor Rumînï, ce se înte- 
reseadœ la istorica nacunii, este: de a se întocmi üœ sotietate 
istiricœ, car< a sœ aij)œ fondurile trebuincoase, ca sœ poatœ 
trimite oameni în deosebite parti dupœ asémenni descope
riri. Peste puțin vom publica un plann pe'ntru üœ asémenne 
asotiœcune. Nui sperœm, cœ si guvernele rumine vor îm- 
brœtisâ eu inimœ aceastœ lucrare folositoarïœ si vor înlesni 
mijloacele pe'ntru culegere a documentelor.

§. 80.

Puterea armata a Rumînilor.

Partea 1.

De la întemeia rea Principatului pînce la asedarea
Domnilor ftnm cerioti (1290—1716.)

Barbarii asedîndu-se pe ruinele împœrœtiei Romanue, 
¡si pùscrœ legile si obiceiurile lor în locui institucunilor 
Romanne. Numirea de Rcmann | erise; lumea pierduse pîuœ 
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si aducerea a minte a unui popor, ce ostœsise atitea veacuri; 
civilisœcunea se stinse, si acum nu se mai vedea neci urma 
acellor arte si sciinte, în cari stœtûserœ mœrirea Greciei si 
puterea Romei. Arta si înstitucunile ostœsescï cari fœcûserœ 
de'ntr’un sat mic pe Ruma, cœpitala universului, periserœ si 
elle cu cellelalte în mijlocul întiinérecuiuï nesciintei, ce ca uœ 
manta? de plumb apœsa Europa. Ccertile cari ar fi putut lu
mina lumea erau în mînile popilor.

Ineœ înveacu! ail XIV. erăEuropa militarœlipsitœ deorice 
orgœnnisare, pedestrimea ei, cunoscutce sub numirea de co
mune se alcœtuia de nisce orœsenni prosti, fœrœ orgœnnisare, 
fœrœ disciplina?, adunați numai în momîntul rœsboiuluï, scim- 
bîndti-se în fiœ-carecompănnie abia îndatorîndu-se lance slujbe? 
de trei pînœ la sese luni, si adese pœrœsind steagul în puterea 
rœsboiului, atunci cînd trebuia a se face vr'uœ mișcare, sau 
a se împresura vr'uœ cetate, ne fiind mai cu samœ de neci 
îiœ treabœ în bœtœlii. Puterea armatelor sta atuncea numai 
în cœllrerime. Aceasta eră aceă vestitœ înstitucune a cœvœl- 
lerimii; înstitucune frumoasœ, însœ contraria; tăeticei; cœcî 
aceasta? înstitucune eră a voinicieî individuale, ear' nu a sciin- 
tei; cœci tăctica cere mai întîiü întrebuințarea gloatelor sau 
puterea morala1, ear' nu lucrarea îndividualœ sau puterea 
fisicœ.

Astfeliü eră pe-acell timp starea ostœseascœ în Europa, 
nimine nu se gîndiă cum s’ar puté dobîndi uœ mai bunœ or
gœnnisare, cînd Rumînii déterœ uœ deslegare acellei vestite 
problemi militare, carea stœ în a dobîndi rœsuitatele celle mai 
bune cu cieltueala cea mai putinoe; deslegarea ia carea de- 
abiă dupœ cinci veacuri a putut ajunge Europa.

Rumînii delà întemeiarea Principatului lor, au sîmtit tre
buința ce are un stat de uœ armata? permœnintœ, armatœ, 
care se Iiœ gata la ori ce minut a reîmpinge pe vrœjmasu de'n 
ori-Ce parte s'ar ivi. Ei pricepuroe înece si aceasta, cœ îiœ 
asémenne armatœ nu se poate privi deeît ca üœ avan-gardœ 
a poporului, si cœ toatœ basa sistemei militare trebuie a sta 
într'üœ întocmire bunœ de uœ numœroasœ rœserva· nœëtinalœ: 
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pe'ntru aceea au orgoennisat ei de’n început: „Armata, Militiea, 
si rmdicarea gloatelor; “ în cît la dînsii tot Rumînul se nre- 
sceă cu dffitoriea de-a fi soldat, si de-a aprnră statul la vreme 
de nevoe, si cînd crelcă vreejmasul pmmîntul rumînesc, toatre 
tara trebuia sce fi« în arme.

Fiice de alle lui Radu Negru si Mircea cell Bcetrîn, legiu
nile Rumînesci, patru veacuri fur« cmmpionul Crestincetretii si 
bulevardul Europei. Vedi uoe di foetalee cînd se desființai·«. . . 
in acea di . . . tara eră în mînile F«nn«riotilor.

Puterea armate a Rumînilor sta:
I. In ostasi sau slujitoristoetorniciti cu leafm. (Armat«). 

II. în cretanne sau slujitori de scuteai«. (Militiea.) 
iii. în rredicarea gloatelor.

!. ARMATA.

Armata rumîneascæ a fost cea de'ntîïœ armat« permœ- 
nint« în Europa. Este de credut, c« ea îsi avea începutul 
delà Radul Negru, care a pus basa tuturor înstitucunilor noa
stre. Istoriea ne arat«, cœ Mircea 1. regul« corpul Doro
banților, care eră alcœtuit de mai ’nœinte.

Lui Mircea dar' se dœ mai cu sam« onoarea de înte- 
meiœtorïul armatei Rumînesci. EU înœltœ si regul« edifi
ciul început de cei mai da nœinte de ell. Ell fu cell de n- 
tîiu, care se înfœtisœ în Europa cu u« armat« permœnintœ si 
regulat«, carea sub urmœtoriï domni se desœvîrsi si se mai 
mœri. Armata rumîneascæ delà început s'a împœrtit în cete 
de 100·) de oameni sub un cœpitann. Fiœ-care ceatœ se sub- 
împœrtia in dece centurii sub un sntasîi în urm« iudbasa. 
Fiœ-care centurie apoi se mai împœrtia în dece deeunii, fiœ- 
care sub un cetasii. Capul a 500 se numiă Vœtav, în vremile 
none Ceausă. Ea se alcœtuia:

1. De cetele de Dorobanți sau neamul Dorobîntesc, dup« 
cum îl numesc cronicarii noștri. Ei eră în mimœr de 5000 
de Cruci sau 10000 de oameni, si alc«tuiă pedestrimea cea 
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grea a feerii. Fiii urma părinților în slujbă. La început era 
armați cu arcuri si sulițe. La aflarea prafului li se dete posti 
si tunuri. Capul lor se numia ccepitannul cell mare sau c®- 
pitannul Dorobanților. Fice-care ceată de u® mie de oameni 
se comîndă de un căpitanii mai mic sau subcăpitann.

2. Coelloerasii. La început erau multi ear' în urm® sau 
înputinat de’n căuș® c® sărmciserre si nu se puteau tine, avînd 
multe cieltuieli. La 1620 era 8000; ear’ pe la 1679 numai 
6000 de oameni. Capul lor era Spătariul; crucea lor nu se 
scie de citi era.

3. Roșii de tar®. Earm-si c®ll®rime sub comînda ma
relui Paharnic. Acest corp atît de vestit, a tinut pîn® la 
all XVIII, veac.

4. Lefegii în nuin®r de 1000 de oameni, alcătuia un 
regemînt sau ceată da pedestrime sub căpitannul de lefegii.

5. Lefegiii Spătariului.în număr de 500 sub comînda 
ceaușului Spatăresc.

6. Vînătorii, în număr de 1000, de’n care jumătate 
pedestrime si jumătate căllmrime sub căpitannul de Vînători.

Pîn® Ia all XVI. veac trebuie s® fi® fost numai 500 de 
vînători, fiind c® în cronici găsim pe-atunci numirea de v®- 
tav de vînători, ear' nu de capitann. Acesta avea mare îm- 
purtîntă, fiind însărcinat si cu politie» capităliei, EU se 
aiegeă de'utre oameni însamnati. Neagoe Basarab eră vatav 
de vînători cînd s’afi ales Domn la 1513. Radul Vod® 
Mihnea la 1620 dete acestui căpitanii titulul turcesc de Aga.

7. Sărăceii 500 si scutelniceii 500. Aceștia erau 
căllărimea Bucurescilor sub căpitannul Spătăriei. Cei de'ntîi 
trebuie s® fi® meritat numele ce purtau, căci crucea lor era 
de 4 oameni une ori, ear' alte ori s au urcat si pin® la 
8 oameni.

8. Lipcannii 1000, sub Marele Postelnic.
9. Cădacii 2000 pedestrime si căllarime sub un pol

covnic. Armele lor erau pușca si păiosul.
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10. Pușcașii 500, sub marele armasu.
11. Aprodii 500, sub un vcetav. Sub acesta era un 

ceaușii, sau locutiitoriu, peste dînsii Marele Postelnic.
12. Copii de’n casre 500. Ei alcoetuiau garda de'n 

loeuntru a prelatului domnesc. Capul lor eră Vretavul de copii.
13. Curtennii, garda crellrereatre, nu seim citi eră.
14. Ferentării, un corp de pedestrime usoarre.
15. Fustasii, de cari erau numai 100 sub ludbasa de 

Fustasi. Ei purtau Irenci.
16. Hreiducii, crellrerime si pedestrime, armat! cu soebii 

si Irenci.
17. Crellrerimea Srerdariului de mredili, carea se alcre- 

tuiăde toti boicerii esiti de'n slujbre, ce se numiau Mredili. Acest 
corp eră foarte însremnat.

18. Tunarii 500, cu artileriea, mai întîiu sub crepitanii 
dorobrentesci; earre de la 1655 sub marele Armasu.

Numrerul tuturor acestor oștiri treceă peste 30,000, si 
în vreme de rresboiu tot de-a-una se mai mreriă. Aceste 
oștiri însre erau numai în Rumîniea mare; creci în Rumîniea 
miere eră ure deosebite oștire a Rannulul.

Bannul cîrmuind singur Brennatul Crreiovei, si fiind Dom
nului numai vresal, a trebuit sre aibre ure oștire de a sa. Cur
sul istoriei încre o adevereadre, pe ntru ere ne aratre:

a) La 1508 pe nisceboirerisub Bannul Pîrvul, sipe’ntru aceea 
numițiPîrvulesci cu oștirile Crreioveiîi desfiintarre, pe’ntru 
ere gonirre pe Mihnea I. si puserre Domn pe Vlredutre.

b) La 1522 Barbul Bannul Crreiovei cu oștirile salle gone- 
sce pe Vlad all VIII.

c) La 1563 boirerii cu oștirile de peste Olt se scoalre asu
pra lui Petru all II.

d) Istoriea dice la începutul biogrrefiei lui Mihaiu Viteadul, 
ere ell, ca Bann all Crreiovei, aveă ure oștire deosebit®.

e) La 1599 Mihaiii Viteadul; întrîndînTransilvăniea, scrise 
lui Radul Budescul si Bannul Udre sre meargre si ei în 
Transilvănniea cu oștirile Crreiovei.

Lepturariu rumînese. T. IV P. 1.*  2o
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f) La 1601 boîffirii BudeSci cu oștirile Croeioveî gonesc pe 
Simeun Moviloe.

g) La 1630 Aga Moeteiu Biesoerab, cu Roșii de peste Olt, se 
roescoaloe in protiva lui Leul Vodoe. Luînd în privire 
atît duhul roesboinic all Oltennilor, cit si istoriea, carea 
ne aratoe cce Vlad all VIII, la 1522 n'a putut a se îm- 
protivi cu oștirile ce avea, lui Bannul Barcul, putem 
încieiâ, coe oștirea Boennatului era destuii de însoeninatoe.

Armata rumîneascoe, dupoe cum o aroetoem, a stat în pu
terea ei pînce Ia 1580. De atunce pînoe la 1592 Dom
niile ticoeloase alle lui Mircea all II. Petru all HI. Stefann 
all II. si Alesandru all 111. o desorgoennisaroe si o împuti- 
narce. Astfeliu Mihaiu Viteadul, cînd s'a urcat pe tron, 
afloe numai vr'îioe 10.000 de ostasi. Acest coepitann 
mare împlini scoederile armatei, o reformce, o disciplinoe 
si adăuse pe lîngoe cetele de mai sus, alte doîie în coel- 
Icerime: Delii si Beslii. Acești de'n urmoe erau de 200 
de ccellcereti fruntași. Mihaiu dete alunei comînda acestora 
luiStefann Petennahaci, Ungurul, om cu coragu si vrednic, dice 
Betlen, soe comînde nisce oameni, ceseînsoemnaseroe pr’en multe 
vitejii. Mihaiu Vodte vcedînd despoporarea toerii, si trebuindu-i 
soldați, a început a lua cu leafne: Unguri Transilvanul, Poloni, 
Ccedaci, Sîrbi si Arnceuti. Pilda lui o urmaroe si alti Domni în 
urmoe; âsfeliu Mceteiu Boesoerab orgoennisoe un corp de 2000 
de Sîrbi, Bulgari, Arnceuti, numit Seimenni, asoemoennat cu 
Ianicerii Seymoungs subt un Polcovnic. Acest elemînt strein, 
întrudus în armata rumîneascoe, aduse nenorociri mari.

Autorii cuntîmpuranni de ai lui Mihaiu vorbesc astfeliu 
de armata lui: Slujesc de soldați acestui Voevod, afaroe de 
Rumîni, a coeror vitejie o cunosc bine Turcii de'n vremea vi- 
teadului lor eoepitann Drâcula, multi Unguri, Transilvanul 
coeti-va Arnceuti, Greci, Bulgari si Sîrbi. Are putini pușcași, 
pe cari se afloe în lipsce si Transilvoennenii, coeci aceste po- 
poarce, si mai cu samoe Ungurii se bat mai voios cu săbiile, 
si coellceri cu sulitile, si cu mare. îndroesnealoe aratoe fata la 
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vroejmasi. Armata primiâ de la Stcepînire leafoe, hrannoe si 
vesminte. Sub Mircea Cell boetrîn tot soldatul primiâ pe di 
cîte doi banni roși, carii fac 13 poerale. Moeteiu Boesoerab 
moeri leafa si o foeeu de opt banni roși; în sfîrsit sub urmoe- 
torii Domni ea merse crescînd pînoe în timpul Domnilor fcennce- 
rioti. Atît soldatii cît si oficerii, s au boioerii, aveau dela Stoe- 
pînire pe fioe-care di un mertic de carne, de pîne, de grîu 
sau de meiu, si de lumînoeri.

Capetele însoercinate cu administroecunea si aprovidiu- 
narea oștirilor erau aceștia:

Marele Cluceriu, care era cvartir-maistru cell mare all 
armatei. Ell luă banni de la Visterie si cumpoerâ providiea 
de pîne, vin, ordu, si fin, trebuincoasoe armatei. Avea sub 
dînsul doi Cluceri mai mici: Clucerul de arie, care îngrijiâ 
de moegoediile de fin si de ordu, si Clucerul de pivnitoe, care 
se îngrijiâ pentru pivnitile cu vin alle armatei. Afaroe de 
aceștia mai aveâ sub dînsul si Jigniceri, sau moegcedieri de'n 
boioerinasi. —

Marele Sluger erâ însoercinat cu aprovidiunarea armatei 
de carne si lumînoeri.

Marele Pitar primiâ providiile de la acești de mai sus, si 
le împcertiâ pe la cete.

Marele Setrar erâ îngrijitoriu all corturilor armatei. Aveâ 
sub dînsul si mici Setroerei.

Capul cell mare all armatei erâ: Marele Spcetariu. El) 
aveâ sub comînda lui nemijlocit pe toti Coellcerasii, cum si pe 
Lefegii, Soeroecei si Scutelnicei. De la aceștia primiâ ell 
de fice-care cruce pe ann cîte un leusor (leonum) si un car de 
fin, care în urmoe nu s'a mai plcetit în noeturoe, ci li se da un 
leu pe'ntru dînsul. Cînd înoeintâ un oficeriu în grad, erâ 
dcetoriu sce-i facoe un dar. Spoetariul aveâ un tribunal ostoe- 
sesc, unde se judecau pricinile ostcesesci.

Incoe de’n vremile celle mai vecie, obiceiul erâ: ca 
Domnul uoe dat® într’un ann soe facoe revistoe (cceutare) 
armatei si miliției. Atunce se foeceau si înaeltceri în 
rânguri.

2S*
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Uniforma oștirilor era asemœnnatæ, parte cu a Ungurilor, 
parte cu a Polonilor, afarœ de unele cete, precum Dorobanții, 
si alții, carii purtau vecia uniform® nœcunalœ. Hainœ vinœtœ 
si în cap cfvere. La Pascï dœruïa Domnul fiœ-cœruï ostasù uœ 
civœrœ saü bœretœ, si üœ bucatœ de postav pe'ntru uniform®. 
Roșii de tar® erau învesmîntatï în roșu.

Seimennii purtau ceâpcœnn roșu cu mînecile despicate, 
în cap bœrete cu fundul roșu, scos afarœ la u® parte. Ei pe’n- 
tru uniforma lor se numiaii si Roșii strœini, spre a se deosebi 
de Roșii de tar®.

Fustasii aveau uniform® verde ca pucoasa. Copiii de'n 
cas® si Lipcannii purtau uniform® leseasc®.

Aceste cete purtau hain® verde, peste hain® încinși 
cu brîü roșu, în cap bœretœ cu fundul roșu.

Istôriea ne arat®, cœ Costœntin 1. la 1654 învesmînt® 
pe cœpitanniï Dorobanților si Cœllœrasilor cu frîngii, cu coftir1 
si cu atlas.

Ostasii aveau multe privilégie sau obiceie, dup® cum se 
diceă pe atunci. Unul de'n celle mai însœmnate era, cœ capii 
oștirilor eraîi de’n drept mœdulari ai svatului Domnesc si 
ai obscescilor adunœrï. Dup® aceasta veniâ scutirea de 
dœjdiï. Ei nu se scutiau înc® de toate dœjdiile. Privilegiul 
scutirii complecte la Rumîni îl aveau robii. De la boiœri pîn® 
la mosneann, de la mînœstire, préut, pîn® la osteann, toii 
luau parte la contribucunile statului. Istoriea ne arat®, cœ 
ostasii rœdicau mai mult ei hœracu împœrœtesc; cœ Mihnea 
ail II. la 1585 mœrî tacsa, ce plœtiau Rosiï de tarœ; cœ Co
stœntin I. la 1654, vrînd a-si trage fœvorul ostașilor, îi plœti 
la un hœraëü deplin; Asémenne cœ ell ertœ Dorobanților si 
Cœllœrasilor dijmœritul si oeritul fœmiliilor lor.

Ostasii, cu toate cœ leafa lor eră însœmnatœ, dar’ tot 
n’ar fi putut întîmpină cieltuelile lor, daeœ în vreme de rœs- 
boïü, nu le-ar fi fost ertat® prada, dupœ cum eră ertatœ în 
toate armatele de'n Europa, si daeœ în vreme de pace nu se 
întrebuintă, ca la Romanni, în lucrœrï obsêescï si particularie, 
precum făcerea de .drumuri, fîntîni si altele, pe’ntru cari 
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socotim ere erau plretiti deoscebit. In timp de pace era ar
mata asedatre parte în ccepitalce, parte pre’n județe. Doro
banții freceau grernisonul crepităliei. Ei da santinelle, care pre- 
dlau la poarta de’n fatre a curții.

Fustasii poedfau la poarta de'n dos a curții.
Crellrerasii erau asedati Ia Ploesci, Mrennesci, Gergina, 

si Rusii-de-Vede.
Srerreceii si Scutelniceii ședeau în Bucuresci fiind crellre- 

rimea Bucurescilor.
Aprodii slujiau ca tcecsidarii si împlinitorii de dretorii.
Ei primiau pe'ntru ostenneala lor un dar în banni, ce 

se numiă „plata cismelor.“
Copiii de n casce alcrefuiau, dupce cum am dis, garda de’n 

loeuntru a prelatului Domnesc. La ceremoniile celle mari, purta 
Vretavul de copii arcul si purpura domnilor. Unul de’n 
copii purtă steagul Domnesc, care eră de mretase rosire, 
avînd dugrrevit de-ure parte pe sîntul Gorgu protectoriul ar
matei, si de ceealaltre acvilre cu crucea în coc. Dupre ace
știa veniau toti copiii de'n casre, învrescuti lesesce, purtînd 
sulițe lungi si steguiete cu prăpore de mretase bicoloarre: 
albastrre si gâlbrennre.

Pușcașii prediau la temnite.
Lipcanii se întrebuințau în trimeteri eu depeșe.
Vînretorii se întrebuințau la vînat, si de’n celle ce vînau 

se îndestullă mai întîiu curtea Domneascre; earre rremresita 
se vindeă în tîrgul Domnesc în folosul lor si a crepitannului 
lor. De-aice a venit c'acest crepitarm sre fire si îngrijitor tîr- 
gului. Armata rumîneascre eră supusre unei discipline străs- 
nice. Neagoe Voevod ne aratre, ere ostasii, carii picau în 
vini, se pedepsiau, si ere una de’n pedepsi eră degrredătiea; 
earre cei ce se trregeaiî de’n slujbre, li se freceă onoare trimi- 
tîndu-se a casre cu escortre. Rumînii însre, ca toate nrecunile 
meadre-diuale, prea eu anevoe se supun jugului disciplinei. 
Plrecerea prredrecunilor mai eu samre aveă mare strepînire 
asuprre-le, nu atîta însre ca la cellelalte oștiri strreine; crecl 
vedem ere Mihaiu Viteadul, eînd a intrat în Moldova la 1600, a 
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poroncit sce împusce pe toti Transilvrennenii, ce se vor prinde 
deprredînd, în tîmp ce pe Rumîni îi osîndlâ numai la bretaie. 
Cu vr uoe cîti-va anni mai noeinte, la 1595, Albert Cirali, gen- 
neralul rumîn, dete ure pildoe de strresnicie militarce, osîndind 
la moarte vr'uoe cîti-va ostasi, crecî au crelcat crepitulâtiea, ce 
frecuse ell cu ceaușii Mohamed si Mustafa pe’ntru încinarea 
Brceilei.

în timpul lui Mihaîu Viteadul spiretul ostresesc ajunse în 
culmea sa. Modell de credintre si dragoste cretrre capul lor 
si de pietate coetrce relegune; în acelle timpuri s’a vredut 
ostasii Rumîni Ia poftirea Domnului lor de a jcertfi preriile lor 
de leafre spre a se îndesiră cu satul Costesci, Mînrestirea Bi
striței, in carea se adrepostîserre cît-va tîmp.

Soarta treril rumînesci, ca soarta a ori crerui stat con- 
stituat spre rresbolti, a fost lipitoe de soarta armatei. In cît 
tîmp a poestrat aceastre armatce în inima sa sîmtremintele de 
disciplinre, neaprerate vîrtuti alle unui bun osteann, Rumîni! 
au frecut minuni. Sub Mihaîu Viteadul fu disciplina mai 
strâsnicre, si Rumîniea fu în mrerire. Dupre ce însre trredarea 
de'n cîmpul Torda rrepi Rumînilor pe eroul lor, începu disci
plina a screde, de’mpreunce si puterea statului, care era înte
meiat pe disciplina ostașilor. Armata întîmpinoe un vrrejmasu 
învlersunatîn Grecii, ce nrepredirre în tarre, îndatce dupoe moar
tea Iui Mihaîu Vodre. Tînta lor fiind a slcebf statul rumînesc, 
firesce ere celle de'ntîie alle lor loviri au trebuit sce fice îndrep
tate împrotiva armatei. Doue-deci de anni de Domnii strreine, 
ce au urmat dela crederea de pe tron a lui Radul Serbann piure 
la înreltarea lui Mreteiii Bresrerabul (1611 —1631) furre în
deajuns spre a demorrelisa de tot armata.

Istoriea ne-au prestrat rrespunsul ostașilor rumîni cretrre 
Domnul Alesandru IV. Iliasu, cînd acesta îi rugă sre-1 apere 
de rrescoala vestitului Prehârnic Lupul Mehedinteannul: 
„Mreriea Ța,K l-au dis ei, „noi nu vom sta cu Tine, ere ai 
crelcat jurremîntul si ne-ai oprit lefile, si ne-ai stricat obieelele, 
cît am rremas sreraci, si n’avem neci ure armre, creci le-am 
vîndut pe’ntru nevoile, ce am avut dela Tine Doamne, si acum 
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Te scoalœ de fugi, cœ vrœjmasiï Tœi s'aü apropiat." Vrœj- 
masii Domnului numai era atunci vrœjmasiï ostașilor! Demorœ- 
lisœcunea ostœsimiï trebuia sœ-sï aibœ efeptul sœü. Cell 
de’ntîiü act ail ei fu revolta Cœllœrasilor delà Mœnnesci, Ger- 
gina, Ploesci si Rusii-de-Vede la 1623. De si se potoli acea- 
stœ rœscoalœ îndatœ pre'n învingerea rebelilor la Mœnnesci, 
dar’ causa, ce o produsese rœmîiînd, nedisciplina ostașilor 
merse crescînd.

Mœteiu I. Bœsœrabul urcîndu-se pe tron se silia a pre- 
întîmpină rellele, ce se asceptă a isvorî de'n acea demorœlisœ- 
cune a ostașilor. Ell se încercœ a-i aduce la sîmtœmintele de 
disciplinée, îï ocupœ eu rœsboaie, cunoscînd bine, cœ gîndirea 
la rœü îsi are principul sœü în nelucrare si cœutarea lenneviriï 
este a introduce disciplina dupœ ce üœ datœ armata a 
pïerdut'o! De si linisci pe soldați, dar’ liniscea lor eră înse- 
lœtoariœ, si prevestïâ grodave furtuni. Revolta asceptă nu
mai üœ ocœjune ca sœ isbucneascœ cu atît mai rriultœ tœrie 
eu cît mai mult fuse cumprimatœ. Ocœjunea se înfœtisœ. 
Un Grec Ginea, vistierïü mare, se fœcuse nesuferit tœriï pre'n 
tirœnniile lui. Revolta eră în toate capetele. Ostasii o întro- 
dûserœ în faptœ. Indatœ dupœ vestita biruintœ a lui Mœteiu 
Vodœ la Finta în 17 Maiü 1653, revolta isbueni. Seïmennii 
strœinï déterœ sœmnalul, si dupœ dînsiï se luarœ Dorobanții 
si cellelalte. Atunci tara cœdü în cea mai grodavœ anœrcie 
militarœ, atunci. . . . Insœ sœ aruncœm mai bine un vœl 
asupra acellorscennede-üœ amarœ suvenire, cari nimicirœ plă- 
nurile pœtriotice aile altor Domni vrednici, si cari au adus ne
curmatul rœsboïü civil si dœrœpœnnarea tœriï. Oh! cœci nu 
putem smulge de’n cartea istoriei noastre aceste foi scrise 
cu sînge! !

Ell prevedea bine, bunul Mœteiu, cœ de'ntr’aceasta se va 
strică tara, cînd pe patul sœü de moarte, audind urletele tur- 
batilor soldați, adresă credincosilor sœï aceste cuvinte profe
tice: „De acum, frații miei, se sciti cu adevœrat, cœ pe'ntru 
faptele lor vor sœ tiœ mari rœutœtï asupra acestei ticœloase de 
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taroe, si va soe cadce la mare nevoe, si vor se poetimeascce 
rceü sí cei buni pe'ntru cei roei!"

Revolta nu muri cu Mceteiü Vodoe. Ea se prelungi sí 
mai cu furie sub urmcetoriul domn Constantin I. Bcesoerabul. 
Ticoeitul domn de'n incisoarea, unde'l tineá rebelii, ínsciintoé 
pe Domnii Transilvánniei si ai Moldovei soe vite soe-l scape. 
Aceștia întrînd în taroe isbirce si învinseroe pe rebeli la Teleá- 
jcenn în 17 Iuniü 1655, si tara se mai liniscí. Roemoesita ace
stor soldați revoltîndu-se de'n noü în annul urmoetoriu în Bu- 
curesci si Brceila, Constantin I. trimise oștiri credincoase, si 
îi roesipi cu totul, oprind numai putini Dorobanți, pe care ÎI 
supuse cu coepitannii lor Age!, car' tunurile le-aü dat în îngri
jirea armasul ui. Mibnea III. orgoennism earce-si armata la 1658, 
cînd s’a roedicat împrotiva Porții. Nenorocita isbîndoe a ace
stei întreprinderi, proedile, ce mai feceaü Dorobanții si Sei- 
mennii, adúseroe de a se vedé rcesipiti încoe üce datoe de Tcetari 
în annii urmoetori.

Grigóriü Gica reorgoennisré oare-ce armata la 1672, cînd 
a însotit oștirile turcesci în Polóniea. „Ell au strîns de’n 
toate bréslele,“ dice un cronicariü, „Crellrerasi, Dorobanți, 
Roși, cum si pe Vistiernicei, Spoetarei, Postelnicei, Vornicei, 
Prehrernicei, le-aü foecut steaguri noiie, si le-aii dat tuturor 
sulițe cu prápore féliuri de féliuri, fiesce-care dupre breasla 
lor, si aii foecut oaste frumoasoe, atît, cît mergînd, si fecînd 
lirele! înceintea 1 mpceratului, s’aü mirat si Impreratul, si toti 
Turcii, de oști, ce aveá Grigóriü Vodoe, frumoase. “

Un cronicariü moldovann láudre mult trelintele ostresesci 
alie lui Grigóriü Vodoe, si vitejiea, ce au aroetat Ruraînii în 
aceste campánnii alie Poloniei, si mai cu samoe la bcetaliea dela 
Levendi.

La 1673 în táboera de la Hotin Seimennii cercar® üre 
noüoe revoltee. Grigóriü Gica Voevod cu ostile cellelalte 
i-a supus, a prins pe 80 de’n cei mai rrei, i-a boegat în bu
tuci, si i-a trimis la ocnre; ear’ pe celalalt! i-a tesat la stea
gurile lor, scimbîndu-le coepetenniile.
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La 1688 Serbann II. Cantacudino, cînd îmbla soe se 
rădice împrotiva Porții, reformce si mceri armata, urcîndu-o 
la 40.000 de oameni si 38 de tunuri mari. De'n rămă
șițele Dorobanților întocmi un corp de 4000 de Talpasi si 
Coedaci, si îi dete sub comînda Agei, care de atunci a luat 
titlul de: Agce de Dorobanți, si s’a privit ca un gennerariu de 
pedestrime.

Armata atunci s’a împcertit dupoe arme în trei dividiuni 
mari: Pedestrimea toatre sub Aga, Coellcerimea sub Spoetariul, 
si Artileriea sub Armasu. Garda Prințului eră numai deose
bita: sub comînda Cceminariului. Toelpasii, fiind dupoe asemoen- 
narea Toelpasilor sau a Tolpasilor unguresc!, trebuie soe fice 
avut armele acestora cari erau: pușca, pistolul si sâbiea. Ei 
erau învesmîntati cu tcelare roșie, si în cap cu civere.

Cînd tot era gata, cînd Rumînii erau acum soe tragoe 
săbiea, ca in vremea lui Mihaiu Viteadul, pe’ntru sînta pricina 
a îndependintei noecunale, Serbann Vodoe muri, si cu dînsul si 
acea vrednica hotcerîre.

Minunata stare, în carea adusese Serbann Vodoe armata, 
făcu ca si sub urmatoriul Domn Costontin Brîncoveannul, 
tara rumîneascoe soe urmede a fi un stat rcespeptat în Europa. 
Trei împarati mari îsi disputaroe atunci alianța Rumînilor: 
împăratul Nemției, Sultannul cu vestitul Conte Emeric de 
Teocioli, si împoeratul Rusiei, Petru cell mare.

Bataliea de la Cernăuți de'n 21. August 1690, cîsci- 
gatoe de Brîncoveannul cu armat ce rumîneascoe si turceasca, 
fu cea de'n urmoe, în carea veciele noastre legiuni se luptarce 
în mare boetoelie rînduit®. Aci îsi luarce Rumînii adio dela 
slava militaroe!

Costoentin Brîncoveannul neîngriji în urm® armata. 
„Ell stricce mult® slujitorime,“ dice cronicarul, „fmcîndu-i 
podanni pre’n satele lui, si alle rudelor lui.“

Acest Domn cu toate alle salle bune calitati, nu sciu a 
se folosi de pusacunea sa si a Turciei. Alianțele salle cu 
împărății Nemției si ai Rusiei fur® v®t®m®toarie lui si tarii; 
căci ell nu trase sâbiea la vreme, căci în minute mari si ho- 
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toerîtoarie, dupoe cum dice Engel, ell n’a sciut lucră într’un 
cip mare si hotcerîtoriu: spiretul lui Mihaiu Viteadul nu 
roeposase asuproe-i.“

Fcennoeriotii atunci întrigarce, si în doi anul capetele 
Brîncovennilor si alle Cantacudinilor: acelle doiie familii mai 
puternice alle toerii, cceduroe sub soecurea Otomannoe. Fcennce- 
riotii atunce dobîndiroe tronul rumînesc.

II. MILITIEA. RIDICAREA GLOATELOR.

Radul Negru, viind în tara rumîneascoe, goesi aci deose
bite coepitoeunături, pe cari de si le supuse sie-si, dar' tot le 
poestroe întocmirea lor. Astfeliu trebuie soe fice fost orgoenni- 
sarea de’n loeuntrul ferii pînce în timpul lui Mircea I., carele 
împcerti tara în judele, dînd la tioe-care numire dupoe rîul 
cell mare, ce trece pre’n tr'însul. Ell tîntind a orgoennisă tot 
statul ostcesesee, împcerti județele în coepitoennii de uce mie de 
oameni, Coe-care sub un ecepitann. Acești ccepitanni aveau pu
tere administroetivce, judeccetoreascoe si ostoeseascoe în județe. 
La Cîmpu-Lung si Tîrgovisce fiind orașe ccepitale alle ferii, 
ccepitannul coermuitoriu purtă titlul de Vornic.

Ccepetenniile erau, în număr de opt-sproe-dece, numai în 
Rumîniea mare, precum urmeadoe:

In județul Slam-Rîmnic, trei coepitoennii: Focsannii, Tra- 
dista, Moensiennii. Cea de’ntîioe de’n aceste coepitoennii eră mai 
însemnatoe. Ea a avut în urmce si jumoetate de Tulii. Roe- 
moesita de’n aeeastce coepitoennie s’a mai tînut pînce în vre- 
mile mai de curînd, si s'a numit „Bucucasi si Tuiulei 
Bucuc.“

In județul Budoeu uce coepitoennie a „tîrgului Budoeului.“ 
în județul Prahova ecepitoenmea „Ploestilor. “ 
in județul Dîmbovița: coepitcenniea „ccepitaiinilor Tîr- 

goviscii. “
în județul Ialomița: trei coepitoennii: „Liciresci, Stelnica 

si orașul de Floci.£C
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In județul Ilfov: trei coepitoennii; „Coccennesci, Oltennita, si 
Gergita."

In județul Vlcescii: doue coepitoennii: „Odiboe si Dala." 
In județul Muscell si județul Argesu: coepitoenniea „ora

șului Cîmpu-Lung.“
In județul Olt: doue coepitcennii: „Slatina si Uda."
În județul Telormann: coepitoenniea: „Rușilor de Vede.“
In Rumîniea-miciB: cîrmuitoriu Rannul, erau deosebite 

coepitcennii, de’n carea cea mai însemnatoe era a Cernetului, si 
se numiă ca si a Focsannilor: Coepitoenniea cea mare a Cer
netului, de margine." Roemoesita de'n aceastoe ccepitoennie s‘a 
tinut pînoe la 1830.

Aceste 18.000 de „Ccetanne, sau slujitori de scutealoe“ 
de'n Rumîniea mare, precum si cei de'n Rumîniea-micoe, nu 
priimiau leafoe, ci se scutiau de oare-cari doejdii. Ei erau 
orgcennisati ostoesesce, si împcertiti, ca si armata, în centurii, si 
decurii, si se numiau maî îndeosebi: „Ccedaci Moertoeloci, si 
CoedaciCoetceragi. “ în vreme de pace erau ei îndceforati soe facce 
goerniso ana orașelor si atîrgurilor, si se poedeascce perind „mar
ginile." în vreme de roesboiu slujiau sub marele Spoetarîu. 
Uniforma lor era albastroe. Deosebit de aceste ccepitoenniî 
erau multe sate de coetanne orgcennisate earcesi ostoesesce foeroe 
leafoe, avînd numai oare-cari scutiri. Aceste ccetanne de'n 
sate aveau cap pe cîte un boiariu. Astfeliii cei de sub Vornic 
se numiau „Vdrnicel“; cei de sub Spoetariu, „Spoetoerei"; 
cei de sub Vistiiariu, „Vistiioernicei"; eei de sub Pceharnic, 
„ Poehoernicei"; cei de sub Comis, Comisei“ s. c. 1. în vreme 
de roesboiu erau în activitate sub coepetoenniile lor, earoe în 
vreme de pace ședeau pe Ia casele lor, coeutîndu-si de lucrul 
cîmpului. De-aci a venit proverbul atît de mult cunoscut în 
tara rumîneascoe si tara Moldovei „de la armoe la sapoe.“

Aceasta a fost militiea sau Landverul toerii. La uoe tre- 
buintoe neapoeratoe, sau cînd pâtriea era în primejdie, se ciemâ 
„roedicarea gloatelor."

Gupînii (boioerii) atunci cu fecoril lor, ca nisee domni 
feudali, se roedicau cu bannierile lor si slujitorii lor, ca soe 
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apere mosíea (pátriea) amennintat®. Asémenne tot poporul 
era îndatorat, soe se rădice in arme sub comínda boterilor si 
a ccepitannilor miilor. In neci uoe tara1, ca în toerile rumínesci, 
aceasta armare gennerata nu s’a întîmplat mai de multe orí. 
Vederat este, cce cu üce asémenne de minunate orgoennisare 
ostesascce, tara la trebuinte puteá pune în pecoare sí 100,000 
de oameni. Nímene deci nu se va mal mirá acum cínd va vedé 
în istorie pe Radul VIII, la 1538 în acede vremi de despopo- 
rare, a pregoétí üce armate de 80.000 oameni spre a o trimite 
în ajutoriul lui loan Dcepoliea, prințul Transilvánniei, ímpro- 
tiva Sultannului Suleimann; pe Mircea II. la 1530, a íntímpiná 
pe pretindintele la tron; Radul Ilíe, cu 80.000 de ostasi si 
36 de trupe; pe Alesandru II. la 1577, a merge ímprotiva Mol- 
dovennilor c'üoe armate de 40.000 de oameni; pe Mibaiü 
Viteadul a întră în Moldova la 1600 cu 50.000 de ostasi.

Ce mcetérie dureroasoe de gíndire! Rumínii incoe de'n 
veacul all XIV, pe cínd toatoe Europa era cufundate în b®r- 
bceríe, aveá nisce ínstitucuni, cu cari în acede vremi ar ti 
ajuns üce noecune puternic® în Europa, dacce unirea ar íi dom
nit între dínsii. Fice, ca rătăcirile părinților noștri sce ne 
slujeasccede pildoe, precum virtuțile lor de îndemn! Fice, ca s® 
nu uitoem de-aci înoeinte; cce unirea face puterea staturilor, 
si pre'n urmare fericirea lor!

•
III. ARTA M1LITAB0E LA RUMÎNI ÎN ACEASTtE

EPOCCE.

Lipsa isvoaroelor nu ne eartce a cunoasce cu de amă
runtul tactica oștirilor rumînesci. Litopisitele noastre cuprind 
prea puține bcegoeri de samce asupra acestei materii; autorii 
străini si mai puțin. Neagoe Voevod este singurul autorii, 
care ne doe oare-cari desluciri.

Este prea de credut, cm Rumîniî soe nu fi® fost mai în- 
ncepoi decît cellelalte ncecuni Europeane în arta militar®. 
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în all XIV, XV, si all XVI. veac școala roesboiului eră în ta
rile Dunoerii de jos: Ungăriea, Transilvănniea, Serbiea, Rumf- 
niea si Moldova. Provedinta scoase oameni mari în aceste 
locuri, ca soe apere crestinimea amennintatoe. Mircea cell Bce- 
trîn, IoanUnniade „Coevoelleriul cell alb“ allRumîniei, Dann III, 
Stefann cell Bun si Mare all Moldovei, Vlad Tepesu, Mihaiu 
Viteadul: toate aceste genniuri înalte, cari se luptarre tot de-a- 
una unul înprotiva a dece, trebuia soe aiboe oare-cari temei
nice principie de arta militarre, carea nu e alta, decît: „de-a 
învinge uoe putere mai mare cu alta mai micce.“

Istoricii deosebitelor neămuri lâudce toelintele, iscusința, 
vitejiea acestor coepitanni mari, si rădimul, ce ei au dat crești
nătății: Bonfiniu dice de Dann III Drâcula. „Cm eră un 
bcerbat îndastrat cu mare virtute, si coepitann prea viteadu în 
ori-ce rasboiu, care cu puține oștiri, pre'n moerinimiea si 
întelepcunea sa, s> pre’n înalta virtute a soldatilor sceî, aii sus
ținut, foeroe vr'un ajutoriu străin, roesboiul Turcilor peste poe- 
rerea tuturor, care rasboiu, abia puteau toti creștinii împreunoe 
sce-1 susții®, si au foecut atîta deșertare provintelor salle pre’n 
necurmatele roesboaîe, incit abia au roemas oameni, ca soe 
lucrede cîmpurile.

Dlugosu, istoric polon, contimpureannul lui Stefann cell 
Bun all Moldovei, descriind faptele strălucite alle acestui 
prinții, se pornesce de un nobil întusiasm, si strigce: „O bcer- 
bate vrednice de mirare! cu nemic mai pre jos decît gennerarii 
eroici, de carii noi atît ne miram, carii în vremile noastre, 
de’ritre toti prinții lumii mai întîiu ai rapurtat uoe biruința atît 
de însamnata asupra Turcilor. Tu esci cell mai vrednic, 
dupce judecata mea, coeruia se cuvine soe i se dea Domniea si 
comînda a toata: lumea, si mai ales vrednicîea de gennerariu 
împrotiva Turcilor dup® învoeala, hotcerîrea si decretul tutu
ror creștinilor, lffisînd pe eeialaltl împarati si prinți catolici 
soe se toevoeleascoe în lennevire, desfrînoeri, sau în roesboaîe 
civile.

Istvanfiu, istoric ungur, dice de acella-si: „Fost’a Ste
fann în toata vieata sa un om prea înscemnat pe’ntru sciinta 
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disciplinei militare, si pe’ntru faptele rresboinice celle mrerite: 
crecí de'ntre toti vrrejmasii, cu carii s'a luat la arme, a esit 
biruitoriuc’ure virtute, si c’ure vitejie vrédnicre de mirare, s. c. 1.“

Insfîrsit, Engel dice de Mihaiu Viteadul: „Soe aruncrem 
drage flori pe mormîntul unui printü rumîn, care întereseadre 
istóriea lumii; si ell a lucrat, si putérnic a lucrat, spre a în- 
brînci brerbreriea turceascre despre cellelalte poerti alie 
Europei. “

Sre nu ne paroe acum mirare, dacoe despre unele poerti 
alie artei militarle vom vedé, coe Rumînii aveau mult mai bune 
principie, decît aveau pe vremea de atunci Nemții, Frîncil si 
Inglii.

Armele Rumînilor atît ofensive, cit si defensive, erau 
celle obicnuite pe-atunci: arcul, lancea, sulița, securea, 
sábiea, paloșul, mrecuca, haina de fier, scutul, pâvreda, s. alt. 
In rresboaiele nrecunale se serbiau si cu coasele. Dup re 
aflarea pravului se serbirre cu puscile si tunurile. întrebuin
țarea acestor arme se urcoe la sfîrsitul veacului all XIV. 
Rumînii iubiau prea puțin aceste arme, si se serbiau mai bu
curoși cu sábiea sí cu sulița, mai cu seamre crellrerimea lor, 
de’n care tíre miere parte numai primi armele de foc. Ăsfeliu 
crellrerimea Rumîneascre începu a se desrevîrsi, în vreme ce 
crellrerimea Europei adoptînd armele cu foc, se deprertré de 
mennirea ei, carea stre în iubirea si lupta cu armre alhre, earre 
nu în puscrerire, si se întîrdire multre vreme desrevrersirea ei.

Socotesc ere crellrerimea la Rumînl trebuie sre fire fost 
de doue féliuri: grea si usoarre, fiind ere adese vred pe croni
cari frecînd deosebire între crellrerimea, ce se bretea în linie, 
si „gonacii cu cai ușori“, cari se întrebuințau spre a lumina 
marșul oștirilor, si a luă în goanre pe vrrejmasi.

Crellrerimea usoarre avea cai mici de ai trerii, sprintenni 
si iuti ca fulgerul, ei sreriau în fuga mare prerae, rîpe, si, frerre 
a se teme de vrrejmasi, le da hartă de'n toate preriile, arretîndu- 
se, si freeîndu-se nevredutl la tot minutul. Nu este adevre- 
rat, dupre cum aü dis unii, ere Rumînii aveau mai multre crel- 
Irerime decît pedestrime. De si fireasca pusrecune a 
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tarii, care e mai mult cîmpie, povffituiâ pe Rumîni, mai 
mult spre cmltarime, decît spre pedestrime; însce, simțind 
împurtînta pedestrimii, tot de-a-una aceasta a fost mai numoe- 
roasoe în armata lor. Gorgu Tomasi, mcerturisesce si ell, 
cce Rumînii aveau mai multce pedestrime decît cmltarime. 
Pedestrimea, aceasta arm® a bceteliilor, dup® cum a numit’o 
Nmpoleun, eră despretuite în Europa, cînd Rumînii sîmtir® 
împurtînta ei, si orgmnnisar® pedestrimea lor. Ea eră armat® 
cu sulițe, si se rînduiă în „f«Iange sau gloate adinei," de unde 
a venit si espresiunea „a se îngloti ostile," ce asă de des 
se întîlnesce în scriitorii noștri cei veci. Cronica arat®, c® în 
1448, în „cîmpii Rigmi“ (Cosova). unde Huniad cu Ungurii si 
cu Rumînii a tînut îi® b®t®lie crunt® cu sultannul Arnurat, 
pedestrimea rumîneasc® si ungureasc®, împresurat® de n 
toate p®rtile de c®ll®rimea turceasca, „sta frumos, ca un did 
de peatr® tare; eara Turcii, adauge cronicariul, vădind 
aceasta, începură a face meșteșuguri: cînd se loviau cu cre
știnii, îndat® da dosul: deci creștinii îi goniă, si-si strică si- 
reagul; ear’ Turcii se întorcea, si, pin® a se tocmi, strică 
multi de'n creștini.

Celle de’ntîie bucăți de-artilerie numit® în Europă Rom- 
barde, la Rumîni se numiau Balimeduri. Acestea fiind prea 
mari dup® obiceiul de atunci, cînd s’au făcut altele mai mici, 
s'aîi dat acestora numirea de tunuri, spre a se deosebi de celle 
mari, cmrora s’au pmstrat vecia numire.

Artileriea la Rumîni a fost mult mai în bun® stare, decît 
la celle mai multe neămuri. L'acestea, tunurile fiind prea 
mari, capetele nu puteau, neci nu scieau a le scimbă pusm- 
cunea de’ntîta, si ăsfeliu de multe ori ajungeau a fi nefolosi- 
toarie în bătălii; pe’ntru aceea în Europa seadu mult arti
leriea, si începu a se întrebuința mai cu seam® în isbirea si

• apffirarea cetatilor; ear’ în batalii deabiă figură cîte doue, 
trei tunuri. Asfeliu a urmat pin® în veacul all XVII. Tunu
rile rumînesci erau mai mici, de aceea erau mai mobile si se 
puteă trage tot folosul de’ntr’însele. Puține pilde poate 
găsi cine-va în atinalele ostasesci de u® isprava mai bun®, 
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decît aceea, ce dobîndi Mihaiu Viteadul Ia bcetoeliea de la 
Coelugcerenni (1595 August 13). Ell asedoe doue tunuri în 
asa bunoe pusecune, încît prapedi toatoe aripa dreaptce a ar
matei turcesci. Fapta este vrednic® de toat® aducerea a 
minte.

Puține idei strategice a trebuit s® fi® avut Rumînii, de’n 
pricina, c® n'au avut teătruri mari de lucrșeri. Rumînii n'au 
Iubit rasboiul de cuprinderi (la guere de Conquettes); 
numai subt Mircea si Mihaiu Viteadul ei au fost cuceritori. 
Misiunea lor era, s® apere tara si creștinătatea; celle mai 
multe rasboaie alle lor au fost defensive în politic®, de si 
ofensive ostesesce. Ei s’au rasboit mai mult în tara lor, în 
Bulgăriea, Transilvănniea si Moldova, si într’acestea numai 
Mircea si Mihaiu s’au întins mai departe.

NffîVffîlirea îns® a lui Mihaiu Viteadul în Transilvănnie a 
la 1599 ne înfffitisead® un plann strategic, bine cumbinat mai 
de’nffiinte. Rasboiul defensiv, socotindu-l ca u® parte a stra
tegiei sau a politicei rasialului, s’au adus la cea mai mare 
deplinffîtate de Rumîni; tara, avînd înc® poerti destul! de 
muntoase si paduroase, ajuta mult îi® aparare naeunal®. De 
cîte ori un vrajmasu puternic n®v®liâ în tar®, toii locuitorii 
cîmpilor pustiiau orașele si satele, si se strîngeau cu turmele 
si bucatele lor la munți, a căror intrare era aparat® atît 
prin natura, cît si prin fortificmcuni. Bmtrînii, muerile si 
copiii se odihniau în munți, eara junii luau armele, se for
mau în cete si da harta vrăjmașilor. Armata tarii sta ascunsa 
în păduri, ferindu-se de-a se măsură în bătălie genneral® 
cu gloatele vrăjmașului, multemindu-se a-1 hartui, a-i taiă 
liniile de comunicmcune, a-i cuprinde provisiunile, a-i aduce 
prin urmare foamete, si a-1 sili, sa paraseasc® tara far® 
de isprava, sau a-1 trage în locuri grelle si necunoscute de 
dînsul, unde plmtiă scump îndrasneala, ce-a avut de-a calcă 
pamîntul rumînesc. Cu acest cip tara scap® în mai multe 
rinduri de oardele unguresc! si turcesci, ce o amennintă, s® 
o cotrupeasc®. Cipul cu care se luptă Rumînii îl vedi ase- 
menne cu cipul, cu care Tit Liviu ne arat®, cm se luptau 
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Roinannii. Este de credut c® troedicunea soe ne fice păstrat 
arta militari® a străbunilor noștri. Orgoennisoecunea armatei, 
pe cit o cunoâscem, si despărțirile ei în cete, centurii si de 
curii, sînt curat romanne.

Neagoe Voevod în cartea sa, capul 23 „despre rîndueala 
răsboaielor ne arată, cum se luptau Rumîniî:“ Vrînd să esi 
la răsboiu împrotiva vrăjmașilor, dice eli, întîiu s® rînduesci 
oameni sprintenni si îndr®sneti, „cum este obiceiul,“ ear® 
dup® a doua s® vii® tabăra cea mare, îns® s® nu fi® de
parte una de alta, ci aproape, pe’ntru că, de se va întîmplâ 
vre u® primejdie strmjii de’ntîiu, Să vii® să se amestece în 
cea de a doua, ear® de se va vede, că si a doua se biruesce 
de vrăjmași, s® poată ajunge, ca s® vii® s® se amestece în 
tabăra cea mare, c® straja cea de'ntîi® si cea de-a doua este 
inima a toată oastea, ci trebue s® se ferească foarte tare, 
s® nu cadă în primejdie, pricinuind spffiimîntare taberei cellei 
mari, că fiind străjile tăriea oștilor, de va vede tabăra str®- 
jile nebiruite, se va îndîrji, si cu aceea veți birui pe vrăjmașii 
voștri. Al®turati-le fiă-care acestea cu aceea, ce dice Tit 
Liviu în c. VIR. c. 9, si veți vede asemănnarea. Trebuie 
însă a însemna, că Neagoe Voevod se slujesce cu dicerile: 
„strajă, tabără, cent®“ ca s® esprime aceea, ce în dina 
de astă-di numim „linie de bătălie;“ asâ la fata 192 ell dice: 
ceata întîi® si a doua, si ceata cea mare, în Iqc de: straja 
întîiâ si a doua, si „tabăra cea mare.“

Mai la văile adauge Neagoe Voevod. „La răsboiul h®- 
tuitoriu, sprintennimea s® nu eas® înăinte s® dea liarl®, 
c® nu sînt de neci un folos, ce inc® înfricosead® ostile, ci 
numai s® se adune toii în frunte.“

La fata 188 Neagoe Voevod d® fiiului său u® lepcune 
de politică militari® dicîndu-i: c® biruindu-se de vrăjmași, 

• s® nu eas® afară de n tar®, cisă sead® pre hotar® în locuri 
ascunse, unde vor fi prietenni de ai lui, pe'ntru c® vr®jma- 
sul nu se va pute tine mult în tar®, ci se va întoarce, ear’ 
pre Domnul, ce va fi adus, îl va lăsa f®r® ostî, atunfi se 
pornească asupr®-F cu oaste.

Lepturariu ruininesc T. IV. P. 1. * 26
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Dup'aceea îl povatuesce, ca ca un genneral nu trebuie 
sa se espuîiB la bătălie, si sce nu stea, unde va fi temeiul 
oștilor si all rasboiului, ca vrăjmașul acolo îsi va îndrepta 
tunurile, ci cu paditorii trupului saii“ sa se asede între a 
doua si a treia ceata, de-alaturea oștilor, si de-acolo soe 
caute la rcesboîu. In sfirsit Neagoe Voevod povcetuesce, ce 
moesuri trebuie a luă la răsplătiri, cum trebuie soe se pomen- 
neascoe sufletele cellor morii în rasboiu pe la sfintele biserici, 
ca soe vadoe toii si soe se îndemne. Cum nu trebuie soe ras- 
ploeteaseoe numai pe boiari, sau pe rudenniile lui, sau pe aceia, 
ce-i vor fi dat milce ca soe-i laude. „Ci si pre soerac (neno
bil), dice ell, dacoe e vrednic si harnic, si-si va poestră dre- 
gatoriea cu cinste, coe mai bun îti este soeracul cu cinste de- 
cît boiariul cu ocara.“ Asedarea oștirilor în „rîndueala bă
tăliei, eră ăsfeliu: pedestrimea, precum Dorobanții, Lefegii, 
Vînoetorii, Seimennii, „la mijloc“ (centru); la cornul de'n 
dreapta sau aripa dreapta, se asedau Callarasii, Saraceii, 
Scutelnicii. „La cornul de’n stingă sau aripa de’n stingă:“ 
Roșii de tara, Cadacii, Haiducii, s, c. 1. La reservce erau 
capitannii miilor si milițiile boicerilor. Aceasta asedare la 
roesboiu nu eră tot de-a-una statornica; nu numai pusacunea 
locului si iscusința genneralului, dar' eiar si firea armelor îi 
sîliă s’o modifice, dupoe cum istoriea ne arata într'atîtea 
întîmploeri.

Istoriea ne doe foarte putîne raporturi despre orîndueala 
bătăliilor.“ De'n celle ce avem ni se învedereada: ca mai 
multe bătălii, ear' mai cu sama alle lui Mihaiu Viteadul, 
Serbann I, si Mateiii I, sînt metodice, ca „rîndueala oblica“ 
s’a întrebuințat mai des, ear’ la „bataliea de la Dudesci“ 
(1631) sa întrebuința „rîndueala concava“: ca Rumînii cu
noscuseră de’n vreme împurtînta pusacunilor firesci la ras- 
boiu, cum Si întrebuințarea reservelor. Sa dovedim disele 
noastre printr'ua aruncătura de ociu asupra unei bătălii.

„Bataliea de la Mannesci“ (1550) între Radul lliasii si 
Mircea III, este cea mai vecia, despre care istăriea ne-au 
pastrat daturi. Ea se deosebesce: 1. prin nepotrivirea pu-
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terilor îmbelor p®rti; (Mircea avea 80.000 de ostasi, în 
vreme ce Radul abîa' avea 12.000); 2. prin întocmirea a doue 
foelange, ce Radul foecu de'n armata lui; 3. prin întinderea, 
ce dete ell frontului seu, spre a-si ascunde mai-micimea nu
meric®; 4. prin atacul la vreme, ce îl feecu asupra cellora- 
lalte rinduri, cînd voedu pe cell de'ntîiu în neorîndueal®. 
Toate aceste întocmiri alle lui Radul, îl fcecurce soe triumfede 
de rivalul sceu.

„Bmtffilfea de la Cmlugoereuni (1595 August 13) este 
cea mai strnelucitoe dovadoe despre vitejîea si sciinta militari® 
a Rumînilor. Genneralul cell mai istetu all veacului de acum 
n ar pute face nisce despusmcuni mai bune, decît acelle, ce le 
ffficu Mihaiu Viteadul. Cu 16.000 de luptmtori, ell învinse 
u® armat® de 200.000 de oameni, intr’aceast® vestit® bm- 
t®lie însffiinnmm despusmcunile urm®toarie: 1. Mihaiu trage 
pe Vidirul Sinann Pasa într'un loc strimt, unde acesta nu-i 
putea pune înprotiv® decît 12.000 de luptffitori, si prin urmare 
toalffi gloata armatei îi fu nefolositoarî®. 2. Vedem pe ai no
ștri nmvffîlind asupra Turcilor, a ti reîmpinsi, a se ralia si a 
nmvffili de nou. Singur® numai aceast® împregurare dove- 
desce ii® art®, si ii® art® în®intat®. 3. Mihaiu asead® 2 
tunuri în asâ bun® pusmcune, în cît pr®p®desce toat® aripa 
dreapt® a armatei turcesci. 4. Minunata isbire, ce viteadul 
cffipitann Cocea cu mai puțin de 400 de c®ll®reti fmcii asu
pra armatei turcesci, luînd’o pe la spate si rmscirînd'o, în vreme 
ce Mihaiu o isbiâ în frunte.

„Turcii, diee un autorii vecii, descriind aceast® bffitmlîe, 
se luptau ajutorați de mulțime si de num®r, Rumînii de tmrîe 
si îndr®sneal®. “ (Turci pugnabant adjuti multitudine et 
numero, Valachi fortitudine et audacia.

La „bffitffiliea de la Sîbiiu“ (1599. Opt. 28), vedem 
pe Mihaiu, a da rînduelei salle de bffitmlîe u® pusmcune 
oblic®; atacul se f®cu numai asupra aripii stinge si centrului. 
Ruminii la început perduser® b®t«Iiea si se rffiscirâser®, 
cind Mihaiu isbutesce a-i ralia, n®v®)esce cu iuțeai® asupra 
Tr®nsilv®nnennilor biruitori, si le smulge biruința. Aceast®

26· 
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bœtœlie e cea de'ntüœ, unde istôriea pomennesce de întrebu
ințarea reservelor. Trœnsilvœnnenniï nu sciurœ a o întrebu
ința pe-a lor la vreme, de aceea le scœpœ biruința; Mihaïü 
se folosi mai bine de-a lui.

La „bœtœliea de la Mirislo“ (1600 Sept. 8), vedem pe 
Mihaïü a-sï acoperi flancurile asedîndu-sï armata între rîul 
Mărus si un deal. Ell avii nesocotința de-a pœrœsi aceastœ 
minunatœpusœcune, si de-a lua în goanœ pe Trœnsilvœnnenni, 
carii se trœséserœ pe Dejü; âsfelïü ell cœdü în < ursa, ce i-o 
întinsese genneralul Basta, si perdu aceastœ bœtœlie însœmnatœ, 
cea de'ntîïœ, în carea fu biruit.

La „bœtœliea delà Torosdilo“ (1601 August 2) armata 
rumîneascœ si împœrœteascœ erâ asedatœ într'fiœ pusœcune 
foarte bunœ pe un deal, Sigismund Bœtori eu üœ arinatœ de 
doue orï mai mare eră asedat pe alt deal opus ; üœ cîmpie 
deosebïâ îmbele armate. Mihaïü stœ în nelucrare si asceaptœ, 
ca vrœjmasul sœ viïœ sœ-1 loveascœ. Cînd acesta se coborïâ 
pe munte, Mihaïü îl trœsnesce eu artileriea sa. Neorîndueala 
vrœjmasuluï crescînd în trecerea lui prin cîmpie, Mihaïü si 
Basta se folosesc de acest minut priincos, si fac üœ ishire atît 
de iute, încît îï omoarœ 10.000 de oameni, în vreme ce eï nu 
pïerdurre decît 300. Aceasta fu cea mai de'n urmœ biruintœ 
a Eroului, si una de’n celle strœlucite.

La „bœtœliea de Ja Pefersdorf“ (1611 Iûliu 12), Trœn
silvœnnenniï isbirœ centrul armatei noastre. Pedestrimea 
noastrœ putîn numeroasa1, se sparge eurînd, bœtœliea erâ 
pierdutœ, cînd Serbann 1, numai cu ajutorul cœllœrimiï rœîn- 
toemi lupta, si cîscigœ üœ biruintœ strœluêitœ.

La „bœtœliea delà Dudescï“ (1631 Opt. 26), Rosiï de 
tarœ, carii eraü în aripa stîngœ, isbitï de Tœtarï, se desciserœ 
si îï luarœ în mijloc. Lupta se atitœ atunci grodav în aripa 
stîngœ. Ea se cumünicœ în urmœ la pedestrimea de n centru. 
De cinci ori pedestrimea rumîneascœ fu reîmpinsœ de pede- 
strimea Moldovannœ, si de cinei ori ea nœvœli de noü. In 
aceastœ bœtœlie, ca si în celle mai multe, pedestrimea s'a luptat 
împrotiva pedestrimiï, si cœllœrimea împrotiva cœllœrimiï.
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Tâberile îngroedite (Ies camps retranches) erau cuno

scute de Rumîni înece de’n veacul all XV. La boetoeliea dela 
Cosova vedem pe Uniad a-si îngrădi tabăra. îngrădirile 
se feceau cînd cu sânturi, cînd cu cară legate si împlute cu 
pcemînt.

Isbirea si apărarea cetăților era în aceea-si stare de 
pruncie, ca si în toata Europa.

La 1559 vedem însre oștirea rumîneasc® si troensilvannee 
a se purta la împresurarea Tîrgoviscii, dupee oare cari prin
cipie, foecînd si sânturi acoperite (fosses couverts), spre a se 
apropia de diduri.

Cetatile tarii erau: Gurgui, Brăila, orașul de Floci, 
Tîrgoviscea, Bucurescii, cetatea Negru-Vodoe, Poenarii didita 
de Tepesu Voievod, Domaica, Teleafla si Croecuna. Aceasta 
de n urm® o luară Moldovennii de'mpreunce cu județul 
Putna la 1473.

La 1544 Turcii cuprinseroe Brceila, Turnul si Gurgui, pe 
cari le ținură pînce la 1830.

La 1659 Gorgii Gica I, de’n porunca Sultannului dce- 
rîmce toate cetatile.

Afarce de cetatile de mai sus, mai erau multe alte cetetui, 
carile apoeraii intrările munților si vadurile Dunării. Ruinele 
acestor cetetui se văd încă si în diua de asta-di pe-aldcurea. 
Orăsennii erau însărcinați cu apărarea cetăților, de aceea 
neci n’a propîsit mult aceasta ramură a artei militarie. Munții 
si stufoasele păduri erau cetatile fevorite alte Rumînului, 
si ell sciâ bine să le apere pe acellea.

Aceasta a fost arta militari® si întocmirea puterii armate 
la Rumîni. Despre bunătatea acestei întocmiri, vitejiea si 
sciinta Rumînilor pol mărturisi 76 de cămpânnii, de’n carile 
19 împrotiva Turcilor, 15 împrotiva Moldovennilor, 13 îm- 
protiva Trănsilvănnennilor, 15 civile, 6 împrotiva Poloni
lor, 5 împrotiva Ungurilor, si împrotiva Bulgarilor, si împro
tiva Grecilor, si împrotiva Cădacilor. In aceste cămpânnii 
s au dat mai mult de 80 de bătălii rînduite, de care în 75 
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armata rumi'neascce, au fost partea principal®, ear' în 5, ca 
aliatce, si mai multe lupte deosebite.

Genneralii cei mai vestiti, ce au comîndat armatele ru- 
mînesci, afarce de Domnii Mircea I, Dann III, Vlad Tepesu, 
Radul dela Afumați, Mihalți Viteadul, Serbann I, si Mceteiu I, 
au fost Dann nepotul lui Mircea, Davisiu Negru, Radul Bu- 
deseul, Bannul Mibalcea, Bannul Manta, Fârcffisu, Albert 
Cirali, Bannul Udrea, Baba Novac, *)  Gorgii Ratu, si alții.

ХХХП.
Dumitru BolintineannuL

S’a nœscut la annul 1826 în satul Bolintin în distriptul Ilfovului: 
sï-a fœeut stùdiele în colegul nœêunal de la St. Sava, si a înfrat apoi 
la un ministerul. Poesîile lui leliurite, rœspîndite în public prin 
diîiarie, i-ай atras luarea a minte a fraților Golescî: Stefann si Mculaiü, 
carii, împreunœ cu alii boïœrï pœtrioticï, au fœeut üœ coleptœde banni, 
de Гай trœmis la Pœris în 1847, ca sœ-sï deplineascœ stùdiele. Eve- 
nemintele politice de’n annul 1848 Гай fœeut sœ se rœ’ntoarcœ în farœ 
unde a fundat în Bucuresci diüariul : Poporul suverann. Dupœ restœ- 
vericunea ordennei legale, fiind si ell cuprins în firmannul de proscrip- 
cune, fugi în Frînciea, împreunœ cu frații Golescî, Roseti s. a., de unde 
se întoarse apoi mai tîrdiü în Turcîea. in 1855 îi oferi principele 
Grigoriü Giea cœtedra de literœtura rumînœ în lasi, însœ Poarta oto- 
mannœ opri intrarea lui în Moldova. în 1852 s’a descis în Moldova üœ 
subscripeune pe’ntru publicarea unei culegeri de’n poesiile lui, carea 
s’a si efœptuit prin îngrijirea d. Gorgù Sion, a amicului sœù, sub titula 
de Cînlece si plîngeri. Vîndindu-se îndatœ, ай reapœrut la 1855 sub 
sîmpla titulœ de Poesiï. linele frœgminte sînt trœmise eu üœ trœdu- 
cœcune îngleascœ la Antologiea niminœ (Rouman anlhology) publicatœ 
în Hertford în annul 1856. Bolintineannu! a publient în lirmlnlea lite- 
rarïœ a d. V. Alesandri un nùmœr mare de article si mai eu samœ üœ 
poemœ filoséiieœ întitulatœ: Mœnnuil; si în Pœris la 1854 prin îngri
jirea amicului sœù Voineseul üœ brosurœ întitulatœ: les Principautés

’) Pe acesta l’au prins Ungurii cu înselacune, si l’aîi jupit de via 
în public, în piața Clusului. Ell a fost comîndînte sub Alihaîu 
Viteadul.
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roumains (in-8). De la ra’n toarcerea sa în tar® a publicat un volum 
tn viersuri: Basne si legende, alt volum în prosoe: Callcetorii in Siriea 
si Palestina, iim edoeeune numai a poesiilor salle si doue broșuri cu 
satire sub titula de Nemesis; a fundat si un diuariu politie: Dîmbovița, 
carele a tinut vr'un ann de dille. Bolintineannul a fost numit m«du- 
lariu all Comisiunii dunarenne sub ministeriul Ion Gica. a făcut parte 
de'ntre aceia, ce au însotit pe M®rîea Sa Alesandru Ion I, la Constcen- 
tinieanna, si a dat descrierea acestei eoellaetorii; a fost ministru de 
esterne în Cabinetul Stefann Golescul; a tradus si a publicat, împreuna 
eu dd. Daune si Costescul, Miserâbiliî lui V. Hugo.

§. 81.

l’(E NOAPTE LA MORMINTE.

(S'b.aad’b.)

1. Meppeam ne къх сълвмчче, 
Кътат аИъпост1ре;
Eap’ Фъптасте лапапче
P^deaa пе-аъ тлпъмтре.

2. Лътра denapTe копеле 
Ла daxapi' nerspoace, 
Скотеаа de’n гроапъ шл.пеле 
Скелетеле хл-doace·

3. Пе mantți pepina nonpi.iop 
Пърасе Г'ьлвепп1ш1ъ,
Ama, кат Фраптеа торщлор, 
Се eede сзФертЛъ.

4. Атапч/ треккръ 1елеле, 
De nu&nî п хоръ npince; 
ШГ-an авар тоате стслеле 
^nda тъ ле Kanpince.

5. Цл.па .jn сл,пал nopi.iop 
ВалтарГ ка грелле пеппе 
ПИ вкетал Праормор 
Се aazia а леппе.
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6. Кп ФЙлрер! . . . порвл *втегъ;  

Еар' ткпеткл ръепъпйе,
Illi плоаеа Kade, спктегъ 
.ț.n тврвкроаее snde.

7. Anoi c’asd ръекпете 
De ваете, cscnine; 
^.пепъппжптат de ткпете 
on торт Beni спре mine.

8. .Jin преажта тжпъетръюр 
.{.твл<ьпб, тъ рътъчтет; 
Ла локкл ч!пнт!р1лор 
Въгьч къ тъ onpieem.

MORTUL.

9. „DecKÎdepî, екелете, ачесте торшжптврь 
„Къч!плоаеа ее варсъ пжрае de n пор, 
„Къч! вжптъл пгь вате, ini k,t,iiî тъ ’пккпжор, 
„Uli 1елеле алве dsK хоре ne в.кпткрп

10· „Асеаръ, кллк1 ктвра къЗеа ne пътлпт, 
„Emii еъ въг лвпа æsKÆnd ne psine, 
„Къч! dose екелете решеак лжпгъ mine, 
„IIIi-sn Bepde Вълакр свкра upin тортжпт.

11. „Dap’лвпа e’acKsnee de-къ da’i^’n Фкрткпъ 
„11 Ii асФел!к ка стккл de вжпткр! кскат, 
„Вжртежкл не mine .jn въ! m'a свкрат, 
„Пе Bnde .^пФерпкл съваткл а(1кпъ.

12. „Скелете тъкьте ! ат фост ^пшърат; 
„Кьтп соареле трече de’n лкте .jn лкте: 
„De'n полврГ .pi полк-р! свкра алл пнек usine, 
„De'n nmiKpi.jn no.ispî epam лъв11ат.

13. „Прекът sn лкчеаФър стрълкче upin етелле, 
„Лкчеаш прттре npinpii de n ецока mea; 
„Dap’ ва!! anvbyipe! вжртътеа-тГ .tincïa
..Illi ечептркл ce coapee -»n m*ni.r  телле!

14. „Topi ,j.m'i cnsneâ mie, къ лктеа-i a mea, 
„Къ йон, пе-ъп къпр1Ч1к, c'o калк -jn шчере; 
,.Къ opt че dopinpT, mi opt че плъчере, 
„Зп еътп : mi 'тплШтъ еъ-mt фгь пктеа.
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15. ,,Dap’ okíí CiTannei -pn noanTe asmini, 

,,Ka dosi CTe.viBge ne 'n nopî cipiasnecK, 
„Ka doi KipEsnî pomii, ne 'n smnpi pomecK, 
_IIIi nerpe.te-i apinî ne Kans-mî ce 'nK.iini!

16. „Kpedeam es anecTea, mi-amá am spmaT; 
„Ilipae de e,Knrje Bipeam ks Kpszime, 
„IUi-aneaeT’ omenipe, ne perne .jn npime, 
„Kn nan, npeam ci ami, Ka es ci-.t anaT.

17. „Dap K.miî mi aaTpi mi Kopnii KpoKnecKÎ 
„Koaó ne mopminTe kok a.we.ie ie.ie,
„'Ie p^de ks xoxot de oacene nie.ue, 
„Eap' okíí CiTannei .jm noanTe asneen!“

18. .țn ne.i.ie de'n spmi «spTsna TpeKsce
Uli ToaTi niTspa ks 'mem TiKsce;

19. CneaeTsa ate-ua, ne mopqiî psrace,
.la aoi;sa cis smed ^nTpape ci-î aace, 

-Jn rpoani .jnTpi,
Eap eKo denapTe anoi peneTi:

20. „Dap' okíí CiTanniî .pn smnpi asmini, 
„Ka doi KipBsni pomii' .pn noanTe pomecK, 
„Ka dose CTeaaspe, ne n nopî crpiasnecK, 
„Uli nerpeae-î apinî ne Kans-mî ce ’nKaini!“

§. 82.

CEA DE’N URMCE NOAPTE A LUÍ MIHAÍÜ CELL MARE.

1. Ka sn moș de ásp asna CTpiasnîa, 
lili ne-si Baaae Bepde omniae dopmía;

2. Dap’ ne B^p*  de msnTe cti Mixaîs aa maci 
Uli ne daasa-Í mim. n-psnTea así ce aaCi;

3. Cti -pn nansa mece! .pnTpe KinÍTanní 
lili piKÍeami dsane TÍnepií cií anní.

4. Bíeapa noacrpi Tpene na sn pa,s de posi 
Ka.nd enepAnpa dsane ne cipa.de nosi;

cipa.de


410
5. АеФелГк астъйатъ вГеаца лор кара; 

Каретеле тр1ете na-i mai тарвара.

6. Лапа варсъ paze валч1 mi аароаее. 
Ааетрал ле скфлъ коателе плетоаее.

7. Къттаппц тоарпъ npin пъхаръ sin, 
llli .рп елпътатеа лаГ Mixată -ftiain'.

8. Еар" Mixată ее скоалъ mi ле талцътеште. 
IUi лалп<1 -j.n капъ, асФелГа ле ворвеште:

9. „Ns въ spez вгеацъ mmtaanmi mei;
,, De n проипвъ: тоарше; еатъ ге въ teii.

10. „Че-i вгеацп поасшръ jpn робге опре? 
„Noaurue фъръ стелле, гИъ фъръ соаре.

11. „Че! ге поартъ лапцвл, ini-a тръг mai вор, 
„Мергшъ съ-л аоарте cape pSminea лор.

12. „Свфлешял лор ns е mai ае csc де фгерял, 
„Че ле’пгтуе брацял: iai де maptasp герхл!

13. „Dap' Ратжпал ns ea кмтаър! фъръ флорг, 
„¿глле ляпр! mi ui picate фъръ сърбътор!.

14. „Асфелж е ввлтърьл, ге ае aicuspi сбоаръ: 
„Ар1тле aiais-i, къ ар вре съ тоаръ.

15. „АсфелИ е Рятлмзл! ud Рвпимг елпш ei, 
„mi съб жягял вйрвар ns ален каахл miei!“

§. 83.

PROSCRISUL.

1. 0 въГ .рпкл,птътоар1е, Оашвравъ .[.пвергпъ, 
Че-ац!" ¿есФътат а deee коп1’ллър1'еа mea, 
Къека<1е mapmapoace, mi та 18В1ТЪ царъ! 
Пре boi de-aai' пътте па въ во1а mai Bede!

2. ripocapie, .jn a mea царъ ea na тъ Boia ръптоарче; 
IUi oaii miei -fn лакрътГ ва ’nKide an стрът;
Dap’ кътръ boi a deee глndipea boîk .^птоарче 
UIonTind алл воетра пате .jn алт1та-ин cacnin.
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3. 7>ъ Фрвпгъ decainÎTb de pámspa ea «epde, 

.^пгълвеппеште пйатъ, ns поате ecicTá: 
Acémennea npocspics-i, че náTpiea .pmi nïepde, 
Пе аршеле торцй' .рпк.йпъ Фрвптеа са.

4. ШГ-аНеа стъпка пеагръ acKsnde Фрвптеа 'n чеацъ, 
ШГ -aÍ4i doi οκϊ алвастр1 -jn aaspirnï стрълвческ.

-ainea валеа ape къскайе mi вер0еацъ;
Dap' цара е стръйть: ns поч съ ле пр1веск.

5. Ах! т^пъра ^¡рлапйъ, че Фрвптеа mea .рпчтре, 
ics4e-ce аквта, es ns ежтц nenî dop,
Къч1 inima-mï cdpoBÎTi nimis η’ο mai аттре: 
DenapTe de-a mea царъ, es bois аквт съ mop!

6. Къч1 am BbzsT по Фрате <1л.пК ¿влче сървтаре, 
Пе Фрате ks кълйкръ ла слпвл сък стрл.пгл,пН ; 
Es ns авеат sn Фрате, съ'| cusís a mea птрттаре, 
Es ns.авеат пе nimeni, mi ат трекзт π.ιλ.ιιγλιι<1,

7. Atná въ пъсършъ, пе каллеа са niepdsTb, 
Тот своаръ -jnirbinTe пе.рпчета-ι кл,птл.п<1, 
КъчГ пе птрв da, и са ns е 0втвравъ квпосквтъ, 
Neuï Флоаре, че-î е dparn, съ-пипзгь капвл вллпй.

8. Προκκρίο, -jn a mea царъ, es ns тъ bois ръ‘птоарче, 
Illi osii mei .fn лакръпн ва nside sn стрът;
Dap’ кътръ ea a. dece r^ndipea bois ^.птоарче 
UlouTÍnd алл съз сквтп nsme .fn βλτϊπιβ-πη escnin.

§■ 84.
FERENTARUL.

(Frînturœ de’ntr’un rnarsü rumînesc vecïü) 
(^пк1патъ: Dluï I. Eliade.)

1. NoanTea ce ръварсъ, трХшвща ръсвпъ;
Пе KAmniea eepde Tspniï ce adsrns,

Mspmsp^nd: алах!
Mai ne ese de-apmíí cemi-лвпа своаръ ;
Хече mií de чете as Ββηίτ съ тоаръ

Пе'птрв Ilsilimax.
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2. Жвпеле Фечоаре, Ti'nepi лвптъторГ,

lie тортлгпткл пострв вор квлере Флорв

.^псъ, .fn Kpedinn'b, че ne пасъ повъ.
De авет а вате Ф1ъ-каре повъ

Apepî лвпчъторГ?
Не’птрв цара поастръ тоартеа пе е ¿клче, 
Uli тортлптвл, snde ф!ер' о съ пе кзлче, 

Коропат кв Флори

3. Ns е печГ mindpiea, ns е печ! швлщтеа, 
Каре п вътъл(е .^пквпвп' omTimea,

Ns е печ!порок;
Челла te се баше ие’пшр8 десжигаре,
Ape zeie браце, zeie inimi ape,

Inime де фок !

4. Рош|орвл niindps, mi Фрзтос ка кр^пвл, 
Kind пе тал с’аратъ, третвръ Bidinea

Ла Bedepea са.
Фаче de се пмръ тоатъ Аръштеа, 
1ътчерП, Cnaxii nii Арпъздппеа,

Ш1 CTpirb: spa!!

5. Ферептарвл ацер ini ks лкпгъ юкъ
.|.птръ .рп вътае Фъръ печ1 въ Фр1къ.

Tape ка вп лев,
1вте, ка съреата, тавъра стръвате,
Баше zeie сятгир, linii-спръ-zeie баше; 

Ферепшар елпш es!

6. АсфелШ дар’ Рвт&пал uituie, ка съ тоаръ!
Пе’пшр8 Л1оершаше, ae’ntaps църйиоаръ, 

4ine n'ap aepi?
Бпкл ка агелла блъсшъташ съ фгъ !
Nimeni съ ns-л аллпгъ, nimeni съ ns-л шш/ъ, 

Кямд ел в a mspi!

Жвпеле Фечоаре, TÎnepî лвптъторГ
Пе тортлптвл пострв вор квлере Флорь
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85.

MIRCEA CELL MARE si SOLII.

1. .^птр'г>ъ салъ ‘птшеъ прттре къпггапгн 
Стъ ne тропв-Г Mipnea .jnKbpKar de anni.

2. АсФелГй npinTpe трестн Tinepe, ’пверг1те 
Sn стежар .fjiTÎnde враце вештеж1те.

3. АсФе-iis (1?;пъ dea-tspi Bepzî mi nxmaî ФЛорТ, 
Стъ вътржпвл твпте алв1т de nincopi.

4. Квртеа есте плтъ, цара .jn ппшкаре: 
Сол! Tpiminn de поартъ ви ла adsnape.

а. Тоц! етак жос, пик, mape, тл!пър mi вътрАп; 
Ера dobî.i отвл, KAnd ера Рвтжп.

б. Соли dai; Фертаппвл; Mipaea .{.л чггеште; 
Anoi кз mbpipe асФелГй ле ворвеште:

7. „ПМшаххл востаря, ns тъ .¡рпдоеск, 
„Ba съ факъ цара sn аътлмш шяргеск:

8. „Пагеа, ге-mi upoasne, есте Иъ ро61е, 
,,Плпъ ге Рхтлшл съ се батъ luutie.'“ —

9. Ла ачесте ворве сал'-а ръскпат; 
Оар’ вп сол .fndaTl· ворва а лгат:

10. „Ts, ге .fnmp’агеастъ пъгхпе крешттъ 
„Стрълягеший на zisa jfnmp’a та лхпипъ,

11. „Ts, o Doamne, кърх! namps църс се ’пкт, 
„Алах съ те циъ, дар’ ешшл хп хът!“

12. .Jn твртвръ сврОъ ворвеле-i се 'ппеакъ; 
Къвъл-iepii-mf трасе епаОеле de'n теакъ.

13. Mipaea се 'ndpetiTeazT Гвте кътръ ei: 
,,Ръсаеатац1 солгеа muimannii miei!“

14. Anoi кътръ еолн Порцп елл ворвеште. 
„Boi apia каре Шаххл астъ-zi тъ tinctaemme.
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(5. „Miptea ce .рит de anuí oóociia ; 

„^Jaici алл съв cs'fi.iern ns е ’тбътржпиа ;

16. „Оки съг csó реппе албе, iui стифоасе
„Кз грей mai ^пдреаитъ czpcifi eeninoace;

17. „Dap’ ks moatae acmea, ijiieps-i ea ловг, 
„IUi-албеле л&1 țienne .рпкъ п ор клтг.

18. „Челла ге се бате ue’ntapS а лз1 царъ, 
„Шфлеша-! е фокъл сварел»! де варъ.

19. „Меруецг ла Силшаппил, каре в’а lapimic, 
„1Ш-ор ге dpsm де ааге, сакпецг, къ-i е ’hkíc!“

20. Anoí кътръ ккрте Оошввл се .ри1реаптъ : 
„Фершреа църи дела noi е’аштеапшъ.

21. „De дешерте eice съ >/« пе 'пшълът: 
„díoapme uiipoóíe ла сшръгпг афлът.»

22. „Biimopis де ásp цара поастръ аре, 
„lili upeetzs upin eeánspi a ei .рсьлцаре.

23. „,Цпсъ mai minme mpéósie съ uimim, 
„Mâpmspi iie'naips дмгса ки тоц! съ mspim!

24. „Къг1 фъръ агеаста лапцел пе ва стрлтре 
„ВИ пя вот tumi .рпкъ пег! к!ар а пе иллпре!“ ·—

§. 86.

КЪллЪшоргъл tui cii^ieaiSDi.

1. КъллъторГвл попци .jn а еГ тъчере 
Трече, mi ръварсъ клптвр! de dspepe; 
Прттре стлпчГ-рпбреаптъ nacs-i треткрл-nd, 
lili de’n авврГ лвпа -j.1' сврли1е B.i.Knd.

5. Dap' Kxtnd етеака nontții db-пъ твпцГ c'acKsnde, 
8ъ ’BTpicTape-adaLtiKb евФлетн-í nbTpsnde, 
lili KbT&nd -jn вртъ, стъ ккретъторГв.... 
Bai! npin ^.птвперек че ва Фаче oapî? .... 
Dpsms.i пя ce Bede; поаптеа e ad^.окъ;

10. Коло еете рл.в.1, de’nKo.io къ ст.кпкъ.
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.}тсъ tot de-ъъ (1атъ áspe.ie zop'í 
Пар скржгътоарГе de'nKo.tó de nopi, 
Zisa ръсил\п(1еште втвреле ътпоаре; 
ФлзтврИ ce жоакъ пе-въ рагъ de соаре;

13. Флор1ле сваве кг парфвшвл лор
Фак ка съ свр.хЛъ TpicTS.i къллътор; 
Пасърме кжптъ, aspa ad^ 
Uli сперл.пца sine ка въ BSKspíe.
АсФе.ив алл mies свФлет ns те -jiiTpicTa,

20. lia.nd ачеастъ вГеацъ се ва прекърша, 
De’n коло de поапте е zis’aspi'ra, 
De’n коло de гроапъ: вГеацъ песФжрпптъ.

§. 87.

Чеавшхл де вяепЪшор!.

1. Лъвтарп к-кптъ, хора се ’пвлртеште, 
Illi sn калл .fn cnsme de-въ 0атъ с'опреште. 
„Паче вовъ оаспец! кв цеппеле алве, 
„Мвше ттерелле ка áspe салве.

5. Бвпъ zisa вовъ, жвп! йъпцв1тор!', 
„Вовъ кошлл1це, TÍnepi Kpinimopi!
„0шт1 пепвшърате цара пе ровеште, 
„Illi пе snde трече, кл.шпвл .^ппегреште. 
„Соареле е галвепп, nopií ’л-.|пвълеск,

10. „Рж.кр|ле алве ^п сжпре рогпеек. 
„Квт скпт въ съквре Kade-въ Овтвръвн) аръ! 
„Флоареа църп поастре свпт Ф1ер ce dosoapb. 
„Пакъ е вре впвл, че слтте ’пгре во!, 
„Вйъ а къткате, mí-а mspí кв noí!

13. „Соареле ¿m аввр ка вп фок рошеште; 
„Лъвтарп клпть, хора се 'пв^кртеште. 
„Пеете гече евте къштапп с<ьпт ев, 
„Uli ка гече евте вате шептял mies. 
„Чеата mea-í Фрвтоасъ, ареръ, вшоаръ,

20. „ПП пе ка!-jn епкте, че ка вжптвл своаръ. 
„Еар' воГтчп nomTpi ce к1ет вжпъторь 
„Ав отравъ ’n лапче, еар' ла скФлет Флорь 
„Поартъ паппъ ’n квкъ, mi кълцвп! ks вете, 
„Еар’ de вжптвр! аспре се ась-snd .jn плете.
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25. „As къФтаппе алве кя eniae de гр,т.«. 
„Za.iae asp¡Te, îin-sn Xbnpepis ла врл»ь-. 
Лктеа л -^пквпжрарт^ ziea<pv СФ^ршеште. 
Лъвтарп кл.птъ, хора се пвл.ртеште. 
„Bîeapa ,jn posíe еете въ цоваръ·: » »

30. „Еарпъ ηβΟΦΛ.ρπιίττ. Фъръ прйпъваръ. 
,,.}г1еъ цара поастръ ns е екр1съ ’n чер 
„HpinTpe челле роаве, че npin веакнрГ nïep. 
„Къч! PsniÆns.i .рпкъ ιπτίβ а ее вате 
.,Ш1 връште вГеаца Фъръ Л1вертате.

35. „АсФелГв въ пъОьре, клли! c’a вештеяпт, 
„Паеъреа свсп1пъ, KÍeam’-алл eï с*л>рш1т. “

Ns nrris, къп!таппвл daK’-a аштептат;
> Dap’ кв dose свте Boi’n¡4i' a плекат.
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