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Cînd ÎmT apari în păr cu flori de nalbă, 
Pe buze c'un suris care mă chiamă, 
Eu te privesc cu drag frumoasă mamă,

DuToasă Poesie!

Ușoară ca un vis ce se destramă 
Te-apropiT Tu în haina Ta cea albă ... 
Din gîndurile mele-ȚT faci o salbă,

Duioasă Poesie!

Și simt atuncT cum haina mea de humă 
încet, încet alunecă pe mine... 
Rlunecă și cade ca o spumă ...

Rămîn ușor, curat — un vis de bine — 
Și-așa ȚT-ascult cîntarea Ta cea sfîntă 
Și 'ngîn și eu ce cîntecul ÎmT cîntă...

Z. Bârsan.
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MĂRUNȚIȘURI ISTORICE CULESE ÎN UNGARIA.
(Sfîrșit.)

XII.
Manuscriptul Quart german 166 a lăcut 

parte din bogata culegere de isvoare privitoare 
la istoria Romînilor .'pe care o strinsese Engel, 
autorul cunoscutei Istorii a Țerii Rbminești și 
a Moldovei, tipărită în două volume, la 
Halle, în anul 1804. El cuprinde:

1. O traducere în nemțește a vechii Cronici 
muntene, alcătuită de Stoica Ludescu, în vre
mea lui. Șerban-Vodă Cantacuzino. începutul 
lipsește, șijcele dintîiu pagini vorbesc despre 
urmașii lui Basarab al IV-lea (Neagoe). Se dă 
apoi continuarea acestei cronici de Logofătul 
Radu Greceanu, dar traducerea înfățișează abia 
cele dintâi capitole din aceasta cronică de 
Curte. — Aceste două izvoare sînt tipărite as
tăzi în românește, în «Magazinul Istoric» al lui 
Laurian și Bălcescu. vol. II. și IV.

2. O traducere în nemțește a vechii cronici 
moldovenești, compusă după însemnările sla- 
vonești, care sunt cele mai vechi, de Grigore 
Ureche și revăzută peste citeva decenii de în
vățatul Logofăt Miron Costin. în Ardeal era pe 
vremea lui Engel un manuscript la Blaj și în 
Ungaria un altul la Oradea-Mare, în bibliote
cile episcopale din aceste două orașe. Engel 
puse să ise facă o traducere latinească a 
«Cronicii lui Miron Costin». E cea de față 
Lămuriri se pot căpăta din însuși Engel, vol. 
I, pp. 67—8. Cronica lui Ureche e tipărită în 
vol, I al Leiopisițelor lui M. Kogălniceanu, pre
cum și, cu traducere francesă, de L. E Picot. 
(Paris, 1878).

3. O listă de Domnii munteni, după hîr- 
tiilejui Sulzer, împărtășită de_Eder.

4. Un «Conspectus historiae Valachiae au- 
xilio cum divino ab anno reparatae salutis 
1595». Nu e altceva decît o parte din Istoria 
Țerii-Romînești, a lui Samuil Clain, scrisă la în
ceputul secolului al XVIII-lea de harnicul călu
găr din Blaj. Povestirea merge numai pănă la 
1600, așa încît îmbrățișează cariera lui Mihaiu 
Viteazul. Clain a întrebuințat Cronica țerii și 
izvoare străine, mai ales pe Istvănffy, foarte bo
gat pentru această vreme, pe care a văzut-o 

cu ochii. Ceva nou deci, necunoscut, nu se întim- 
pină în aceasta povestire îmbelșugată și fru
moasă. Afară de un singur lucru : din aminti
rile poporului din Ardeal, Clain spune, că după 
lupta în care s’a cucerit de Romîni această țară, 
Miha: ar fi deosebit, intre prinși, pe ai săi de 
Sașii dușmani, puind să se zică aceste cuvinte: 
Turcea, Urgea, Doamne Mihai-Vodă. Sașii zi
ceați: Turt, Kurd, Mihaly Vodă. «Și atunci 
spunea Mihaiu-Vodă: Taie-i capul, că e Sas».

Cartea lui Clain a fost scrisă în romînește, 
și traducerea aceasta a Istoriei lui Mihaiu Vi
teazul nu e făcută de dînsul, ci de unul care 
se cam încurca în cetirea buchilor cirilice, și 
încă așa de rău, încît în loc de Sinan (Vizirul) 
ei cetește: «Szikak», în loc de Răzvan «Rez- 
bak> și în loc de Brașov «Brassob»1.

5. Părți din așa numita Cronică Bălăcenească, 
despre care Engel credea că a scris-o un Bă- 
lăcean chiar, pe cînd noi știm că e numai o 
prelucrare făcută de un Logofăt al Bălăcenilor. 
Manuscriptul întrebuințat fusese al lui Gheorghe 
Șincai: «der wallachische Herr Georg Sincai», 
scrie Engel în titlu.

6. Scrisori de ale lui Engel și către dînsul cu 
privire la alcătuirea Istoriei Romînilor.

în una din ele, scrisă de parochul Thorwăch- 
ter, la 17 Decembre 1800, din Bălcaciu (vezi 
și «Studii și doc. III, p. 104,) se arată că 
acesta trimete răvașul prin socrul lui Engel, 
care pare să fi fost Ardelean, ceea-ce are o 
oare-care însemnătate (și nevasta lui Sulzer, 
alt istoric german al Romînilor pe acest timp 
era din Ardeal, Săsoaică.)

Parochul socoate și el că trebue o istorie a 
țerilor romîne. Sulzer a scris una, pe care n’a 
apucat însă a o tipări; manuscriptul complet 
se află la Thorwăchter, care îl ține gata de ti
par. «O moarte înainte de vreme l-a luat pe au
tor în cel din urmă războiu cu Turcii; ce om 
cum se cade!»8. Engel se gîndea la publicarea

1 Vezi Istoria literaturii romîne în secolul al XVIII-lea 
II, p. 190, nota 2.

2 Sulzer a murit la Pitești, de lingoare. Vezi 1st. lit. 
romîne II. p. 239.
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acestei părți istorice din lucrarea lui Sulzer, 
care se află astăzi în Biblioteca gimnasiului 
evangelic (săsesc) din Brașov și n’a văzut încă 
lumina, de care părțile mai nouă fără îndo
ială sînt vrednice. Prietenul lui Sulzer scrie așa: 
«Mă bucur deci din inimă că D-ta, ca un 
harnic și întreprinzător prieten al literaturii și 
însuți autor, vrei să deschizi o cale acestei 
vechi dorințe a mele și să lucrezi sîrguitor îm
preună cu mine la publicarea operei istorice 
a lui Sulzer.» Manuscriptul e însă foarte puțin 
ceteț, plin de schimbări și adausuri, așa că ar 
trebui multă bătaie de cap ca să i se dea de rost, 
căci sunt aproape 150 de coaie. Ar mai trebui 
o dregere a stilului, — răposatul scria foarte 
smuncit, pătimaș și se întindea prea mult asu
pra subiectului, — așa încît să fie mai nobil, 
și s’ar cere și unele acte lămuritoare. Parochul 
avea de gînd să îndeplinească el aceestă sar
cină, dar Rudolf Graeffer din Viena, care tipă
rise cu cheltuiala lui cele trei volume ale părții 
geografice, răspunse la 1796, după ce în zece 
ani el putuse vedea, că nu se vinde cartea, că 
nu poate edita și partea rămasă în manuscript. 
Thorwăchter propune corespondentului său să-și 
împartă astfel munca prelucrării și gătirii de 
tipar: Engel, ca «un cunoscut critic mar.», să 
iea capitolele pînă la 1500, iar reverendul să 
se îngrijească de celelalte. Și aici vine în 
sfîrșit cheia : Nur miisste sich der Herr Ver- 
leger mit einem gehdrigen Honorarium erklăren. 
«însă domnul editor să ofere și o plată potri
vită!» La sfîrșit Thorwăchter sfătuește să se 
deie la lumină și o cărțulie lătinească aiul Sul
zer, răspunsul lui la patrusprezece întrebări is
torice pe care i le pusese (în această limbă 
fără îndoială), «Domnul Moldovei», adecă lumi
natul Grigore Ghica, carc-și pierdu capul în 
1777. El, Thorwăchter, pusese aici notele cu
venite, și se putea începe îndată lucrul opus
culului de 1—16 coaie1. Scrisoarea se încheie 
cu făgăduiala că se vor mai căuta cărți și ma
nuscripte pentru Istoria Romînilor, a lui Engel.

1 Locul relativ la această lucrare l-am tipărit în original: 
Studii și doc., III, p. 104.

O altă scrisoare alui Filtsch, iarăși un pri
ceput paroch de sat al Sașilor, a fost analisată 
în «Studii și doc.», 1. c.

XIII.
în manuscriptul «Quart vet. slav. 4.» se dă 

o «Epitome lyturgica» și pe lîngă dînsa, și un 
dicționariu romîn- latin- slavon- german.

Manuscriptul Quart german 359 are iarăși 
interesante scrisori din culegerea lui Engel.

Din Oradea-Mare, la 8 Iulie 1803, Francisc 
Kazinczy scrie istoricului că a primit un pachet 
pentru profesorul Terțina, cunoscutul lui Șin- 
cai. al nostru, pe care-l îndemna la lucru dîn- 
du-i știri privitoare la trecutul nostru {1st. Li
teraturii romine, II, pp. 209, 211).

Guvernatorul Ardealului, Georghe Bânffy, 
mulțămește lui Engel, care era supt dînsul un 
simplu conțipist, «concipista transylvanico-auli- 
cus», pentru exemplarul din Istoria Romînilor, 
în limba germană, pe care i-1 trimisese.

La 19 April 1803, Eder scrie către tovarășu- 
său de studii istorice, trimițîndu-i și unele știri 
pentru Istoria Romînilor, pe care o crede și el 
că-i este o «Plage» lui Engel, așa de greu se 
poate alcătui. «Clain» urmează el, «nădăjduește 
se poată veni în curînd la Viena ca să-ți aducă 
pe Miron (Costin) și alte ajutoare de acest fel» ; 
făgăduială care nu se adeveri, căci Clain muri 
la Buda, peste trei ani dela această scrisoare, 
fără să mai fi văzut Viena, unde lucrase pentru 
luminarea trecutului și graiului romînesc în anii 
săi de tinereță. Eder socoate însă că mai mult 
folos decît din scrisele romînești vechi se 
poate trage din povestirea cronicarilor poloni. 
«Bănuiesc că parochul săsesc din Bălcaciu, Thor- 
wâchter, are multe lucruri despre Valachia, pe 
care le-ar arăta bucuros, dacă i-ai scrie», și noi 
știm că el ii și scrisese. Tot așa ar fi bine 
ca Engel să se îndrepte pentru știri și la me
dicul Andreas Wolf din Sibiiu, care stătuse multă 
vreme în Moldova — și a publicat peste doi ani 
«Contribuții la o descriere statistică-istorică a 
principatului Moldovei», în care a împărtășit 
publicului german, setos de călătorii pe atunci, 
cunoștințile sale bogate și sigure asupra Mol
dovei1. Eder și Engel erau însă uriași ai ști
inței, «mari critici», pe lîngă astfel de diletanți, 
sau de bieți preoți de sat, cum erau Wolf și 
Thorwăchter. Cel dintîiu spune celui de-al doilea

1 Beitrăge zu einer statislisch-historischen Beschrei- 
bung des Fiirstenthums Moldau.
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că «medicul și parochul sînt oameni iubitori 
de laudă» și e-ar plăcea dacă li-ai făgădui să-i 
pomenești cu complimente. Pentru scop e mult 
mai bine ca datele strînse de domnii aceștia 
să se vădească prin condeiul dumitale». Eder 
trimite pe corespondentul său la Disertațiile lui 
Pray, la cartea de descriere vioaie și intere
santă a Ragusanului Raicevich, care a scris în 
italienește, și la Istoria războiului ruso-turc din 
1767—74, de Burscheider. Cit despre propriile 
sale «Observationes criticae et pragmaticae», 
după trei ani cît s’a zăbovit tiparul, ele sînt în 
sfîrșit gata și așteaptă numai, la Cluj, unde stătea 
Guvernul țerii, încuviințarea Censurii a «vene
rabilei Censure»; deocamdată Engel va primi 
nnmai Prefața. El, Eder, ar scrie, din partea lui, 
o Istorie a Ardealului, dar în latinește numai, 
și n’ar trece de al XVl-lea veac.

Ceva mai departe, dăm de o scrisoare cu 
totul neașteptată. Episcopul Gregoire, vestitul 
revoluționar frances, regicidul, înnaintea căruia 
erau să se dea înnapoi cu groază și dezgust 
oamenii Restaurației, scrie, la 26 April, din Pa
ris, unde stăpînea încă împăratul Napoleon, ca 
să afle, el, «iubitorul omenirii» apăsate de «tirani», 
cum trăiesc nenorocitele de popoare din Ardeal. 
Ar fi fost interesant să se fi păstrat și răspun
sul conțipistului din Cluj la întrebarea neplă
cută a Vlădicăi revoluționar1.

XIV.
în manuscriptul fol. germ. 288, intitulat «No- 

tationes historicae», Eder dă și o «Călătorie de 
plăcere, în toamna anului 1796», în care se 
notează o sumă de lucruri folositoare cu pri
vire la Ardealul dela sfîrșitul veacului al XVIII-lea 
în care s’a făcut călătoria.

Cetim astfel:
«Bokai. Ruine ale curților lui Barcsai. Pro

prietarul de acum spune că tată-său a păgu
bit 120.000 de florini în răscoala Romînilor (a 
lui Horea).

«Bentheuth (?)» Bțaronu] Orbăn povestește că 
a păgubit pînă la 40.000 de florini în răs
coala Romînilor. Unii dintre iobagii săi ar fi fost 
de față la prădăciunea casei sale, și pe acești

1 Cf. Pentru alte scrisori sau fragmente de scrisori, Stu
dii și doc., 111., I. c.; Prinosul Sturdza p. 6, notele 
și Convorbiri literare pe 1901. 

oameni trebue să-I vadă acum zilnic lîngă dîn- 
sul ! El se mai plînge și de oastea nouă, unde 
nu se mai ține seamă de nemeșie. Un no
bil ar fi fost bătut din porunca ofițerului de un 
iobag al lui Orbăn, caporal, și ofițerul ar fi 
strigat: «Dă-i ticălosului de nemes-ember, — 
Schlag den verfluchten nemes-ember!»

Ludești (Ludesd), lingă hotar. Cei mai mulți 
dintre locuitori Romînl, «sînt gușați, mai adeseori 
oameni slabi de minte, dar oameni buni; nu se 
aude de tâlhării». însă dela Geoagiu la Zlatna, 
sînt, din potrivă, «gospodari răi, aplicați la hoții, 
răutăcioși». Aceasta pentru că în vecinătatea lor 
sînt minele de aur, care-i îmbogățesc și-i strică.

La Mintia (Marosnemethy), călătorul face cu
noștință cu Alesandru Barcsai, care ise pare 
așa de aspru (ro/z), cum îți poți înfățișa numai 
pe un nobil din al XlII-lea veac.

La Bobîlna, se scoate fier. «Romînii spun că 
pe vremea Jidovilor, — căci așa numesc ei în 
de obște vremurile vechi — se clădia aici pe 
temelii de fier («habe man dort auf Eisen ge- 
bauet»).

Pe p. 391 și urm., avem apoi o altă călă
torie prin Ardealul apusean, sau: «Jurnal pentru 
o călătorie dela Sibiiu peste Alba-Iulia.»

Despre Zlatna el scrie: «Locuitorii sînt în 
cea mai mare parte Romîni neuniți, în număr 
de pînă la 6.000, apoi Romîni uniți pînă la 2,000. 
Popa acestora nu e destul de zelos: de aceia 
trec mulți la schismă».

Abrud. «Cei mai mulți locuitori sînt Romîni 
neuniți; după ei vin Unitarii. Mai sînt apoi și 
reformați, Romîni uniți și catolici.»

La Cărpiniș, Eder înseamnă, că din acel 
loc a pornit Cloșca, și știrile au cu atît mai 
mare însemnătate, cu cît privesc țara răscoalei 
și sînt culese puțină vreme după înnădușirea ei.

XV.
în Biblioteca Universității (ms. Kaprinai XXIV) 

se află începutul unei lucrări care trebuia să 
înfățișeze istoria țerilor romîne în latinește. Cel 
dintîiu titlu e acesta: «Prodromus historiae prin- 
cipatuum Valachiae et Moldaviae. Dissertatio 
praevia».

Autorul, necunoscut, — un Romîn însă, sau 
măcar un locuitor al Principatelor romîne, — 
declară, că a fost adus să scrie de mai multe 
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considerații, dintre care cea mai însemnată e 
dorința de a se pomeni odată după cuviință 
«gloria neamului romînesc, în războiu și în 
pace», precum dorește, de altfel, și un principe 
care nu e numit, darcare ținea, pela 1750, frînele 
uneia din Domniile rominești, și poate chiar 
Constantin Mavrocordat. S’a mai gîndit apoi 
că nimenea pînă atunci nu și-a dat osteneala 
de a cuprinde faptele romînești într’o povestire 
deosebită. Țeri mai mici decît a noastră și-au 
lăsat pomenirea în anale. Pe cînd despre aceasta 
n’au vorbit autorii decît cu foarte puțină iubire 
de adevăr, (minus sincere), și mai mult în in trea
căt. Cele mai multe știri sunt amestecate cu is
toria altor neamuri.

El spune, foarte cu minte, că nu se va co
bori prea departe în urmărirea originilor romî
nești, — Cum au făcut atîția pînă la dînsul. 
Nu se va ocupa de Sciți, de Goți, de Traci, 
de Geți, căci asupra acestor popoare nu poate 
să cadă decît o lumină îndoielnică. E destul că 
Qeții au venit la Dunăre, că Romînii i-au su
pus, că Dacia a ajuns astfel o provincie a Im
periului și că ea a căzut apoi, pe rînd, în mî- 
nile Goților și ale Hunilor.

El va arăta situația geografică a Daciei de o- 
dinioară, răzmindu-se pe izvoare de mîna în- 
tîiu, ca și pe lucrări mai ttrzii, precum: Ptolo- 
meu, Pliniu, Cluveriu, Miinster, autorul unor 
Cosmografii prețuite, inscripția împăratului An
tonin, «Maegius», «Hizius», Cellarius, Hoffmann, 
«Stekleinus», etc. Pentru geografia mai nouă 
însă, îmi va fi mai ales de ajutor manuscriptul 
înălțimii Sale (al principelui ce dorise a se al
cătui cartea).

O a patra parte va cuprindeXcercetări,, de et
nografie și va studiaj^vechile numiri ale țerii 
și oamenilor: «Blachia, Blozka, (=Voloșca), 
Zavolchia, Circassia (sic!), Oldoia (sic !), Olacia, 
Maesi inferiores, Olahi, Besi, Blochi, Daci Al- 

penses, Cumani, Chuni, Vlachi negri, Paczinacii» 
și altele.

Al cincilea capitol va fi consacrat Bisericii 
romînești, despre care anonimul crede că a 
fost întemeiată de Carol cel Mare, ocrotită de 
Bizantini, întărită de Gyula, pretinsul cuceritor 
al Ardealului; se va arăta cum că a trecut nu
mai pe urmă la ritul ortodox, în care a și ră
mas.

■' Partea dintîiu a cărții va merge dela anul 
1000, cînd amîndouă țerile au fost reclamate 
de regatul Ungariei, pînă la 1300. Ea va fi al
cătuită după singurele izvoare străine, care au 
transmis cunoștința «Dacilor de mijloc, Bessa- 
rabilor, Huno-Sciților, Cumanilor, Mesilor negri, 
Ostrogoților și chiar a Rușilor Albi, și Bulga
rilor din munți».

A doaua împărțire din această «Historiaducum 
et principum Valachiae et Moldaviae», mult mai 
sigură, va înnainta pînă la 1627 și se va numi 
«perioda ungurească». Ea va fi redactată după 
«cronici și autori contemporani».

Se va mai vorbi, în capitole separate, despre 
următoarele lucruri: izvoarele, tipărite și manus
crise, îndoieli în amănunte, temele, genealo
giile Domnilor, datele cu privire la viața lor; 
locul de îngropare al lor și inscripțiile funerare, 
actele lor cu titlurile și pecețile, tractatele, «care 
se vor găsi poate în archive» (in tabularis), 
chipurile Domnilor și ale soțiilor lor, apoi harta 
geografică a Moldovei, și încă amănunțită, care 
se va putea culege, cu îndreptări, din cele ti
părite pînă acum, și ea va fi luminată mult 
prin «notele (ex indice) manuscripte ale înnălțimil 
Sale», etc.

Planul acesta cuprinde fără îndoială și multe 
lucruri ciudate. Dar el e conceput într’un chip 
foarte larg și e păcat că n’a fost realisat nici
odată.

N. lorga.
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TABLA PELA LUGOJ.(Sfîrșit).

6. Chestiunea runelor n’are nimic de a face 
cu tabla dela Lugoj, fiind-că ea e scrisă cu 
caractere cirile. Și puțin împoartă «gusturile» 
private în materie de știința, unde logica poartă 
tonul.

7. Cînd am spus că părțile de pe margini 
par a fi ulterioare mijlocului tablei, n’am fost 
împins nici de o «imaginațiune», ci am făcut 
o presupunere, cum se obicinuește în lumea 
noastră. Poftim faptul. Avem un text sculptat 
în două limbi. Duetul scrierii merge romînește 
bine — fiind-că tabla a fost clișeu — și sla- 
vonește rău. Ce motiv a put t servi această 
greșală? Considerînd că scrisoarea din mijloc 
e mai regulată, deși are și ea mai multe erori, 
e mai mare și ținută mai bine și văzînd că scrierea 
de pe margini e mai mică, mai neregulată și 
mai bogată în greșeli n’a fost decît logic, 
cînd ne-am pus întrebarea ce raport poate 
exista între ambele scrieri. O greșală de atare 
natură n’am mai întîlnit. Am consultat și pe dl 
Iagici asupra acestui lucru. Și ni s’a părut sau 
că scrisorile sînt din epoce diferite — ne ana- 
lisînd din punct de vedere comparativ cu alte 
texte apocrife cuprinsul — sau că scriitorul n’a 
înțeles ce a sculptat. Azi putem accepta părerea 
din urmă, fiind sprijinită pe mai multe fapte. 
Scrierea ei dela stînga la dreapta, rău pentru 
clișeu, pare a se putea explica numai din acest 
fapt și de loc nu din combinațiuni curioase — 
fie macar și efemere — cu runele.

8. împrejurarea cu robului lui Dzeu are a se 
explica cum am spus în rîndul trecut. E drept 
că pe tablă se află robul lui Dzeu, dar e și 
aceia drept că acest loc are a se întregi cum 
spun e£î și nu cum spune dl Braniște: datu-s-au 
de robul lu Dzeu. Motivul l-am desvoltat în 
de ajuns mai nainte și a fost acceptat la noi 
în țară, și de dl dr. Barbu și aici în Viena a 
fost aprobat de oameni competenți.

9. Râolvasni a fost privit de mine din punct 
de vedere etimologic și semantic. E drept că 
azi se apropie de ce spune d. Braniște, în ce 
privește sensul. Barițiti în dicționarul său ne 
spune sub râolvas: ecsorcisază, scoate draci 
(cu rugăciunile S. Vasile); citește de farmec, 
deseîntă (pag. 457). Și numai natural poate fi, 
că râolvas a ajuns ia sensul din urmă peste 
drumul: a ceti asupra cuiva — voibind etimo- 
logicește — cum l-am arătat eu. Szarvas- 
Simonyi în Lexicon linquae hungaricae aevi 
antiquioris, Budapest 1890—1893. II. 1121. în 
articolul olvas ne presintă următoarele exemple: 
râolvas: Az confessor rea olvasta az oldozatot, 
și râolvasâs: (beschwbrung [durch hexerei). Az 

igezet igetskenek boerbit£lâs£vel, reâolvasâsok- 
kal. Aceste exemple ilustrează calea pe care 
s’a desvoltat sensul verbului.

10. Legu-te nu poate însemna: blastămu-te. 
A dovedit-o dl Barbu și o arată la evidență 
natura faptului. Dl Braniște dovedește un lucru 
puțin probabil prin altul neexistent. Se apropie 
de sf. Vasile, dar fără să-l fi cetit. Și apoi 
Molitvenice sînt mai multe în Lugoj decît în 
Viena. Eu am la disposiție trei Molitvenice sau 
Eucholo^hiuri. Al meu tipărit «pren osteneala 
a însuși episcopului de Buzău Kir Mitrofan» a 
doua-oară în sfinta episcopie de Buzău la anul 
1701 cu «tipicul romînesc» și cu rugăciunile 
in cea mai mare parte în limba slavă. în exem
plarul meu se află două molitve «A dezlegare 
pre cei ce se blastemă singuri pre sine» și «a 
dezlegare tot blestemul.» în corpul acestor mo
litve am găsit cuvintele : razdreșiti (în slavă) cu 
sensul grecesc lyein, dialyein, lat. solvere \ os- 
tavlieniie grec, afesis, lat. remission svenzanile 
colligatio, podgrehom svenzaniia, svenza, vin
culum și tot în acest sens e și sojuz forma rus. 
pentru săouză vinculum în vechea bisericească. 
Cu dezlegarea vorba obicinuită în limba noastră 
bisericească ne’ntîlnim des. Amintesc, ca ne- 
specialist în ale molitvelor, numai puține cazuri, 
în troparul 3 la pogrebanie (neobulg. pogre- 
beniie): Tu ești Dzeu, carele te ai pogorît în 
iad, și ai dezlegat durerile celor ferecați, în 
Molitvenicul din Sibiifl din anul 1874. pe pag. 
186—7 și în cel din București (Tip. cărților 
bis.) ed. II. (Evhologiu) 1896. pag. 162 tot așa 
numai în loc de: te-ai pogorît in iad e la iad. 
în «rugăciunile de blăstem (exorcismele) mare
lui Vasile pentru cel ce pătimesc de diavol și 
pentru toată neputința» (Evhologiu! din Bucu
rești pag. 513) avem cătră finea rugăciunii a 
doua: «Dzeu carele leagă pre toți cei ce pis- 
muesc și sfătuesc rele asupra chipului său; 
carele cu lanțuri legat te au aruncat înîntune- 
recul tartarului.» Acest pasagiu sună în Molit
venicul dela Sibiiu din 1874: «Dzeu singur 
cercetează, cela ce leagă pre toti cei ce vatămă, 
și rău sfătuesc asupra chipului lui, carele cu 
lanțurile întunerecului te au dat tartarului...» 
Atît pot eu ca filolog. Partea morală și expli
carea teologică nu cade’n sarcina mea. E fapt 
că aici a lega nu înseamnă a blăstăma. Locu
rile de sus le-am căutat cu părintele Boldea 
în Molitvenicele dsale.

11. Sînt acuzat că: «tratez cu dispreț suve
ran» cărțile din entrepriza dela București. Sînt 
prea modest ca să-mi pot însuși o afecțiune 
atît de înaltă. Nu vorbesc nici un cuvînt dela 
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mine asupra acestor cărți, ci mă mărginesc a 
alătura aci întru apărarea rrea cuvintele cu cari 
iși încheie' d. Ovid Densușianu — cunoscut 
altfel, fără să-l mai recomand în deosebi în 
cazul de față — seria dsale de articole: «Din 
literatura didactică», publicați în Sămănătorul 
în vara trecută. în revista de sus anul II. nr. 
32 (10 Aug. 1903) pag. 511 se poate ceti: 
«Așa șerifi profesori de limba romînă, și ase
menea cărți se presintă la aprobare. De alt-fel 
și manuale de aceste și-ar putea găsi și ele 
întrebuințarea în școală ca text de citire, pentru 
că după-cum spune programul: «din clasa a 
V-a înainte se vor ceti și bucăți mediocre și 
chiar rele pentru a deprinde pe elevi cu critica 
literară, pentru a-i face — prin operațiune in
versă — să înțeleagă calitățile de stil și de 
limbă.»

Absorbirea unui verb a lega nu s’a făcut 
din verbul a blăstăma. Ce spune dl Braniște des
pre a scrie — seri — scria încă nu se ține 
strict de obiect «Legu-te diavole» nu înseamnă: 
«Afurisescu-te ori blastămu-te diavole» cum 
crede dl Braniște. E vorba de acel lega, care 
vine atît de des atît în biserică, cît și ’n limba 
poporului. Un exemplu din «Poeziile din Bănat» 
a le dlui Hodoș, pag. 86.:

Cucuruz ca vișena 
Mîndra-ml rupe inima, 
Ea mi-o rupe, ea mi-o leagă 
C’un fir de mătasă neagră?

12. Chestiunea «corectității liniilor» nu se 
tratează nici după gustul mefi, dar nici după 
gustul dlui Braniște. Arta bisericească își are 
studiul său. După cîte monumente am văzut și 
după cîte am auzit direct și indirect de la oameni 
specialiști, sau de cei ce stafi în legătură cu ei 
repetez încă-odată că scobiturile de pe tabla de 
la Lugoj nu sînt un monument de artă de așa 
valoare, cum vrea dl Braniște,

13. «Clișeele» din Bibliografia dlor Bianu- 
Hodoș par o prea mare materialisare a unui 
cuvînt. Poate presupune la mine dl Braniște 
atîtea cunoștințe elementare, fără să-mi dea 
lecție despre clișee și matrice.

Tabla de la Lugoj nu e un «unictim» cum 
crede dl Braniște. Se mai află table de acele, 

și în alte locuri. în Laibach bunăoară sînt 
mai multe de aceste. Cuprinsul lor e aproape 
acelaș, după cum m’am putut convinge de pe 
copiile trimise dlui prof, lagici. Și acum se 
clarifică chestia chemării ei, care nu e alta de 
cît ce am spus în rîndul trecut și ce a repetat 
și dl Barbu. Cad de sine părerile dlui Braniște 
cu «o parte d n o cruce de pe marginea dru
mului» sau cu molitvenic portativ, fiind-că atît 

. prima cît și a doua se împacă greii cu lucru- 
" rile pomenite, fiind text aprocrif. E însă Intere

sant că dl Brăniște licitează deja vechimea tablei 
cînd zice: «irelevant din care secol datează».

14. Cu fdța și cu dosul său nu vrea să mă 
înțeleagă safi nu mă înțelege dl Braniște. Re
petez lucrul. Pe copiile ce le-am primit e nu- 
merisată tabla cu numele (72) a lui Christos 
cu creion roșu 2. Faptul acesta nu se poate 
menținea cu toate că dl Braniște începe pe fața 
cu numele Maicii Domnului. Și pe tablele din 
Laibach se află mai nainte numele Dlui Is. Chr. 
și apoi a Maicii preacurate.

15. N’am nimic de observat.
* * *

De încheiere, mulțumind deosebitei amabili
tăți a revistei «Luceafărul» pentru publicarea 
răspunsului meu, aș putea spune multe în formă 
de tunete și trăznete la adresa dlui Braniște, 
dacă aș avea «puterea suvereană». Am apărat 
dreptatea. Nu umblu după lucruri efemere. Dar 
trebue și în «foiletoane efemere» să se spună 
adevăruri, mai cu seamă la noi, la Romîni, cari 
prea ne îngrășăm de păcatele unor închipuiri 
sterpe. Mi se pare de tot curios, că dl Braniște 
«mă stimează» și totuș îmi atașează «slăbiciu
nea nobilă a tinerilor filologi». Dînsul care «a 
gustat din izvoarele filologiei» rostește aspră 
sentință asupra capului mefi. Prea aspră a fost 
forma și prea slab cuprinsul. Că a cîștigat efecte 
n’are decît să mulțumească psichei noastre ro
mîne, stearpă în multe părți. Fie sigur dl Bra
niște că descoperirea trecutului nostru cu toate 
ale lui și-a început mersul pe calea adevărată 
stropită cu grele sudori, cari așează pulberea 
ce umple lumina ochilor. Să ne desbrăcăm deci 
de acea multilateralitate — care a format podoaba 
sforțărilor din veacul trecut — n’ar strica.

Iosif Popovici.
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VESTEA.
în gară era o frecventă și o gălăgie neobici

nuită. Tineri, cu chipiu studențesc, se plimbau 
sgomotoși pe peron, așteptînd cu neastimpăr 
sosirea trenului.

Cînd, în sfîrșit, s’a dat signalul de plecare, 
de-odată cu pufăiturile cadențate ale locomotivei, 
batiste și chipiuri fluturau în aer, s’auziafi 
strigări de adio! servus! sărbători fericite!

Si cei remași pe peron se uităiî cu un fel de 
regret, la cei-ce pleacă.

Numai Laura, mica Laura cea de trei-spre- 
zece ani, sta ghemuită pe o bancă, așteptînd 
cu o superioară din pension sosirea celuilalt 
tren, cu care avea să vină mamă-sa.

Departe s’auzia zgomotul slăbit al trenului 
și ea asculta zgomotul acela, atît de prietenos 
de alte dăți. Număra atunci, cu săptămîni înainte, 
ziua plecării și preocupată de acest gînd, noaptea 
vedea în vis casa lor cea frumoasă, părăul ce 
curgea vesel dinaintea porții, tovărășele ei de 
joc și Nero, credinciosul ei Nero se gudura la 
picioarele ei, ca și cînd ar fi voit să-i spună, 
în graiul lui de dobitoc, cît de mult se bucură, 
că o vede iarăși . . .

Aceleași gînduri fericite o preocupau ș 
acum, pînă ce primi, mai zilele trecute, o 
scrisoare de acasă, în care mamă-sa i făcea 
cunoscut, că nu o va duce acasă de sărbători, 
deoare-ce o va cerceta ea însa-și. Copila ră
mase nedumerită: De ce să nn meargă acasă, 
și de ce să vină mamă-sa la ea? Gîndurile 
i se încrucișau nedeslușite în creerul ei de 
copil, lămurindu-i-se, din ce în ce mai mult, 
presimțul unei nenorociri.

Cînd zări la geam chipul mă-sii, ise păru 
slăbit. Alergă într’un suflet înaintea ei:

— Mamă dragă, de ce ești cu haine negre ?
— Iacă . .. le-am luat , . . sînt bune la 

drum . . .
Copila tresări și ochii i se întunecară de o 

lacrimă involuntară. Se liniști însă în curînd, 
cînd mamă-sa o luă cu binișorul și începu să 
întrebe, de ce era acasă, cu o curiositate, ce 
nu știa să mai contenească.

Cînd se văzu apoi la largul ei, plimbîndu-se 

cu mamă-sa pe stradele orașului, i se risipi și 
cea mai mică umbră de nedumerire.

Se opriră la cofeterie.
Luară o cafea, apoi ea alese cîte-va prăjituri:
— Asta să o duci iui tatica, asta Nicăi ... 

și lui Nero una — și lui săracu ... mamă 
dragă, de ce ai batiste de acele cu negru?

Ea rămase încremenită. Presimțul unei neno
rociri, de care nu-și putea da seamă, o luă de 
nou în stăpînire. își aducea aminte de niște 
cuvinte, ce mamă-sa le spusese în nemțește 
profesoarei din pension. N’a înțeles ce spunea 
mamă-sa, dar ceva rău trebue să fi fost, de 
bună seamă. Și din nou lacrimile o podidiră:

— Spune, mămică, ce face tata, de n’a venit 
și el ?

Abia într’un tîrziu începu să se mai îmbune 
cînd mamă-sa o asigură, că tata o va cerceta 
în curînd și că i-a trimis de sărbători o haină 
noauă.

Două zile trecură astfel și la despărțire Laura 
plînse, trimițînd celor de acasă o scrisorică de 
felicitare pentru sărbători.

* * *

Rămasă singură în cupeu, biata mamă, nu-și 
mai putu stăpîni plînsul.

Venise anume să-i împărtășască copilei vestea 
cea tristă și acum se întorcea fără să-i fi spus 
o vorbă.

încercase de mai multe-ori să-i spună ceva 
pe departe, dar de cîte-ori o vedea pornită 
spre plîns, nu mai avea putere să-i vorbească 
și întorcea vorba.

Apoi iarăși era mai greu s’aducă vorba.
Se gîndea cîte-odată să-i spună tot: «Laură 

dragă, tatica a murit», dar abia începea vorba 
și i se opriau în gît cuvintele.

Venise așa de neașteptat nenorocirea, încît 
însăși își perduse cumpătul sub povara lovi
turii ; cum ar fi putut-o deci suporta biata 
copilă ?

Cîte-odată, cînd ochii damei se înrourau de 
lacrimi — ea întrevedea par’că groaznicul ade
văr — inima i se stringea de milă și instinctul 
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el de mamă, o făcea să o cruțe încă, de inevi
tabila durere.

Tot va trebui să-I spună odată. Pe atunci, 
poate, durerea își va fi pregătit drumul cînd 
mititica va fi cetit pe jumătate adevărul, în 
privirea compătimitoare a directoarei și a su
perioarelor, cari știeau totul.

Ochii ei plini de lacrimi, rătăciau, pierduți 
peste cîmpia din față, ca și cînd ar căuta în. 
întinderea ei, un sprijin, o rază de nădejde.

în cupeul de alături e gălăgie mare. Soldați 
și tineri studenți mergeau acasă, de serbători.

înserează.

Din cupeul de alături cineva se coboară, la 
o haltă.

Cîțl-va din ușa cupeului îl țin de vorbă.
Un șuerat strident — trenul se pune în 

mișcare.
— Servus I Serbător fericite! — s’aud mai 

multe glasuri de odată.
Și, la lumina gălbuie a felinarului dela gară, 

ea vede, cum cel rămas își flutură pălăria în 
semn de adio, resalutîndu-și colegii:

— Serbători fericite! . . .
Și își întoarce capul să nu-1 mai audă, și 

să nu-1 mai vadă . . . Simin.

CADE-O LACRIMA ...

După plopi cu frunza rară 
își desface luna s nul, 
Vede-arama numărîndu-șl 
Barbă-Putredă jupînul.

Și ’n ajun de miez de noapte 
Tremură de chiot hanul,
Sporind glasul din tilincă, 
Cîntă Iepure țiganul.

Doi feciori lovesc in grindă 
De s'aude pe uliță,
Așezat, ii domolește 
Pristăvelul Niculiță.

— Și se bucură tot satul 
Vin feciori din cătănie, 
Sprinten țîrlăie tilinca 
Și-l atîta veselie...

Doar' la geam stă singurică 
Pata Jidovului, Ida,
Cu ochi verzi ca leușteanul 
Cu păr roș ca cărămida.

Cade-o lacrimă din ohil-i 
Leneș prelingînd fereasta ...
— Suflet obidit și singur,
Ce mai cauți pe lumea asta?.

Nic. Otavă.
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JUBILEUL PE 25 ANI AL „JUNIMET".
Din mîndra țeară a Bucovinei încep să se 

întețească pe zi ce merge seninele de viață 
romînească. Un curent sănătos a început să 
adie în mijlocul Romînilor de sub oblăduirea 
austriacă.

Dacă pînă la noi ajung cîte-odată și niște 
note discordante, — cîte o frază mitocănească 
spusă oamenilor venerabili sau invective de 
preț ieftin — aceia, cari s nt inițiați în causă, 
știu să aprecieze pe lingă toate acestea starea și 
gradul de entusiasm al Romînilor din Bucovina.

Și iată o nouă dovadă despre tăria în credința 
strămoșească: jubileul «Junime!»

Junimea este societatea studenților Romîni din 
Cernăuți. înainte cu 25 de ani, o mină de 
oameni a avut fericita idee, de a înființa acest 
focar de puteri juvenile, pline de vigoare și 
entusiasm național. Și idea aceasta a prins 
rădăcini, trup și suflet, încît astăzi societatea 
poate privi cu mulțămire sufletească la trecutul 
ei, și cu încredere în viitor.

«Junimea» n’are însemnătate esclusiv studen
țească, ea este un factor important cultural in 
viața poporului romîn din Bucovina, un factor, 
care colaborează din răsputeri dimpreună cu 
«Asociația pentru cultura și lit. poporului romîn 
din Bucovina» și cu celelalte societăți cultu
rale romîne la cultivarea simțului național.

Numărul respectabil de membri, cari figu
rează în anuarul ultim ai societății, ne este o 
dovadă mai mult, că toată floarea Bucovinei 
sprijinește și aderează la ținta nobilă a »Ju- 
nimei».

Despre aceasta ne-am putut convinge toți 
aceia, cari am grăbit să aducem prinos de 
laudă societății, venind cu dorul în suflet să 
ne cunoaștem frații.

Au fost sărbători înălțătoare de inimi. Pînă 
cînd într’alte locuri o parte din frații noștri își 
omoară timpul cu «Madrme Flirt», uitîndu-și, 
că aii și ei o limbă, că trebue să aibă un cult 
și pentru ea. pînă atunci aici, la sărbările din 
preajma Putnei, ne-a fost dat să vedem silința 
entusiastă de-a fi cît mai romînesc tot ce este 
în program.

Și așa și este firesc, căci ce ne-am face 
noi, cei de sub oblăduire străină nouă, și ca 
grai și ca țintă, dacă n’am învăța să ne păzim 
ce avem mai scump: caracterul național?!

în mijlocul fraților noștri am petrecut, pentru 
o clipită, adunați laolaltă, solii trimise din 
toate părțile, unde-i suflare romînească afară-de 
nefericita Basarabie.

Au venit să încunune »sfîntul» stindard frați 
din Romînia liberă, frați de-ai noștri din Mace

donia dărăpănată și dată pradă flăcărilor, am venit 
noi, din Ardeal, din «Dacia felix», cu toții cu 
acelaș gînd, cu aceiași dorință, să ne vadă 
ochii sărbătorirea muncii pe ogorul țelinos al 
Bucovinei.

Și, putem spune din capul locului, ne-am 
întors la vetrele noastre cu ochii înrou
rați de lacrimi, de lacrimi de bucurie, că 
ne-a fost hărăzit să fim părtași de-o mulțămire 
sufletească atît de mare.

Să descriu șirul festivităților din program, 
decursul lor, esecuta ea lor. Toate acestea mă 
cred dispensat a le face, fiind-că ziarele noastre 
au căutat să descrie în rapoarte cît mai amănunțite 
decursul serbărilor.

Aici voesc numai să tîlcuesc prin vorbe bu
curia, pe care au simțit-o cu toții.

Căci cred, că nu este bucurie de toate zilele, 
bucuria, pe care am simțit-o și eu spre pildă 
la «academie», privind feeria măiastră a dlui 
Pantazi și ascultînd pe oratori, — la «corners», 
fiind lîngă »Picurarlu de la Pind» îmbrăcat în 
costum național arămînesc, față în față cu frați 
bucovineni, — la balul festiv cînd vedeam pe 
femeile Bucuvinei cum se întrec în frumsețe cu 
costumele naționale.

în orașul Cernăuți, un mixtum compositum 
de tot-feliul de neamuri, cosmopolis de nuanță 
ebraică, catolică, pravoslavonică-ruteană, gali- 
țiană, — după cum spune un scriitor de-ai 
noștri, — se înalță mîndru, pe piața principală, 
«Casa națională».

O idee fericită aceasta. în «Casa națională« 
își au sediul aproape toate societățile culturale 
romînești din Bucovina. Cine voește să vină 
în atingere cu elita societății romîne din Cer
năuți n’are decît să cerceteze «Casa națională», 
unde sînt localurile societăților și redacțiile 
revistelor romîne din Bucovina. Și impresia asta 
de unire, de întovărășire frățească îți împune.

Din «Casa națională» s’afl început șirul fes
tivităților «Junimei». Aici au fost presentați — 
în localul societății, un local aranjat cu gust, 
cu o bibliotecă bogată, cu reviste multe — 
representanții societăților surori din Romînia, 
Transilvania si Macedonia. Representafe au fost 
următoarele societăți: «Uniunea studenților ro- 
mîni» din București (dnii Titu Axente, Nicu 
Fortunescu, Petre Doria și Radu Pancu), Stu
denții în drept din .București, (dn. Căpățină), 
«Romînia Jună« din Viena,x(dnii G. Novaco- 
vici și Cercaoschi), «Petru.Maior» din Bpesta, 
(Seb. Stanca și Horia P. Petrescu).

Cu bucurie nespusă am văzut representați și
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pe studenții macedo-romînl prin dniî Covată și 
G. Cică.

La festivitățile, cari au urmat, au luat parte, 
în frunte cu i. P. S. Sa Metropolitul, dr. Vla
dimir de Repta, cu președintele țării, Principele 
de Hohenlohe și nește oaspeți iubiți din Ro
mînia : principele Moruzzi, Alex. și Leon Ghica, 
cunoscuții mecenați, apoi zelosul secretar al 
Ligei, Al. Florescu.

Apoi, dintre tinerii noștri învățați, dr. Sextil 
Pușcariu, care a ținut o conferență mult gustată 
despre «Poeții noștri cei tineri».

«Academia» — un obicei înprumutat dela stu
denții germani, dar aplicat la referințele noastre ; 
ne-a pus în uimire prin frumsețea tablourilor vi
vante, prin vorbirile pline deavînt ale președintelui 
Soc. (d. G. Lucaci) și cele ale dlui profesor Eus. 
Popovici (Dorul și Romînul) și mai presus de 
toate prin scena fermecătoare, plină de emoțiune, 
predarea steagului Societății din partea femeilor 
romîne. Femeile romîne au ținut să-și arate 
dragostea lor dăruind «Junime!» un steag tri
color de toată frumsețea.

Dacă au fost cineva fericit de grandioasele 
festivale, atunci în prima linie, au fost repre- 
sentații societăților. Pe dinaintea ochilor lor 
li-s’au deschis orizonturi nouă, de cari dădeau 
cu socoteală, că esistă, dar nu aveau cunoștință, 
că sînt împodobite cu atîta bogăție dumnezeiască.

Trebue să se știe, că numai acela își poate 
da seama despre Romînii din Bucovina, care 
a avut norocul să se oprească cînd-va în 
«mîndra Bucovină», care a putut auzi păsurile 
fraților săi de acolo, care s’a convins de entu- 
siasmul ce domnește, spre pildă, în cercul 
societății «Junimea» față de tot ce este romî- 
nesc și nobil.

Și ocazie bine venită, ca să ne cunoaștem 
frații, ni se va da în timpul cel mai apropiat.

După jubileul «Junimei» s’au adunat toți 

representanții studențimei, dimpreună cu «Juni- 
menii» și s’au sfătuit cu privire la sărbarea 
amintirii lui Ștefan cel Mare. în 2 Julie n. 
anul curgător, se împlinesc 400 de ani, de 
cînd trupul Lui s’a dat odihnei. Și s’a hotărît 
într’un glas, ca toată suflarea romînească să fie 
chiemată să-și dea tributul de admirație me
moriei marelui Voevod.

Credem cu tărie, că apelul acesta va avea 
răsunet pretutindeni unde bat inimi romînești.

Să sperăm, că jubileul «Junimei» a fost 
-numai un preludiu — un preludiu măreț — la 
aniversarea amintirii aceluia, care și odihnește 
trupul în mănăstirea dela Putna, dar spiritul 
căruia cutreeră inimele noastre inbăibătîndu-ne 
la muncă cătră un ideal larg.

lubileul «Junimei» ne-a dat o nouă dovadă 
despre spiritul, care se închiagă acum tot 
mai mult în societatea bucovineană, astfel, încît 
sîntem fericiți de-a face o constatare:

Dacă dl profesor Iorga — a cărui slovă 
ne-am obicinuit, cu drept cuvînt, să o ținem 
drept scriptură,—a terminat mai anii trecuți un 
articol referitor la stările din Bucovina, cu 
cuvintele: «Am dori ca să se provoace o miș
care mai puternică romînească, mai mult avînt 
de lucru patriotic», atunci astăzi putem zice 
cu siguranță, că avîntul acesta nu lipsește gene
rației de acum, in urma felului cum a știut să 
arate, că gindește și simte romînește, cu ocazia 
jubileului și credem cu tărie, că nu va lipsi, 
cu atît mai vîrtos la festivitățile dela Putna.

H. P. P.

NB. Nesosindu-ne încă fotografia membrilor 
«junimei» de care pomeniam în numărul tre
cut, nu o potem da în numărul de față. Spe
răm însă, că pentru unul din numerile viitoare 
o vom putea cîștiga. Red.

^UtaETĂRI Șl OBSERVAȚII-

«De te ’nsori, îți iai pe inimă în ori-ce caz 
o piatră — de moară — sau prețioasă.»

*
«Nu’n literatură și’n filosofie, ci’n aritmetică 

e locul — nulelor.»

Significativ. La exposiția pentru răspîndirea 
științelor cetiai prin toate colțurile avisul:

Nicht anruhren!
Defense de toucher 1
Nu puneți mina! Valentin Bude.
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ÎN LUNCĂ.
Idilă rmînească de Carmen Sylva.

(Urmare.)

Astăzi am plîns atîta, încît Soare nu mi-a 
mai putut opri potopul de lacrămi. Era ca o fîn- 
tînă, ca un izvor, căci aveam o durere atît 
de mare, încît plîng din nou, cînd mă gîndesc 
la asta. Mi-am cusut în ascuns o cămașă de 
toată minunea și fluturași de pe ea mi i-a 
făcut Soare și era străbătută de fire de aur 
și lucrată atît de fin, fie-care fir era numărat și 
mânecile erau atît de bogat cusute și peste umăr, 
o adevărată minune, ca o grădină de flori, atît 
de des cusută, nu puteai împunge cu acul, să 
nu fie cusătură. Mînecile erau grele de tot de 
fluturași și eu fineam cămașa tot ascunsă, dar 
mi-a văzut-o fata femeii, unde țes și mi-a 
luat-o și a zis, că asta-i va fi cămașa de 
nuntă, și cînd i-am spus, că i-a mea, a rîs și 
mi-a spus, că eu n’am lipsă să mă mărit. E 
tot una, dacă sînt măritată sau nu, nu mă întreabă 
pe mine nime despre asta. Cînd i-am povestit-o 
iui Soare, (nici n’am scos’o la început din 
plîns, dar tot am putut’o îngîna printre sughi
țuri) s’a înfuriat așa de mult, că a uitat pentru 
prima oară să mă mîngăie. A dat cu piciorul 
în pămînt și mi-a spus, că nu vor răsări pri
mele viorele și noi vom fi cununați și că se 
va duce îndată la părintele și-1 va întreba și 
de obîrșia noastră. Căci nu mai poate suferi, 
să mă batjocurească nimeni. El era cu mult 
mai supărat decît mine, căci eu eram obicl- 
nutiă cu chinul și am plîns mai mult pentru 
cămașa mea cea iruinoasă și lucrul cel mult 
și pentru că mă durea să mă vadă oamenii la 
nuntă atît de sărăcăcios îmbrăcată. Credeam 
să stau înaintea altarului ca ori-ce fată de 
țăran și beteala de aur mi-a făcut-o deja 
Soare și-ar fi fost atît de bine. Așa, în grabă, 
nu mai pot să cos alta, mi-este peste putință, 
ai prea mult de lucru cu ea. Și nu pot să-i 
spun lui nimica, fiind-că ele îmi dau de mîn- 
care și trebue să tac. Cit am mai plîns. Și 
genele nu-mi mai țineau lacrămile, ele curgeau- 
curgeaii mereu, norul cel negru a vărsat peste 
pămîntul întunecat o fortună întreagă!

Ah, era atît de trist, că steteam numai și ne 
uitam cu ochi duși în jăratic și suspinam și 
nu spuneam nimica. Ne venea atît de greu. 
Dar apoi ne-am uitat unul la altul, adînc în 
ochi și ne-am pus pe rîs dinți’odată ainindoi 
și ne-a trecut tot năcazul și credeam, că vom 
fi și fărde frumoasa cămașă tot atît de fericiți. 
Nu ne trebuiau lucruri de astea, și oamenii 
=.au ce să se întrebe, cum ne vom cununa, 

noi nu chemăm pe nimeni la nuntă, tocmai 
pentru-că ău fost atît de răi.

* * *

Soare a muncit atît de mult, încît bag de 
seamă, la întiiul soare de primăvară, ca a 
slăbit. Dar el rîde și-mi zice, că asta nu-i 
nimica. A vrut să-și pregătească casa pentru 
nevestica lui și nu vrea să-i fie goală casa, ci 
să mai aibă încă un țol din păr de capră și 
porumb pentru anul întreg, așezat cît ține ta
vanul pe tuleiele aurii și pătlăgele roșii și 
pătlăgele vinete și ceapă și ustoroi și de toate, 
de cîte ai lipsă și oale pentru gospodină, ca 
să poată fierbe bine mămăliga. Tot strălucește 
în căscioara noastră, și va fi atît de frumos. 
Sîntem ca păsărelele, cari își zidesc cuibul, și 
fie-care-șl duce cîte un pai, după cum poate. 
EQ n’am fire de pai multe, dar aduc ce pot 
și oamenii cei buni îmi cinstesc si ei cîte- 
odată cîte-ceva, ce nu le trebue, și acestea 
le curăț, până ce sclipesc și Soare face din 
vechitură lucru noii și frumos și vom fi atît de 
veseli, încît nici nu poți crede, întocmai ca jn 
basme Soare-mi spune că eu sînt Consîn- 
zeana din povești, și că losuesc ca’ntr’un palat 
crăiesc. Dar par’că și te afli la noi ca într’un 
palat de crai. Căci toate strălucesc și lucesc 
în lumina dela vatră, și aurul nostru sînt 
tuleiele de cucuruz iar puterile noastre de paradă 
plapomele de păr de capră și scaunul crăiesc 
pămîntul. Dar sîntem atît de fericiți, încît ne-ar 
putea pizmui un craiu 1

Mai că nu sburăm spre cer, ca două pri- 
veghetori, căci abea mai putem sta pe loc, de 
atîta noroc. Nici că S3 potrivește. Nici că este 
ca la ceialalți oameni. Toți par așa de poso
moriți și năcăjiți și n’au nici un petec de cer, 
spre care să poată sbura, ca să se ascundă 
apoi iarăși în cuibulețele lor de pe pămînt. 
Eu sărut pămîntul, pentru-că peel calcă Soare, 
sărut nicovala, pentru-că Soare lovește în ea. 
Cînt ca priveghetorile ziulică întreagă, dacă nu 
mi se poruncește să tac. încă n’a iubit vre
odată un om pe altul cu atîta foc. Pe Soare 
îl am cu mult mai drag, decît chiar pe bunul 
Dumnezeu. Căci dragostea lui o simt mai mult- 
Bunul Dumnezeu nu mi-a cinstit țol călduros 
și nici vatră călduroasă, ci m’a lăsat să cresc 
în răceală și făr de dragoste ca iarba, Soare 
însă m’a luat la căminul său. Atunci trebue 
să-l am mai drag. Lucrul ăsta n’ai voie să-l 
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spui cu glas tare, căci ești păgîn dacă-1 spui. 
Dar eu sînt totuși copilă de păgîn, copilă din 
flori și numai dragostea m’a învățat să trăiesc.

* * *

Vai — Cum a plîns Soare, cînd s’a reîntors 
dela popa, vai, a plîns așa, că-I tremura pă- 
mîntul sub picioare, și i-am luat capul în 
poala mt a și l-am netezit și voiam să-l mîn- 
găi, dar el și-a luat capul din poală și s’a 
rostogolit la pămînt și se proptea pe mîni și 
se scutura de atîta plîns. Și eu nu pricepeam 
încă nimica, și-am început și eu să plîng, 
pentru-că nu înțelegeam, atunci și-a ridicat 
capul și-mi zise: «Evanghelu, oamenii sînt cu 
mult mai răi decît bunul Dzeu. Evanghelu, ei 
spun, că trebue să ne despărțim, că nu ne 
este Iertat să ne cununăm. Evanghelu, sîntem 
frate și soră. Și nu ne-au spus-o asta atîta 
amar de vreme (el plîngea cu hohote spunînd 
astea), atîta amar de vreme. Ne-au lăsat în 
pace și-și spuneau, că suntem copii din flori, 
și că să nu-și bată capul nimeni de ce facem, 
și acum, acum ... Evanghelu, vezi, mor, nu 
pot îndura atîta!» — Eu tăceam ca mută și 
nu scoteam nici o vorbă și stăm lîngă el pe 
pămînt și mi-am pus mînile între ghenunchi 
și-l strîngeam laolată. Căci brațele mele nu le 
mai dorea pe după gît, ci mă da la o parte, 
cînd numai mă apropiam de el, acum nu-i 
trebuia nici dragostea, nici mîngăierea mea, 
ci spunea mereu, că vrea să moară. Și eu stă
team ca năucă, nu puteam rosti un singur 
cuvințel, nu puteam plînge, căci îmi părea, că 
s'a prăbușit întreagă căscioara peste noi, și că 
ne strivește. Mi se părea, ca și cînd totul ar 
fi departe-departe, ca și cînd nici n’am fi aici, 
nici pe pămînt, ca și cînd nu ne-am avea, nu 
ne-am fi avut nici cînd dragi. Par’ că ar fi 
pămîntul mort și pustiită toată iarba.

Nici că puteam rosti numele «Soare», nu 
puteam zice nimic, căci durerea lui era mare, 
și-a trebuit să tac. Mi se pare, că umblau și 
oameni pe dinaintea casei noastre și se uitau 
pe fereastră înlăuntru, unde plîngeam și ne 
tînguiam, și apoi dădeau din cap și mergeau 
mai departe. Soare era atît de furios și scutura 
nicovala și dădea cu piciorul cărbunii în aer, 
ca și cînd ar vrea să dea făc căscioarei. Și 
era atît de roșu în față și avea o căutătură 
dusă, de n’avui timp, să mă gîndesc la nă
cazul meu. Acum zace liniștit și pot să mă 
gîndesc pentru întiia-oară, și inima-mi se face 
grea ca plumbul, tot mai grea, mai grea, și 
nici nu-s în stare nici chiar să suspin, atît 
mi-e de greu pieptul!

* * *

Noaptea-i lungă și Soare vorbește lucruri 
atît de ciudate și nu-i poți înțelege de loc. 
M’am dus de multe-ori jos la pârău și-am în
muiat cîrpe și i-am înfășurat capul cu ele, 
apoi aruncă toate la oparte, și apa o bea cu 
atîta sete, de par’ că ar fi o vatră înfierbintată 
și dacă te atingi de el, e fierbinte pe întreg cor
pul. Stau lîngă el și-l privesc. La ce să privesc 
pe lumea întreagă, decît la el. Oamenii voesc 
să plec, să păzesc oile de pe islaz, eu le-am 
spus: «Căutați-vă altă fată. Nu-s în stare să 
păzesc oile, pînă-i bolnav Soare!»

Ei l-ar lăsa să zacă și nu i-ar da nici o 
înghițitură de apă, iar eu-i aduc totdeauna apă 
rece cu ghiața și el o bea atunci. Dar ochii-i 
strălucesc ca c rbunii, și dese-ori nici că mă 
cunoaște. întreabă cine-i dă apa și să uită la 
mine, ca la o străină. Și eu tremur ca varga 
și nici nu pot plînge de frică. Inima-mi este 
ca plumbul, nu simt nimica, nimica, nimica. 
De ce să și plîng, dacă nu simțesc nimica. 
Cred, că am murit deja și că nu mai trăiesc. 
El ocărește oamenii mereu, și cînd începe, e 
ca nebun, vrea să sară în sus, încît abia pot 
să-l mai țin. — Atunci să înhoalbă la mine 
și zice: «Du-te, du-te, du-te, du-te departe, să 
nu te mai văd.» Și mă duc atunci pentru o 
clipită afară, și dacă s’a mai liniștit, mă furișez 
tiptil înlăuntru și mă așez lîngă el pe pămînt 
și aștept. Vai cum aștept. Nici nu știu, la ce 
aștept. Și iată că vine dimineața rece și negu
roasă, și lui Soare nu-i mai bine. A venit o 
babă, care i-a pregătit o băutură și a dat din 
cap și-a spus: «Rău, rău, rău, rău i merge, 
fetițo. Trebue să te aștepți, că o să moară, 
căci are friguri de fierbințeală, și nu va mai 
putea suferi fierbințală mai mare!»

Așa a spus, iar eu am privit-o liniștită de 
tot și n’am plîns și n’am suspinat. N’am pu
terea să suspin. Căci în mine-i mort totul, 
viața-mi stă pe loc. Mult mai bine e pentru 
Soare și pentru mine, să murim. La ce am 
mai trăi, sărmanii de noi. Nu suntem ai ni- 
mărui și nimeni nu se bucură, că trăim, nimeni 
nu plînge, dacă ne-am dus. Vrem să murim, 
Soare, asta-i cu mult mai bine, mult mai bine!

* * *

Zilele să perindă pe furiș și nopțile sînt încă 
mai lungi, și Soare nu mai recunoaște pe ni
meni, nici chiar pe mine. Buzele lui sînt negre 
de tot, și-i dau atîta de beut și-i răcoresc 
fruntea, dar se face din ce în ce mai rău, ră
suflă ciudat, nu răsuflă de loc bine, așa între
rupt și nările i să umflă, ca și cînd n’ar căpăta 
destul aer și se uită cu ochii țintă înainte, făr’ 
să clipească.

Mi-ar fi frică, dacă mi-ar mai putea fi frică. 
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Dar aștept numai, să moară, mai așez apoi și 
eu să mor și-apoi e bine, și n’are nimenea 
nici o durere. Căci noi nu putem trăi unul fără 
de altul și laolaltă nu ne lasă oamenii, pentru-că 
și-au pus în gînd, că noi suutem frate și soră, 
și poate, că nici nu-I adevărat. Dacă sîntem 
copii din flori, nu mai știe nimeni de unde 
venim, poate că nu sîntem frate și soră, și 
oamenii au vrut să ne despartă numai, pentru-că 
am fost prea fericiți. Eram cu mult mai feri
ciți, decît ei și asta n’au putut-o vedea Și a 
trebuit să ne strice norocul, pentru-că nu era 
al lor și pentru-că credau, că copiii din flori 
săraci n’au dreptul să fie mai fericiți decît 
copiii cei cinstiți, cari au tată și mamă. Voiau 
pe Soare pe seama tetelor lor. Și nu trebuia 
să-1 am eu. Aici zace buba!

Gindurile mă năpădesc multe în nopțile cele 
lungi, căci nu vine nimenea, decît numai o fe
meie bătrînă, care mă întreabă, dacă vreau să-mi 
ajute. N’am lipsă de nici un ajutor, aici n’am 
cine să-mi mai stea într’ajutor, numai moartea 
ne poate ajuta. Și asta-i bine. Căci dacă ar 
vrea să trăiești, n’ai putea, și mai bucuros te-ai 
duce la părău, să te ducă pe-aci încolo, colo 
pe lunca verde, unde nu te știe nimeni cine și 
ce ești, tu, eare ai venit pe apă și nici nu te 
poate întreba, căci ești mortl

Soare e ca turbat și bilbăie, de nici nu-1 pot 
pricepe, buzele i sînt negre de tot și tari și 
bolboresesc numai lucruri neînțelese. Astă noapte 
s’a ridicat din așternut și a arătat ceva la fe
reastră și într’adevăr stetea acolo un cap, învelit 
tot în cîrpe negre, da nu-1 puteai recunoaște și 
nici nu puteai deosebi, de-i bărbat ori nevastă. 
Părul i s’a sbîrlit și a început să strige: «Mamă 
— Mamă !» De două-ori și-apoi i-a căzut capul 
la pămînt și-am auzit ceva cum sgărie și să 
firește, apoi s’a făcut iarăși liniște. M’am te
mut. Căci Soare avea ochi de fiară sălbatică 
și părul i stătea în sus și fața lui părea ca fața 
unui mort, atît de palidă și cu fălcile scofîlcite, 
și nasu-i era ascuțit, și gîngăvia «Mamă», pentru 
întîla-oară în viața lui, dar nu cu dragoste și 
nu dulce, ci amenințînd grozav, ca o impu
tare grea!

* * *

Și dacă ai murit, Soare, mă voiu așeza pe 
pragul casei și te voiu boci, te voiu boci eu 
singură, căci pentru un copil din flori nu bocesc 
femeile. Vai pentru-ce nu te-au luat, Soare, lu
mina mea! Pentru-ce nu-mi mai dai nici un 
răspuns? Pentru-ce stai mulcoin ! Soare! Soare! 
De-ai fi rămas mai bine printre flori, unde te-au 
așezat aceia, cari n’au voit să te aibă, și de 
nu te-ar fi găsit nimeni! Și de nu te-arfi cres
cut mare pentru chin și jale! Vai Soare! Soare! 
Soare! Stai atît de liniștit acum! Cine-o să mai 

mînuiască ciocanul! Cine-o să sufle ’n foc! 
Focul s’a stîns și nu va mai arde nici cînd! 
Cine le va făuri fetițelor lanțuri de argint? Cine 
va păzi cîmpurile! Cine va sufla în fluer și va 
cînta și va sta mîndru în razele soarelui de 
dimineață! Ești secerat ca grîul! Părul tău stă 
la pămînt ca grîul copt și nu va mai flutura 
în vint! Soare! Soare! Soare ! Soare! Cine va 
mai face corăbioare și cine le va mai lăsa pe 
părău în jos! Cine va mai fi așa de vesel ca 
dimineața zilei, ca noaptea caldă de Iulie și cu 
rîsul argințiu și cu veselia tinerească I Cine va 
mai merge atît de mîndru peste luncă și nu-i 
va mai păsa de nimeni! O, Soare 1 Soare I Soare! 
Te-am avut drag ca viața mea, căci acum tre- 
bue și eu să mor. Nu pot trăi făr’ de tine! 
Soare! Soare! Soare! Nu pot trăi făr’ de tine, 
Soare! Soare! Trebue să merg la tine, dacă 
te vor așeza în pămînt, atunci mă va striga, 
țărîna ta și lumea mă va ținea de haină și nu 
mă va lăsa ! Căci trebue să merg la tine și să 
zac cu tine în pămînt! Trebue să plec cu tine, 
Soare, Soare, viața mea, moartea mea! Nimeni 
nn-mi va mai despleti părul negru și nu se va 
mai acoperi cu el! Nimeni nu-mi va mai săruta 
lacrămile dintre gene! Nimenea nu va mai vorbi 
cu mine, căci atunci nu ți-așl auzi glasul, care 
mă chiamă din pămînt. Voesc să-ți aud glasul, 
tu mă chemi, viu, viu în grabă la tine! Căci 
nu pot trăi fără de tine!

* * *

Te-au dus și te-au așezat în pămînt, și 
oamenii voiau să mă ducă și pe mine, dar eu 
am clătinat din cap, căci trebue să mă așez pe 
locul nostru iubit, ca să pot muri mai ușor, ca 
să-ți aud glasul mai bine, dacă mă chiamă din 
pămînt. Astă-zi zăceam pe mormîntul tău și am 
auzit dintrodată strîgînd: «Evanghelu! Evan- 
ghelu !» de multe-ori, răspicat! Și mi-am apăsat 
pieptul de pămîntul, care te acopere, și mi-am 
lipit obrazul de el, ca să simțești, cît îți sînt 
de aproape și strîg mereu: Soare! Soare! 
Soare! Nici nu spun alt-ceva, decît Soare! Și 
vei veni să mă duci! N’am nici o durere, sînt 
numai obosită de tot, mai cu seama pieptu-mi 
mi-e greu — greu, pentru-că n’am putut plînge 
de loc. Cînd te boceam, n’am plins. Și corpul 
lui era moale de tot, cînd l-au așezat în pă
mînt, semn, că mă va lua la el cît de curînd. 
Căci alt-fel nici nu este altul, afară de mine, 
pe care-1 poate lua!

Viu Soare! încă n’am mîncat nimic decînd 
te-au așezat în pămînt și nici că vreau să mî- 
nînc, numai să fiu mai de grabă la tine, vreau 
să fiu la tine, înainte de ce ai băgat de seamă, 
că nu mă ai lîngă tine și că-i rece sub pă
mînt. Să simtI, că-s îndată la tine, îndată, în
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dată, Soare, Soare! Să știi, că nu poți fi făr’ 
de mine nici viu, nici mort, nici în somn, nici 
treaz, dacă mai poți să te trezești vre-odată! 
Oamenii nu te vor putea smulge din brațele 
mele. Cinele moare pe mormîntul stăpînului său, 
cum n’aș muri eu, care ți-am fost mai mult 
decît un cîne, mai mult decît vatra ta, mai mult 
decît căscioara ta! Soare! Soare! Viu ! Viu ! 
Căci mă apasă pieptul și nu mai pot respira!

Vina e că nu mai pot plînge și sîngele din 
inimă tot mi-se ridică atunci în gură! Cît era 
de roșu! Și cum m’a înecat! Și cît sunt de 
obosită! Și totuși nu m-am înecat, cînd mi-a 
venit sîngele, dar nu puteam să răsuflu de loc 
și ceva-mi stringa mereu: «Evanghelu! Evan- 
ghelu!» Și sîngele a început să-mi gîlgăe în 
gît, și nu te-am putut auzi atunci, dar cînd s’a 
făcut liniște, înainte de a mă cuprinde un nou 
val de sînge, te auziam iarăși chiemîndu-mă 
tare de tot și eram atunci atît de fericită și 
simțiam, că slăbesc din ce în ce, că-s slăbită 
rău. Și mă bucuram. Dacă mai vine sînge mult, 
o să-mi iasă tot sîngele din vine și o să fiu 
moartă și n’o să mai am nici un chin! Nici 
acum nu mă chinuesc mult, căci te aud!

Numai atunci m’aș chinui, dacă nu te-aș 
auzi și dacă aș putea crede, că-ți vei uita de 
mine în groapă! Dar asta-i peste putință, Soare, 
Soare! Nu să poate să-ți uiți de mica ta mireasă. 
Căci ești al meu! Și toate stîncile, pe cari 

le-ar așeza peste tine, nu te-ar putea opri să-ți 
întinzi mîna în sus, înspre mine, în noaptea 
liniștită și să mă aduci la tine, ca'să pot zăcea 
lîngă tine și să te încălzesc în [pămîntul cel 
rece!

Și luna-ți luminează mormîntul și mă chiamă 
și mă așez apoi pe mormîntul tău, darîn curînd 
nu voiu mai putea veni pănă la* tine și va 
trebui să ieși tu din groapă, căci altfel nu mă 
va mai ajunge mîna ta. Va trebui să vii tu, să 
mă duci! Căci nu mai sînt în stare să viu la 
tine, Iată, Iară sîngele, atît de malt! Te îneacă 
cînd vine și-ți gîlgăe în gîtlej. Și nu mal știu 
atunci, ce să mai întîmplă cu mine. Mi se 
pare, par-că a venit cineva în căscioară, dar 
n’am putut vedea, de ești tu sau oameni vii, 
cari povesteai ceva, ce nu-i prea înțelegeam. 
Căci eu nu-i mai aud pe oameni, te aud numai 
pe tine, Soare! Soare! îți aud numai glasul 
tău și urechile mele sînt surde la glasul oame
nilor. Nu pricep, ce vorbesc. Mi-au dat o bău
tură și am adormit și ai venit tu și m’ai luat 
în brațe și-mi era bine de tot și nu mai aveam 
nici o durere! Și puteam să și răsuflu liniștit. 
Vino iarăși și mă ia în brațe! Atunci nu mai 
sufer! Vino iarăși Soare ! Soare ! Voesc să 
zac în brațele tale! Chiar și dacă sînt reci, să 
vor încălzi îndată, că zac eu în ele și eu ard, 
ard, ca vatra ta!

(Va urma.) Trad, de Horia Petra-Petrescu.

CRONICĂ Șl NOTIȚE.
Artistul George Enescu. «Romînia Musicală» scrie, că 

tinărul violinist și compositor, G. Enescu, a obținut pre
miul de 600 lei oferit de cătră revista parisiană Musica 
pentru cea mai bună composițiune musicală presintată.

Actul de botez al lui Eminescu. Se știe cît de 
controversată a fost, în cercurile literare, chestiunea de 
a se ști locul și timpul nașterel lui Eminescu. D. 
Maiorescu a susținut un timp că s’ar fi născut la Ipo- 
tești, lîngă Botoșani în 1849; apoi s’a spus că e născut 
la Botoșani, și în sfîrșit, la Dumbrăveni, unde i s’a și 
ridicat un bust, acum vre-o doi ani.

Acum în revista Ateneul, din Botoșani d. Cornelii! 
Botez, magistrat, pare a fi resolvat chestiunea. Cerce- 
tînd archivele bisericei Uspenia din Botoșani, d. Botez 
a găsit actul de naștere al poetului.

în ^Registru pentru naștere și botez pe anul 1850» 

la nr. 3, este trecut actul de naștere, în original, cu 
iscăliturile părinților, preoților și a nașu'ui, din care se 
constată că Eminescu este născut în orașul Botoșani, 
la 13 Ghenarie 1850 și a fost botezat la 21 Ghenarie, 
acelaș an, din părinții: George Iminovicî, căminar, și 
soția sa Ralu, căminăreasă, proprietari.

Societatea Patria. Săptămîna aceasta s’a reorganizat 
societatea Patria, alegîndu-și un noîî comitet si înscriind 
noi membri.

Mai multă seriositate, bun simț și armonie, — ar 
pune-o de sigur pe același picior de egalitate cu simi
larele ei din alte orașe.

Noului comitet incumbă datoria de a ridica presti
giul studențiunei romîne din Mtinchen, — atît de palid 
în prezent, — pentru motive pe care ne rușinăm a le 
invoca. Promitem a reveni. Miinchen. 1. B.
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CĂRȚI $1 REVISTE.
— Dări de seamă și notițe bibliografice. —

lonescu-Quintus, Cazuri și necazuri (versuri), Ploești, 
Tipografia «Lumina». Un volum pp. 94 in 4° mic. Prețul 
2 lei. Fiindcă d-1 editor-tipograf ne roagă să-I facem o 
recensiune acestei prime lucrări care a apărut în editura 
Tipografiei «Lumina», promitem că o vom face și încă 
foarte conștiențios.

Emil Sabo, Cîntece, Blaj 1804 (Tipogr. Semin. Ar- 
chidiecesan.) Un volnm de pp. 94 în 8°. Prețul 1 cor- 
Acordurile liricului simpatic vor forma subiectul unei 
apropiate recensiuni.

Transilvania, organul «Asociațiunii» An. 1904, No. 1. 
Studiile d-lui L. Șăineanu de Iosif Popovic! — asupra 
acestei recensiuni vom reveni —, Rolul poveștilor în 
educațiune de dr. P. Șpan, La istoria Romînilor din 
Bihor de dr. Ștefan Erdelyi, Din sinul asociațiunii: 
Avis, prin care se aduce la cunoștința publicului eă d-1 
dr. C. Diaconovich își continuă activitatea de secretar 
pînă la adunarea generală. Notițe și din despărțăminte.

Dr. Gustav Weigand, Zehnter Jahresbericht des In- 
stituts ftir rumănische Sprache Leipzig, Anuarul al ze
celea al Seminarului romîn din Lipsea de sub condu
cerea d-lui Weigand e cea mai bună dovadă despre 
munca intensivă și serioasă al acelui institut. într’un 
uumăr viitor ne vom ocupa mai amănunțit cu acest 
anuar jubilar.

Sextil Pușcariu, Rumănische Etymologien, (Sonder- 
abdruck aus «Zeitschrift ftir romanische Philologie», 
BD. XXII, 6.) Halle, 1903. Verlăg von Max Niemeyer. 
D-1 Sextil Pusșcariu dă etimologia cuvintelor: curat
< lat. colatus, a, um ; dărîm, < derimo; depărtez,
< *dequartare (cfr. fr. ecarter < exquartare), departe, 
coresp. fr. 6cart, iar e safl este un -e adverbial sau 
★depart influințat de parte, a devenit departe; depun cu 
înțelesul poporal «oia depune», adecă «rămîne groasă» 
(graiul ciobanilor din Bran) din lat. depono (cfr. arom. 
me dipunu = ichsteige herab); Fior < lat. febris s. mai 
probabil *februm; popor < popolus; boare < cași abur 
din abburo-, fuior <*folliolus, diminutivul din follis-, 
suflec— sufleca <*suffollicare, sufulc— sufulca <* suf- 
follico) (= Sub -j- follico); lactaria > arom. lăptare 
(plăcintă făcută cu lapte); Etimologia sufixelor din cu
vintele! minciună, rușine, mărăcine și mortăcină; mă- 
trice (pop.) lat. matrix-icem (matrice = oia cu lapte în 
Bănat); ar. nămal’a < lat. vulg. -|- animalium, în Bă
nat nămale (= Kleines Horn Vich); Pe urmă etimolo
giile cuvintelor: naș, nun, răschitor, scol, screm și vul
tur, hultoare.

* * *
Am primit acuma la redacție următoarele publicații 

ale d-lul losif Popovici, lector la universitatea din Viena:
Nuove Postille Al Dizionario Delle Colonie Rumene 

d’Istria (Estratto dagli Studi di Filologia Romanza vol. IX 
fasc. 26 publicați da E. Monaci e C. De Lolli8, Torino). 
O broșură de 6 pp. in 8° mare.

Les archives et Ies musees phonographiques, Paris, 

1902, o broșură de 12 pp. in. 8°. (Retipărită din revista 
«La Parole»).

Recheiches experimentales sur une pronunciation rou- 
maine, Paris, 1902, o broșură de 24 pp. in 8°. (Reti
părită din «La Parole»).

Sur l’accent en serbo-croate, Paris,' 1902,' o broșură 
de 11 pp. in 8°. (Extras^din «La'Parole»).

Comptes Rendus, Paris, 1903, o broșură de 10 pp. 
n 8°. (Extras din «Romania», tom. XXXII. Observațiuni 
critice asupra «Istro-rumănisches Glossar» de A. Byhan).

Prouunciă, fonetică și scriere, Sibiiu, 1903, o broșură 
de 15 pp. in 8°. (Extras din «Transilvania).

Lucrările aceste par a dovedi că d-1 Popovici are o pre
gătire vastă de specialist în ale filologiei și că d-sa, 
ajutat de pătrunderea-I originală și spiritul critic sever, 
e chemat a deșluși o mulțime'de^ probleme'din acest 
domenifi, în vederea dreptății'și/a' distrugerii anumitor 
microbi ai dilentantismuluUmultilateral, cari bîntue’cu 
nemiluita dela Tisa la Carpați. Cetitorii noștri cunosc 
neîndurata d-saie critică asupra Tablei dela'Lugoj, căreia, 
credem și noi, că filologii șijstoricii literari din Lugoj 
l-au dat o prea mare importanță. Nefiind.specialiști în 
astfel de ramuri subtile ale științei, noFam 'datitoată 
libertatea discuției d-lui Popovici, pentru 'care cel in
teresați nu pot să ne facă pe noi responzabill, fiind-că 
d-lor dacă sînt de altă părere au libertatea de a se 
apăra, fie în coloanele revistei noastre fie în alte organe 
de publicitate. Bine înțeles dreptul de a primi sau res
pinge manuscriptele intrate la redacție, ni-1 menținem, 
asta pentru apărarea nivoului moral al revistei noastre.

* * *
«Protocolul Congresului național-bisericesc ordinariu 

al metropoliei Romînilor greco-orientali din Ungaria și 
Transilvania, întrunit în Sibiiu, la Vu Octobre 1903». 
Sibiiu 1903, Ediția Metropoliei. Prețul 2 cor.

Prof. Dr. Weîgand : Praktische Gramatik der Ro- 
mănischen Sprache, Leipzig 1903. 8o VI. + 242.

Dr. Sextil Pușcariu, Lateinisches Ti und Ki in,Ru- 
mănischen-, italienischăn un Sardischen, Leipzig, 1904, 
un volum de pp. 188 în 8» Estras din anuarul XI. al 
inștitutuluî de limba romînă din Lipsea. Vom reveni 
mal pe larg în unul din numerile viitoare.

Delavrancea, Inocent. Pledoarie pronunțată în noap
tea de 17 Septembre a. c. la curtea cu jurați în proce
sul de incendiu intentat d-lul architect și inginer I. N. 
Socolescu, București, 1904. Se poate comanda dela 
librăria Sfetea din București. Prețul nu e indicat.

P. Dulfu, Ifigenia de Euripide, traducere în versuri, 
București, 1903. Librăria Socecu. Prețul 3 lei.

APARE: ABONAMENTUL:
La 1 și 15 a fie-cărel luni, stil v. 

Prețul unui esemplar 50 bani.
Pe 1 an 12 cor, pe jumătate 

de an 6 cor.
In Romînia 65 bani. Pentru străinătate 1 an 16 frânei.

Redacția: Administrația:
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Tipografia «Poporul Romîn», Budapesta, strada Vdrdsinarty 60/a.
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INSTITUTUL DE ARTE

GRAFICE Șl EDITURĂ

BUCUREȘTI ...............

STRADA REGALĂ, 6

De cînd s’a înființat institutul tipografic «Minerva» din Bucureșți a căutat să facă servici 
importante culturii noastre naționale, editînd două biblioteci, una cuprinzînd scrierile autorilor 
romînî clasici și a 2-a lucrări mici din domeniul literaturei și istoriei romine. înfățișarea estetică, 
desăvîrșita esecuție technică, precum și deosebita îngrijire în alegerea operilor cu care aceasta 
casă de editura caută a populariza literatura romînească, ne îndeamnă și pe noi a recomanda 
On. nostru public cetitor volumele apărute și primite la redacție.

VASILE ALEXANDRI complete
TEATRU vol. 1. și II. 2 volume separate de cite 400 pp.

în aceste două volume se publică o mare 
parte din scrierile dramatice ale lui Alecsandri, 
canțonetele comice, scenele, operete, vodev.luri 
și comedii. Volumele vor urma în curînd, vor 
conține restul comediilor și dramele. Ediția 
aceasta e cea mai Ieftină din cîte au eșit pănă 
acum și scopul ei este a face accesibilă popo
rului opera lui Alecsandri, a înlesni îuființarea 
teatrului la țară și a oferi muncitului țăran 
momente de desfătare și prilejuri de sărbătoare. 
Fiind o lectură ușoară, e de dorit ca literatura 
asta să străbată cît mai adînc în straturile știu
toare de carte, ceea-ce, prin ediții populare, 
s’ar și putea întîmpla.

Prețul . . . Lei 1.50
P IcnirPCPH LEGENDELE saur. ibpitcbuu * * * basmele romînilor
Vol. 1. Opere complete, cu o prefață de V. Alexandri.

Aceste povești, adunate din gura poporului 
și redate întocmai după cum le-a auzit bătrînul 
«Unchiaș sfătos» — cum era supranumit lspi- 
rescu, nu puteau lipsi din colecția Bibliotecei 
noastre. Sînt între ele adevărate capodopere de 
imaginație, cum e de pildă «Tinerețe fără bă- 
trînețe și viață fără de moarte» una dintre crea- 
țiunile geniale a'e poporului nostru, și care 
greu și-ar putea găsi seamăn în literaturile 
celorlalte popoare. Tată ce spune bardul dela 
Mircești, în scrisoarea adresată autorului și 
publicată și aici în loc de prelață în fruntea 
volumului: «Ai făcut un bun serviciu neamului 
romînesc, adunînd într’un șireag mulțime de 
pietre scumpe din averea națională, un șireag 
care nu mai este amenințat a se pierde. Recu
noștința noastră îți este dar ciștigată pentru 
totdeauna. Prețiosul dtale volum trebue să se 
afle în fie-care casă ; căci în el generațiile noui 
vor învăța a cunoaște valoarea inteligenții și a 
naturei poporului romîn.»

Prețul ... Lei 156 
Ediția de lux » 3.

„VORBE ÎNȚELEPTE" =
— - - Culese de Aurel C. Popovici

Nu fie-cine are posibilitatea de a ceti toate operete-^ 
de valoare din literatura națiunilor culte. In această cu- — 
legere, cetitorul găsește peste o mie de maxime și gîn- 
dirl ale celor mai însemnați scriitori din lume. Nenu
mărate idei de ale lui Homer, Aristotel, Seneca, Hora- 
țiu, Shakespeare, Victor Hugo, Lamartine, Goethe, Schil
ler, Bismark, Bukle ș. a. sunt citate aici în traducere 
romînească. Kant, Thiers, Dante, Schopenhauer, Voltaire, 
Rousseau, Diderot, La Bruy6re, La Rochefoucaudd, 
Spencer, Macuulay, Humboldt, Lessing, Cervantes, Aqi- 
lera, Stuart Mill, Tacqueville, etc. etc. etc.

Toate cestiunile înalte ale societății omenești, reli- 
giunea, politica, mil țarismul, arta, bogăția, pauperismul 
educațiunea, știința, etc. etc., sunt presentate cetitoriu- 
lui în opiniunele și sentențele celor mal serioși gindi- 
torî. M

Dintre autorii romini sînt citați: Miron Costin, Venia
min Costache, Eliade, Maiorescu, Gr. Alexandrescu, ___ ¥
Nicoleanu, Eminnscu, Vlăhuță, Coșbuc ș. a. ș. a.

E o carte care cuprinde chintesența filosofiel, a ințe- 
lepciunei în vieață. O adevărată comoară pentru fie
care om.
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Cu o prefață de G. COȘBUC șl GHICR. BucureștT, 1. Voi. 280 pp.

Conține poesiile, epistolele, satirele, fabulele, epi
gramele, traducerile și prosa lui Gr. Alexandrescu, a 
unuia din scriitorii noștri clasici, care nu puțin a con- —?
tribuit Ia renașterea noastră literară și politică. în fru
moasa prefață iubitul nostru poet Coșbuc stăruie asupra 
stărei actuale a literaturei noastre și asupra principiilor 
de cari să conduceai! vechii noștri! scriitori, luptînd cu 
toții pentru unitatea neamului și a limbcl romîneștl. 
D-l Coșbuc închieie ast-fel prefața sa:

A fost un gînd fericit din partea Institutului Minerva 
editarea în ediție ieftină a scriitorilor noștri, cari aii 
trăit pe vremea marilor lupte naționale ale neamului 
romîn și au întrupat idealurile și aspirațiunile noastre.

Aceste ediții urmăresc îndoitul scop, de-o parte să 
lumineze tot mal adînc gloatele poporului cu adevărată 
lumină romînească și nu cu focul bengalic al scriitori
lor bolnavi de frigurile moderne, iar pe de altă parte 
să ne ție uniți peiîngă biblia neamului. Să dea D-zeu 
ca editura scrierilor pe care Minerva și le-a propus să 
le publice, să se înmulțească ca nisipul mării, spre bi
nele și spre sănătatea noastă și să ajungă cunoscute 
de toți, ca să ne lumineze cu înțelepciune cărările și 
să ne dea putere de luptă.

Prețul................... Lei 1.15
Ediția de lux . . » 3.—


