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Când superbul Eosofore, degradat din demnitate, 
Se convinse că mândria e mai mare’ntre pecate, 
Și că singură atrage cea mai tristă din urmări, 
Până ’n fund secând noianul chiar ceresciî îndurării, 
Cunoscea a luptei armă ucigașă și mijlocul, 
Căci prin ea el aprinsese mai întâiu în ceruri focul.

Dar ne-avend puteri se lupte contra regelui ceresc, 
Gelos, armele’și dirige contra celui pămentesc, 
Și spre a nvinge, el îmbracă p’a sa fică nșelăciune 
Cu vesminte 'ncântătdre, haine noi de seducțiune; 
Chiamă totă măestria, ia pe șerpe ajutor; 
Arma lui este mândria, gelosia nvățător.

Încântat de prespectiva ce viclenul îi promite, 
Pâră a crede 'n existența unei curse pregătite, 
A creației cunună spre prăpastie ’mbrâncit 
De păcatul, vechiu ca lumea, ce 'ntâiu cerul a mânjit, 
Sfarmă ordinea morală, calcă-a cerului credință, 
Măsurându-șî fericirea după a s’a independință.

Dar cedând el la ispita de'nqleire, cum spera, 
Cade ’nvins ca și titanii, de pe culmea unde sta.

----- -—,—

Deci vădit e că ăst vițiu, eosforica îngâmfare, 
La om fu a cjeităței mincinosă imitare. 
Din fiu scump iubit de Tatăl, el devine-acum vrăjmaș, 
Din viu templu de candore, al păcatului locaș.

Dar ce face înțelepciunea nesecată, infinită, 
In mijlocele’i de milă cătră lumea învechită? 
Din minutul chiar când omul frânse voile ceresc!, 
Dumnezeul mili îl chiamă; O, Adame! unde esci, 
Și ca erăși să-l ridice din grozava lui cădere 
Und’ mândria-1 apucase, eclipsind alui vedere, 
la o cale ’n tot opusă, antidotă de uimit. 
Și d’ajuns ca să combată boia care l-a orbit.

De aceea ’n umilință cel promis să învestesce 
Și ca rob al slavei rege tipul robului primesce. 
O, mândriă blăstămată! esci bătrână pe păment; 
Anunțatul te sdrobesce prin al seu pogorământ! 
Căci victorie deplină ce uimesce ’ntrega lume 
E când slabul bate, nvinge pe cel tare și cu nume. 
Isbescî forța tot cu forță? o înalți îi faci onori; 
Nu e planul provedinței precum e la muritori.

Prelucrare de Joan jYegrescu.

_______
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Ceva despre Bucovina.
Când çiicem că suntem „Români“, trebue se ne aducem 

aminte că numele nostru vine delà cetatea „Roma“, care s’a zidit 
la anul 753 înainte de Christos și stă până în çliua de açH, colo 
în Italia, unde nu-i érnâ frigurosă ca pe la noi. Și noi din acea 
țâră am venit aici, adecă nu chiar noi, ci strămoșii noștri, pe care 
i-a adus pe aceste plaiuri împerătul Traian pe la anul 105 după 
Christos, adecă acu’s 1793 ani. Și nu ne-ar fi adus póte p’aici, dacă 
nu ar fi avut necaz cu Dacii, adecă cu poporul ce trăia până-’n- 
tracólea pe aceste plaiuri, pe unde a<ji șed Ungurii și Românii 
adecă prin Ardél, Bănat, Bucovina, România și Basarabia. Dar 
Dacii, fiind omeni neastâmperați, necăjeau mult pe vecinii lor, pe 
Romani, de aceea Traian s’a hotărit se-i stângă de pe fața pă- 
mêntului, ca se nu mai aibă năcaz cu ei. Așa a și făcut Trăian, 
că a venit cu armată mare asupra lor, i-a bătut aici la ei acasă, i-a 
ucis, ér cei remași au luat Iumea-n cap de frica Romanilor, ori au 
fost prinși și duși la Roma în robiă. Apoi Dacia fiind golă, ori 
aprópe golă, o a împopulat Traian cu coloni aduși din Italia și 
din totă împărăția romană. Delà acei coloni ne tragem noi Ro
mânii de acjï și de aceea ne și numim Români; delà ei ni-a rămas 
pământul ce-1 călcăm, care ne nutresce — până suntem vii — și 
care ne primesce în sinul seu după morte, acest pàmênt „cu al 
■nostru sânge îngrășat, cu a nóstre laereme udat“, delà strămoși ni-a 
rămas și limba ce o avem -— limba românéscà.

Timp de vre-o 270 de ani avură strămoșii noștri pace pe 
aceste plaiuri, cari se numiau Dacia Traiană. Dar după aceea în
cepură a roi din Asia și a da năvală preste împărăția Romanilor 
mulțime de popóre sălbatice: Goții, Hunii, Ghepicjiï, Avarii, Sla
vii, Bulgarii, Ungurii, Pecenegii, Cumanii și Tatarii, cari aprópe o 
mie de ani s’au preumblat prin Europa pustiind, arcjênd, răpind 
tot ce le sta în cale. Dar delà o vreme s’au dus mai tóté, cum 
au venit, ér care s’au așezat în Europa, s’au îmblânzit, și au pără
sit vieța nomadă și s’au făcut cetățeni stabili ca Europenii. Pe 
poporul roman însă nu l’au putut stînge, căci precum răsar dintr’o 
trupină de viie mlădițe próspete și tinere, așa au răsărit și din 
trupul cel vechiu al imperiului roman alte popóre tinere: France- 
sii, Italienii, Spaniolii, Portugesiï și noi Românii. Noi aceste 5 po
póre, suntem dintr’o trupină, dintr’o viță și de aceea ne și recu- 
nósce întréga lume sub nume de viță latină (romană), deci sun
tem frați de un sânge, de o mamă; limbile acestor 5 popóre su
rori tóté își au începutul din cea romană (latină). Tóté aceste po
póre se țin de religiunea romano-catolică, afară de noi Românii, 
din cari unii suntem gr.-cat., ér alții gr.-ort

Pe timpul năvălirii popórelor celor barbare strămoșii noștri 
din Dacia și-au mântuit vieța în munții Carpați, ce încungiură Ar- 
délul de tóté părțile. Er după ce popórele acele sălbatice s’au re
tras, din acei Carpați au prins Românii a roi ca dintr’o matcă și 
a se resfira eră pe câmpiile, cari erau odată în stăpânia lor. Ast
fel Românii sub conducerea lui Dragoș s’au coborit din codrii 
Maramureșului Ardelenesc pe la 1288 și au întemeiat statul Mol
dova; Rad Negru s’a dus din Carpații Făgărașului din Ardél și 
a fundat România.

Moldova era între riurile Moldova, Șirete, Nistru și Marea- 
Negră; România între Carpați, Nistru și Dunăre. Timp de 487 ani 
fu așa, dar pe la 1775 o parte a Moldovei —■ Bucovina trecù la 
împărăția Austriei, adecă se rupse de cătră maica sa — Moldova. 
Jsiib stăpânirea domnilor Moldovei se numea Bucovina „țera de sus“, 
mai tàrçliu »Arborosă«. Ca totă Dacia traiană, așa a avut și Bu
covina de suferit din partea popórelor barbare ce au înundat’o pe 
timpul năvălirei popórelor: Goți, Gepicji, Huni, Avari, Unguri, Tă
tari ș. a. care au lăsat după sine numai groză și frică.

In acest timp de aprópe o mie de ani Românii toți — așa 
dară și cei din Bucovina — fură împiedecați în desvoltarea lor 
culturală și fură buni bucuroși că-și pot mântui viâța, datinele și 
limba, și ca se potă păstra aceste comori, luptau contra dușma
nului pe morte — pe viétá; ér când nu mai puteau lupta de fóme 
și obosală, atunci se ascundeau în desul codrilor, în creerii Carpa- 
ților și duceau cu ei aceste comori scumpe, ca să le potă lăsa 
întregi, neștirbite urmașilor lor.

Cât timp fu Bucovina parte întregitore a Moldovei, avu sor
tea aceleia, dar de când s’a încorporat la Austria adecă dela 
1774, lucrurile s’au schimbat. Bucovina s’a încorporat la Austria 
prin învoirea făcută între cei mai mari ai Austriei și între gene
ralul moscăcesc Romanțov, ca adecă se iae Bucovina dela Turc 
(că Moldova întregă era sub stăpânia turcăscă) și se o încopcie la 
Austria (7 Maiu 1775). După numărarea poporului Bucovinei, care 
mai tot era Moldoveni, s’a adeverit, că la 1776 era 75 mii de 
suflete locuind în 3 orașe- Suceava, Cernăuț și Șiret și în 229 
sate. Din aceștia erau 415 preoți, 86 dascăli, 466 călugări, 88 că
lugărițe, 285 diregătorî mai mici, 45 neguțători, 14,992 țeranî, 58 
Armeni, 522 Jidani și 294 Țigani*),  va se cjică nici o mie nu erau 
străini ci toți Români, séu cum se numeau șî se numesc ei până 
în <jiua de afii Moldoveni. Fiind poporul Bucovinei mai tot Români, 
dela sine urmeză că limba romanéscá o vorbiâ și o folosiá în tóté 
afacerile și cum că așa era, dovedesce și scrisórea tipărită la 27 
August 1777 prin care împerătăsa Maria Teresia chiamă deputațî 
de tóté stările poporului să se adune pe 1/13 Octobre în Cernăuți, 
ca se jure credință cătră tron și împărăție. Etă începutul acelei 
tipărituri:

„Noi Maria Teresia cu mila lui Dumnezeu.
»A Rîmului împărătâsă, văduvă crăiască dela țăra Ungurăscă, 

Bohemia, Dalmația, Croația, Slavonia, Galiția și Lodomeria; Ar- 
chicnehină de Austria, Cnehină dela Burgundia, Cnehnă dela Bra- 
nat, Mare Cnehnă dela Toscana la toți și fiește căruia ce sunt 
locuitori íntr’acésta Bucovina destrict, care ori unde ce sat sau 
moșie au aice de stăpânesc, cu care sunt ai noștri supuși sau po
dani și protecția nóstre sunt vrednici a avé: Adecă tuturor Me- 
tropoliților, Archiepiscopi, Episcopi, Archimandriți, Dichei, Egu
meni, Protopopi, Preoți, Mazili, ruptași și la t0tă prostimea, orașe, 
tergurî, sate, și la totă obștea, atât parte bisericăscă cum și Ju- 
măscă, vă adeverim întâiu a nostră împerătăscă și crăiăscă milă, 
gând bun și tot binele, cărora noi cele arătate mai jos arătăm și 
însciințare facem« (și așa mai departe totă scrisórea e românesce, 
de unde iase, că p’atunci românesce se scria cătră obștea Bucovinei, 
a cărei limbă era românăscă). In privința acésta avem mai multe 
dovejî. (vet,li „Părți alese din Istoria Românilor bucovineni“ scrisă 
în limba poporală de eruditul și zelosul preot Constantin Morariu, 
Cernăuți, 1893).

Dar la 1786 se împreună Bucovina cu Galiția, care împreu
nare ținu 62 ani, adecă până la 1848. Și de-odată cu acésta îm
preunare urmară asupra poporului român bucovinean relele cele 
mai mari descrise în modul următor de un vrednic scriitor al 
nostru:

Nici sángerósele și necurmatele resbóie întâmplate pe pământul Bucovinei, 
nici năvălirile sălbatice ale Tătarilor și Cazacilor, nici năvălirile turbate ale Turcilor 
nu au adus mai multă stricăciune nației române din Bucovina, decât acésta împreunare 
nefirescă cu Galiția în restimp de 62 ani lungi ca 62 sute de ani. Căci în acest

*) După comunicatul dini Dr. I. G. Sbiera în Enciclopedia română pag. 60, 
la 1784 erau în Bucovina locuitori ortodocși cam 133.655 suflete. l)e atunci locui
torii s’au înmulțit fórte repede, moșnenii pe cale firâscă, er ceialalțl mai mult prin 
emigrare, astfeliu că cu toții la olaltă erau la 1840 cam 646.591 suflete, din aceștia la 
1884 erau 455.562 ortodocși*
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timp nenorocit o parte a Bucovinei a început se-șl perdă fața cea drept románéscá, 
în acest timp poporul românesc a început strașnic a-și pierde limba, apucând a se 
da la limba rusescă, va se (Jică în acest timp s’a încuibat în Bucovina redăcina 
unui reu, care, cu greu se va mai stirpf.

Poleci! și Leșiî galițenî, cari inundară Bucovina după îm
preunarea acestei cu Galiția, au fost varga lui D-cjeu pentru Ro
mânii bucovineni. Ei, îndată ce au pus mâna pe Bucovina, au 
scos pe învățătorii români din școle, au scos pe diregătoriî ro
mâni din diregătoriî, și în locul lor au băgat tot Poleci. Aceștia 
zugrumau limba românescă, schimoseau numele românesc!, limba 
românescă nu mai fu suferită nicăirî în Bucovina, ér în școle era 
chinuită și batjocorită cu sălbătăciă fără margini. Făcură dascălii 
poleci un măgar tăiat de hârtie ori zugrăvit pe o tablă de lemn 
de care era legată o ață, și măgariul acela trebuia se 1 pórte de 
grumaz copilul român, ce cuteza a vorbi în limba sa română. Ca 
se scape nenorocitul copil de măgar, pândia se aucjă pe alții vor
bind românesce și se le predee măgariul. Că, nu era destul bat
jocura de a purta măgariul la grumazi, dar Sâmbăta erau adunați 
la un loc toți școlarii din tóté clasele și toți aveau dreptul de a 
stupi (scuipi) asupra păcătoșilor Români, ce aveau măgari la gru
mazi. Une ori pe cei cu semnul îi și băteau dascălii poleci. Cu 
bățul scoteau din capul copiilor de Români limba românăscă, cu 
bățul băgau în capul lor limba leșecă.

»Școlărițelor române le plicea dăscălit poleci, când le autjia vorbind româ“ 
nesce: „Ar fi copile jrwniușele și de trébtí, dar ui-i greță că vorbesc țîgănesce.“

In popor vîrise veneticii superstiția, că Dumnezeu nu va mi- 
lui la judecata de apoi pe cei ce vorbesc țigănesce (așa batjocureau 
limba română), ér pe cei ce vorbesc rusesce i va pune la mesă 
cu sine, că D-<jeu cu ângerii vorbesce numai rusesce.

Așa copii de frica măgarului și a bătăilor, copilele de frica 
hulelor și a batjocurilor, omenii mari de frica osindei vecinice pă
răsiră románésca și încet încet se deprinseră cu rusasca și leșasca 
cât — nu se mai puteau cunósce de sunt Români orí streini. 

Căci streinul ne tot pasee 
De nu ne putem cunósce.

E mirare dec! că bietul Eminescu, întristat până în adâncul sufle
tului de acésta stare de lucruri, a doinit de resunau codrii și văile: 

Dela Nistru pân’ la Tisa 
Tot Românul plânsu-mi-s’a 
Că nu mai pote străbate 
De-atâta străinătate ?

Nu, căci el vedea limpede cu cei doi ochi ageri ai sei că: 
Din Hotin și pân la Mare 
Vin muscalii de-a călare.
Dela Mare la Hotin 
Mereu calea ne-o ațin;
Din Coian în Vatra-Dornii 
Au umplut omida cornii 
Și streinul te tot pasee, 
De nu te mai poți cunósce, 
Sus la munte, jos la vale 
Au făcut dușmanii cale, 
Din Sătmar pân' la Săcele 
Numai vaduri de acele. 
Vai de biet Român săracul 
Indérét tot dă ca racul, 
Nici îi merge, nici se-ndémná 
Nici îi este tomna — tomnă, 
Nici e vérá — véra lui. 
Și-i strein în țâra lui, 
Dela Turnu-n Dorohoi 
Curg dușmanii în puhoi 
Și s’așăijă pela noi, 
Și cum vin cu drum de fier 
Tóté cântecele pier, 
Sboră paserile tóté 
De négra stréinátate; 
Numai umbra spinului 
La ușa creștinului!

La acesta stare ticălosă aduseră străinii pe biata Bucovina, 
dar la 1848 s’a îndurat bunul monarch Francisc losif a ridică Bu
covina la rangul de ducat dăruindu-i neatârnarea în cele ale cârmuirei, 
și acesta s’a făcut, după cum spune diploma din 9 Decembre 1862: 
arătându-se din trecut că deosobirea de limbă nu lasă se fie dorită o 
contopire a Bucovinei cu Galiția. Deci, limba română a fost care a des
părțit pe Bucovina de Galiția, și numai prin limbă își pote Bucovina 
păstra neatârnarea ei dela Galiția. Norocul că în cei 62 de ani nu 
și-au uitat Românii limba de tot și nu au înlocuit’o cu ceea ce 
le promiteau împărăția ceriului, că altcum în veci erau legați de 
Galiția. Deci, frați bucovineni, limba, limba și er limba! Limba 
românescă curată se fie vorbită în familiile vostre, în școlele vostre, 
în bisericile vostre, în tote afacerile vostre, căci aveți dreptul de 
a o susținea și aveți sfânta datorință de a o cultivă ca se o lă- 
sați moștenire urmașilor voștri. Acesta se o scie tot Românul, ori 
unde s’ar află el, prin urmare și Românii din Bucovina.

Dar, dacă undeva a fost și mai este periclitată limba română, 
atunci în Bucovina a fost, și periclitată fiind limba, periclitat era 
viitoriul Românilor bucovineni ca parte aparținătore națiunei ro
mâne; era pe calea renegărei. De groză că nu pot vedea fața lui 
D-<jeu ca ceea ce sunt, prinseră a se da de cea ce nu erau — 
de Ruși, »numai și numai să potă vorbi cu bunul D-<Jeu pe cea lume 
rusesce, căci El altă limbă nu vorbesce decât rusasca!«

Boerii și bogății se încuscreau cu nemuri străine; în palatele 
lor primiră străine limbi, străine obiceiuri, er poporul se desnaționalisa 
văflend cu ochii. Așa află anul omie optsute patru cjeci și opt pe 
Românii bucovineni. O singură familiă din boerii cei vechi mai 
cuteza pe față a se da de Români, o singură familiă mai cultiva 
simțemintele naționale — ilustra familiă Hurmuzache. Dar cu re
voluția din 1848 de odată aduse D-cjeu în Bucovina pe învățăto
ri ul dela Blașiul Transilvaniei, pe nemuritoriul Aron Pumnul, care 
aduse Românilor bucovineni aminte ce însămneză cuvintele „Națiău 
și Limbă.

„Nație — dice el — este poporul care are același sânge, vor
besce aceeași limbă și are aceleași datini și obiceiuri. Poporul este 
trupul, er limba este sufletul nației. Pentru aceea, precum trupul fără 
suflet e mort, așa este și nația mortă fără limbă. Naționalitatea este 
dumne/țeescul, veclnicul și de odată cu omul născutul drept, de a se 
folosi de limba sa în tote trebuințele vieții, în casă, în școlă, în bise
rică, și în cele ale cârmuirei. Nime pe lume nu pote luă dreptul 
acesta al limbei! Așa învăța Pumnul pe Românii bucovineni. Din 
acel timp prind a se încuminți Românii bucovineni, prinseră a-și 
ridica școle cât pela 1869 erau 108 în activitate și 104 proiectate, 
er astăcjî sunt în Bucovina 313 școle primare publice cu 821 învăță
tori, mai sunt 8 școle secundare cu 154 profesori, doue școle pentru 
meserii, o școlă de cântăreți bisericesc!, una de moșit și o uni
versitate cu 36 docenți și 369 auditori. Pre lângă acestea se mai 
află câteva școle și institute private, ca internatul domnelor române, 
asilul de băieți români etc.

Reînviarea Românilor bucovineni ca națiune se datoresce fără 
îndoielă vestitei gazete „Bucovina“ redigeată de iluștrii frați Georgiu, 
Alexandru și Eudoxiu Hurmuzaki (din oct. 1848 până în sept. 1850), 
apoi reîntroducerei limbei române la institutul teologic (20 Dec. 
1848) din Cernăuț, după care urma deschiderea catedrei de limba 
și literatura română dela facultatea filosofică din Cernăuț. După 
aceste urma la 1862 deschiderea Reuniunei de lectură, care se 
prefăcu în -Societatea pentru cultura și literatura română în Buco
vina.^ Tote aceste contribuiră la redesceptarea Românilor bucovi
neni din somnul cel de morte în care-i adânciră dușmanii cei bărbari.

Cu pena și cu graiul viu, în faptă și în ființă au propovăduit 
cultura națională la Românii bucovineni, pre lângă frații Hurmu
zaki, următorii bărbați binemeritați:

1. Pe terenul teologic: Vasile Ianoviciu, cav. Isidor Onciul.
2. Pe terenul didactic: Samuil Andrievicl Morariu, Vasile Ia

noviciu, Teoctist Blajevicl, Aron Pumnul, Constantin Morariu (An
drievicl), Nicolau leremievici Duban, Teofil Bendea.
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3. Pe terenul belestristic: Iraclie Porumbescu, Dumitru Pe. 
trino, Sim. FI. Marian (folklori.st), Vasile și Ion Bumbac, Mihaiu 
Eminescu,

4. Pe terenul educațiunei naționale: Aron Pumnul, Ion G. 
Sbiera, Dr. Dumitru Onciul, Constantin Morariu, (se-1 numim noi 
junior, spre deosebire de cel amintit sub 2) Apoi, când pe un 
teren, când pe altul, au mai lucrat la redesceptarea Românilor 
din Bucovina: Dr. Vasile Mitrofanovicî, Artemiu Berariu-Ieremie- 
viciu, Dr. Ambrosiu Dimitroviță, Ion Iuvenal Stefanelli, Mihaiu 
Miron Calinescu, Ioan Berariu, Dionisiu O. Olinescu, Teodor V. 
Stefanelli, Dimitrie Isopescul, Isidor Vorobchievicî, Ștefan V. Iso- 
pescul, Ștefan Stefureac, Ciprian Porumbescu, Dimitrie Dan, Dr. 
Alexandru Stefanovicî, Eusebiu Popovici, Vasile Vladimir de Repta, 
Isidor cav. de Onciul, Dr. Emilian Voiutschi, Constan Cosovicî, 
Constantin Popovici sen., Calistrat Coca, Mihaiu Bendevschi, Dr. 
Ioan cav. de Volcinschî, Grigore Halip, Simion Cobilanschi, Dr. 
Dimitrie Onciul, Dr. Georgiu PLusebiu Popovici, Vasile Calancea, 
Dr. Orest Popescu, Dr. Ștefan Saghin, Alexiu Comoroșan, Dr. Te
odor Tarnavschi, Constantin Procopovici, Dr. Animpodist Daș- 
chevschi, Pompiliu Pipoș, Dr. I. V. Pașcan, Temistocle Bocancia, 
George Bogdan Duică, Eugenie Vorobchievicî și alții mai mult ori 
mai puțin însemnați între cari și câteva mueri ca Sofia Stefanovicî 
și Elena Voronca ș. a.

Dintre toți și dintre tote mai mare serviciu desceptărei na
ționale în pătura poporului de jos, la omenii „mai puțiril șcultyt“, 
a făcut foia „Desceptarea“ scrisă în limba curată moldovănescă a 
Bucovinenilor. Și după a nostră părere acesta foiă ar face și mai 
mare serviciu sfintei cause naționale, de ar eși în fiecare săptă- 
mână câte un număr broșurat de 2—3 cole, ca se potă da mate- 
riă mai multă și mai variă. Se sperăm însă că și acel timp nu e 
departe. Că, vorbind adevărul, pentru acesta pătură, pentru grosul 
poporului, s’a scris mai puțin în Bucovina decât pentru clasele 
mai inteligente. (La noi în Ardei și-n părțile ungurene, s’a adeve
rit că scrierile pentru popor au cea mai mare trecere, căci el nu 
cetesce în limbi streine, pre când întelegința .... aci mai vorbescă 
și alții.)

De sine se înțelege că învățătorii și preoții Bucovinei încă 
au mult de asudat, până vor pute stirpi rădăcinile rusismului ce 
s’au fost înfipt în corpul națiunei ca un părăsit și era p’aci 
p’aci se o nimicescă. Când le-a succede a nimici total aceea buru
iană afurisită, atunci despre Bucovina s’a putea cu drept cuvent 
<,lice:

Ori cine te vede
Chiar în raiu se crede,
Cine-i trecător
Te plânge cu dor.

Ioan Pop lieteganul.

CIN E ?! • •
(1 ’roblemn.)

O, dulce, ne’ntrecută, natură majestosă!
Tu singură ești numai și bună și milosă 
Cu noi, cu muncitorii săraci, desprețuiți; . . . 
Pe senul tău ascernem noi trupuri ostenite, 
Tu ne recorî cu venturi din alte lumi pornite 
Și ne deschizi mormenturi, — când suntem omorițî.

Dar iarna?!. . o natură, nici tu nu ești mai bună 
Ca omul. De ar începe săracul ca să-ți spună, 
Cum iarna ’n mieij de nopte î-I sgudui din țiținî 
Ușuța la colibă și cum mi te răsbuni 
De relele omenirii numai pre ei, și vail 
Ei n’au nici foc în sobă, nici straie, nici mălai II

Palatele resistă furtunii și durerii,
Natură! tu esci slabă — și tu ri fața averii,
Și tote n lumea asta la aur le supui;
. . . Ah! cât suprinde ceriul sub el dreptate nu-i! 
Și acji cine predică »dreptatea« el o face, 
Nu pentru că-i dreptate, ci pentru a lui pace.

De n ai avea sărace, credință ’n altă viață, 
Ce-ai face la mișeii ce te scuipesc în față? 
Ce țî-ar putea sta’n cale? obstacol firear ore? 
S’oprescă a ta mânie și dreptă resbunareî! 
. . . Se pote opri un fulger năprasnic și cumplit, 
Ce aprinde noptea ceriul, de groză ’ncremenit?!!

De n'ai fi tu o domne, din ceriurî să vestesc!, 
Că binele cu bine — dincolo resplătescî, 
De n’ai striga prin glasul sublim alui Isus: 
»Iubiți dușmanii voștri!« — și plată-ți avea sus, 
Oh! »Cine ar smulge barda din mâna muncitore, 
Și-ar opri-o ’n sborul de om ucigătore??

Oh, »cine«? Ia răspunde-țî voi cari ve bateți joc, 
De țară, de religii — de cei fără noroc? — — — 
— — Dar nu puteți, nemernici cu frunțile pătate 
De orgii și de fapte cumplite, desfrânate, 
Voi, nu v’-ați pus în starea săracului cel mic, 
Și nu sciți ce-i amorul, când numai ai nemic!

Da ’n qliua direptății, ce ve-țî răspunde ore, 
Seracului pe care sdrobitul-ațî, — voind? 
Și »cine« vă va scote din starea 'ngrozitore, 
In carea cu puterea v’-ați pus voi, — asuprind ?! 
Ah! trămur de orore, și văd că nu pot spune, 
Idea ce-mî pot face de aceea <Ji anume 
Când pune-s’o săracul amarul se-și răsbune!!

Qeorge Simu.
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Dr. Silvestru Morariu Andrieviciu,
(1K1S—1SDŐ.)

>De când e Bucovina, na avut un preot și arckiereu, 
care se fi muncit atât de mult pentru binele obștesc al bisericei 
sale și al ncmului seu cum a muncit Archiepiscopul și Mi
tropolitul Dr. Silvestru Morariu-Andrieviciu*.  (Vocea Po
porului).

Și fiind că așa ^ice vocea poporului, er vocea po
porului fiind vocea lui I)-<,leu, datori suntem noi toți Româ- 
niî, ori unde ne-ar fi 
aruncat sortea a trăi, 
se cunoscem pe acest 
mare și rar bărbat 
al nemului nostru, 
ca din faptele lui se 
iee esemplu cei buni, 
er cei rei să se po- 
căescă și toți se și-l 
ia-e de model. Da
tori suntem a-1 face 
cunoscut și de aceea, 
că dacă a răsărit ce
va bine pentru na
țiune din munca sa 
cea multă, se scie 
urmașii cui au de a 
inulțămi acel bine, 
și se binecuvinteze 
în veci memoria bi- 
nefăcătoriului.

Acest mare și 
s’a

No- 
în

în școlelenoi
Dr. Silvestru

preotului Grigoroviciu din aceea co-

destins bărbat 
născut în 14 
vembre 1818, 
MitoculDragomirnei 
din Bucovina. Tatăl 
seu era acolo preot 
român gr. ort. și 
se chema Gherasim. 
Mama sa a fost fica 
mună rurală. Remânend părintele Gherasim văduv, întră 
în tagma călugărescă și i se ciuntară filele ca ieromonach 
la mănăstirea Dragomirnei, cea zidită la 1602 de metro- 
politul Moldovei Anastasie Crimea, pre când adecă Buco- 

neamț cu numele Prânz T'heil, îl întreba, că ce nume fa
miliar portă? Bătrânul îi spuse că-1 chiamă Morariu. Dar 
directorului nu-i veni la socotelă acest nume și întrebă pe 
tatăl copilului ce nume avea cel dintâiu strămoș, de care-șî 
aduce aminte? Și spunendu-i bătrânul că Andreiil, direc
torul stătu pe aceea ca să-l înscrie pe băiat cu numele 
Andrieviciu, spunendu-i că acest nume este cu mult maj

frumos decât numele 
Morariu. Și bietul 
creștin, ce se facă? 
Lăsă după voia di
rectorului, ca se nu 
atragă cumva mânia 
aceluia asupra copi
lașului.

Adecă, câtă vre
me Bucovina era 
legată de Galiția, 
schimosiau numele 
Românilor, făcendu- 
le după placul lor, 
numai se nu sune 
românesc!. Astfel fă
cură din Eminescu 
EminovicT, din Ro
man Romanczuk, 
Romaniuc și Roma- 
novicz, din Grigori 
Grigorovicz, din Zur- 
can Zurcanovicz, 
din Constantin Con- 
stantinovicz, din Mi- 
trofan Mitrofanovicz, 
din Pop Popovicz 
și Popadiuk, din 
Macu Macow, din 
Cojocariu Kușniriuk 
ș. a., chiar după

unguresc! din Pop Bariț 
din Puiu Puj, 

Mărascu Mara,- din Părascu 
din Ponoran Ponori, etc., și

Morariu Andrieviciu.

cum făcură la
și Popfiu și Papfalvi, din Păgân Pogány, 
din Badea Bágyá, din 
Para, din Turc Török,
după cum făcură Serbii cu Românii din Bănat, făcendu-i

vina nu era încă ruptă de cătră Moldova. din Petru Petroviciu, din Popa Popoviciu, din Stefan Ste-
Se vor întreba pote uni! cum de acest mare prelat 

are doue nume familiare: Morariu și Andrieviciu? Etă 
răspunsul lămurit:

Adevăratul nume originariu al acestei familii e Mo
rariu, er adaosul Andrieviciu are următorea istoriă: Du- 
cendu-șî un om cu numele Morariu din Mitocul Drago
mirnei fiul la școlă în Suceava, directorul de atunci — un 

fanoviciu ș. a.
Urmașii acelui Morariu-Andrieviciu, cari umblară la 

școlă, remaseră cu numele Andrieviciu, pre când ne- 
murile lor din Mitocul Dragomirnei, car! rămaseră țărani 
îșî portă până în <^iua de ații numele Morariu. Se făcură 
dară din una și aceeași familiă după nume doue familii 
deosebite, precând în realitate era una și aceeași. Și acesta 
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stare ținu până deveni Dr. Silvestru Morariu-Andrieviciu 
metropolit, atunci el revindecâ prin guvernul țerii, cu do
cumente autentice, numele de Morariu, care lucru apoi 
îl făcură și ceialalțî membri ai familiei sale.

Din vidța archiereului Silvestru Morariu-Andrieviciu 
însemnăm următorele:

El a fost ínzéstrat cu mari talente naturale, care și 
le-a cultivat prin studiu îndelungat la școlele din Cernăuț, 
unde învețâ studiele humanitare și cele filosofice la liceul 
de stat. Tot în Cernăuț a studiat și cursul teologic în se- 
minariul ortodox dela 1840—1843. In tot timpul studiere! 
a fost între cei mai buni elevi, atât din punct de vedere 
al moralității, cât și al diligințiî. Ca elev absolut al cur
sului al 3-lea de teologie se căsători cu Ileana, fica preo
tesei véduve María Céhovschi din Ceahor. Căsătorit ter
mină cursul al 4-lea de teologie, apoi la 29 Iuniu 1843 
fu denumit prin decret de administrator parochial, apoi 
de paroch în comuna Ceahor lângă Cernăuț. Aci petrecu 
20 de ani împlinindu-șî misiunea totdéuna cu zel aposto- 
lesc, așa că Ceahorul trece și acji ca model de parochiă 
bine disciplinată, ceea ce e meritul demnului preot Silve
stru Morariu-Andrieviciu, care-i băgă în brazdă. Deve
nind înse véduv prin pierderea credinciósei sale soții, mâh
nit până în adencul inimei, își căută alinare durerelor, 
mângăiare sufletâscă în literatură, soța cea mai credinciosă 
celor răniți la inimă, prietina cea mai binevoitóre a fie
cărui om cuminte.

O, de ar lua pildă toți cei loviți de sórte, se-și caute 
mângăiarea în cetire, și nu cum fac cei mai mulțî ai acestui 
veac, în petreceri nocturne la umbra sticlelor cu beuturi 
bețive și la jocul de cărți!

Ca preot în Ceahor fiind, propunea la seminariul cle
rical și la școla dăscăldscă cântările bisericesc! și tipicul, 
spre care scop mergea regulat la Cernăuț pentru împlini
rea datorinței.

Remas véduv încredința parochia Ceahorului ginerului 
seu Artemiu Berariu și el se retrase în Cernăuț, propu
nând mai departe cântările și tipicul la elevi! seminariului 
teologic și pedagogic primind și un loc de referințe la 
consistor. Era cunoscut de un mare cântăreț, nu numai 
în Bucovina, ci pretotindeni, pre unde a pétruns »Psalti- 
chia bisericdscă« compusă de densul, și pre unde i s’a 
dat ocasiune de a celebra serviciul divin. Voce mlădose 
și dulce simpatică dela alt până la sopran, o intonare co
rectă și nisce modulări particulare îl caracterisau ca mare 
cântăreț bisericesc.

Reorganisându-se la 1866 consistoriul bisericesc or
todox din Bucovina, părintele Morariu fu înaintat prin de
cret împerătesc la demnitatea de consilier consistorial. De 
aici începe adevérata lui activitate, care 1 a ridicat așa sus 
înaintea preoțimei bucovinene, înaintea tuturor Românilor, 
ba chiar și la curtea împerătescă a intrat în grațiă. Dar 
tot odată de aci încep luptele lui, lupte pentru cari se 
recerea cap deschis, inimă mare, voință de fier și carac
ter de granit. Și aceste tote erau întrunite în Silvestru 
Morariu-Andrieviciu.

Era adecă timpul de tristă memoriă, când episcop era 
Hacman, care asculta sfatul secretariului Anton Schonbach. 
Ce sfaturi binevoitore nemului nostru putea da un strein 
ca Schonbach, ne putem cugeta. P’atunci erau în consis
tor doi consilieri consciențioși, Morariu și Zurcan, pe cari nu-i 
putea suferi acest secretariu, deci nu se lăsa până nu făcu 
pe Hacman de îi suspenda pe ambii, de și erau cei mai 
de frunte lucrători în consistoriu. — Acesta e câte odată 
resplata muncii cinstite! Acesta e mulțămita lumii!

Ci D-cjeu nu părăsesce pe omul onest și muncitor 
nici atunci, când omenii pecătoși îi sunt dușman! de morte. 
Așa și aci, adeverul a triumfat și ambii consilieri fură 
aduși în posturile lor avute îndată după mortea lui Hac
man (1874). Ci pata de pe numele lui Hacman nu s’a 
șters.

Dela 1873 părintele consilier Morariu deveni sufletul 
consistoriului și al archidiecesei. Doi metropolițî urmară 
după Hacman, Teofil Bendela și Teoctist Blasieviciu, amen- 
doi omeni betrânî și bolnăvicioși, cari nu avură nici tim
pul necesar nici vigorea sănătății, spre a-și însemna lucra
rea lor archipăstorală prin fapte mai remarcabile, deși pote 
bunăvoința nu le lipsia. La anul 1874, părintele Morariu 
intrând în statul monachal — fu înaintat la rangul de ar- 
chimandrit catedral, primind cu acesta ocasiune numele de 
Silvestru, căci numele lui de botez fu Samuil. După trei 
ani de muncă onestă fu denumit părintele Silvestru Mo
rariu de archimandrit archidiecesan și vicar general al 
Metropoliei, er după repausarea fericitului Teoctist fu înain
tat la administrator al eparchiei, apoi archiepiscop și me
tropolit în scaunul vacant al Bucovinei și Dalmației, în 
care a stat spre fericirea archidiecesei și spre fala nemu
lui până 3/15 April 1895, când îl chema părintele îndu
rărilor la sine, spre a-i dărui cununa vecinică, menită drep
ților și cuvioșilor Lui.

Până a fost în vieță acest bărbat în adever provi
dențial s’a bucurat pururea de stima comună și de încre
derea deplină a clerului și a diecesanilor. Drept dovadă 
amintim, că în mai multe rendurî a fost ales de primul 
corp alegetor al boerimei ca deputat în deta provincială 
și în senatul imperial. Dar a și meritat aceea stimă și 
încredere, căci meritul densului este dacă a fost audită 
limba română în desbaterile senatului imperial și în ale 
dietei Bucovinei, care l’a ales pentru mai mulți an! membru 
în comitetul țerei. Autonomia bisericei ortodoxe a Bucovinei 
asemenea datoresce desvoltarea sa în mare parte părintelui 
Metropolit Morariu. La anul 1871 densul a elaborat un 
proiect de lege pentru congresul bisericesc, care a și fost 
sancționat de M. S. Monarchul nostru în 9 August a. a. 
și prin care părintele Morariu și-a câștigat titlul de archi
mandrit și cancelar sinodal. In timpul din urmă a păstoriei 
Ceahorului părintele Morariu a fost conducător al proto- 
presbiteriatului Cernăuțului, împlinindu-și misiunea și în 
acest post cu un zel deosebit pentru biserică și școlă.

Pentru multele lui scrieri de valore i-au oferit profe
sorii facultății teologice dela universitatea imperială din Cer
năuț titlul de > Doctor sacre theologiae honoris causa< care 
titlu fu aprobat de Majestatea sa.
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Etă opurile scrise de părintele Morariu, cari au adus 
dela corpul profesoral sus qlis titlul de doctor-,

1. Cuvântarea spre mângăiarea și îmbărbătarea norodului 
celui cercat prin secetă, lăcuste, résboiu și coleră în véra anului 
1848, tipărită pe chieltuiala osârdioșilor gospodari din satul Cea- 
hor spre închinare la tóté bisericele din Bucovina, 8° mare, 8 pag.

2. Apologia (adecă scrisóre de aperare) pentru eparchia din 
Bucovina, tipărită în, anul 1848.

3. Die Lautirmethode oder Anleitung zur Erlernung des er
sten Unterrichtes mit Benützung von 12 Wandtafeln.

4. Carte de cetire séu legendarii! românesc pentru a patra 
clasă a școlelor poporane, Viena, 1856, 206 pag.

5. Metodica calculațiunei cu cifre, Viena 1860, 229 pag.
6. Metodica calculațiunei în cap, Viena 1860, 202 pag.
7. O carte de cetire românâscă-nemțâscă numită nComeniu8lt.
8. Liturgia, care cuprinde scurta tălcuire a rénduielelor li

turgice după tipicul bisericei dreptcredincióse a răsăritului, Cer- 
năuț 1860.

9. Cuventărî bisericesc!' pe tóté duminecele și sărbătorile de 
peste an.

10. învățătura ortodoxă din religiunea creștinăscă a unei sfinte 
de a totă lumea și apostolice biserici a răsăritului pentru clasele 
superióre ale gimnasiului. «) învățătura dogmatică generală, Viena 
1862.

11. Tot aceea, b) Învățătura dogmatică specială, Viena 1862.
12. Tot aceea c) învățătura morală, Viena 1864.
13. Aritmetica pentru școlele sătesc!, Viena 1865 și 1868.
14. Catechis mic pentru tinerimea ortodoxă din I și II clasă 

a școlelor naționale din Bucovina, Viena 1865 și cu litere latine 1892.
15. Istoria sfântă a testamentului vechiu și nou pentru clasa 

a Il-a a școlelor poporane, Viena 1865 și cu litere latine, Viena 1890.
16. Micul catechis, carele cuprinde învățătura creștinăscă de

spre dogmele bisericei dreptcredinciosă a răsăritului, pentru a IlI-a 
clasă a școlelor poporale, Viena 1865 și cu litere latine Viena 1886.

17. Istoria sfântă a testamentului vechiu și celui nou cu apli
cări din învățătura religiei și a bisericei dreptcredincióse a răsă
ritului pentru a IV-a clasă a școlelor poporane, Viena 1865 și cu 
latine, Viena 1890.

18. Cărticică de rugăciuni spre întrebuințare la școlele po
porane pentru tineretul bisericei dreptcredincióse a răsăritului, 
Viena 1865.

19. Epistoliile și evangeliile pe tóté duminecile și sărbătorile 
de peste an, cu deduceri și aplicări pentru clasa a IlI-a a școle- 
lelor poporane. Viena 1865.

20. Elementariu său carte de cetire, Viena, 1868.
21. Carte de cetire său legendariu românesc pentru a IlI-a 

clasă a școlelor poporane, Viena, 1868.
22. Carte de cetire său legendariu românesc pentru a II a 

clasă a școlelor poporane, Viena, 1869.
23. Psaltichia bisericăscă așezată în note musicale, Viena, 1879.
24. Tipiconul bisericei ortodoxe orientale pentru rânduelele 

liturgice în tóté dilele anului pascal bisericesc compus și întocmit 
în mod sistematic sciințial și în acord cu marele tipicon univer
sal. Cernăuț, 1883.

25. Mai multe epistole pastorale în »Eoia ordinațiunilor« 
dela 1880 în cóce.

26. Rânduiala Docsologiei pentru Dumineca întâia de pos
tul mare al patru decimei, Dumineca ortodoxiei așezată pentru 
eparchia dreptmăritore a Bucovinei, Cernăuț (manuscris).

27. Apologie der orthodoxen griechisch-orientalischen Kirche 
der Bucovina, Cernăuț, 1885.

28. Alta în 1890.
Pre lângă aceste cărți scrise de Dr. S. Morariu pen

tru luminarea némului seu, a mai scris multe altele și le-a 

publicat prin foi ori prin calendare, de unde lămurit se vede, 
că dacă în totă viața n’ar mai fi lucrat nimic, numai cu 
pena în mână ar fi stat la scris, și încă era de ajuns, ba 
încă prea mult, cât a lucrat; dar nu numai la scris a stat 
precum ve<,lurăm, ci timpul și-l folosia aci ca paroch, colo 
ca profesor, din colo în alte funcții, cari recer muncă și 
încordări. Și tóté aflară pe acest rar bărbat la locul lui, 
și-i mai remânea vreme și se scrie și încă mult! Óre mai 
avem mulți asemenea lui?

Acest bărbat rar avea și simțul de caritate desvoltat 
în mod proporționat cu celelalte calități eminente. Multe 
mii de suferind! aflară ușurarea și mângâierea la curtea 
sa, cât fii archiepiscop al Bucovinei. Apoi văduvele preo- 
tese bucovinene și copii lor orfani cui au de a mulțămi 
îmbunătățirea pensiunei lor, dacă nu acestui archiepiscop? 
Er cantorii cui au de a mulțămi îmbunătățirea salarelor, 
dacă nu densului? Pe lângă aceste, mulți tineri fără mij- 
lóce își mulțămesc starea la care au ajuns numai archie- 
piscopului Morariu, care-i ajută cu sfatul și cu banul se 
potă studia. In curtea sa archiepiscopescă ținea pururea 
cu vipt și cu tóté cele de lipsă mai mulți studențî miseri 
și cu purtări bune. Er când era vorba de binele public, tot
deauna îl aflăm în frunte, dând esemplu în faptă și în fi
ință, ér nu-n deșert cuvent!

Etă de ce am <Jis deci că merită a-1 cunósce, și a 
ni-1 luâ drept pildă întru tóté!

Din fericita-i căsătorie a rămas cu doi fii și o fică. 
Un fiii i muri ca studente gimnasial, fica Iuliana o mărită 
după unul din cei mai destinși clerici ai Bucovinei, Arte- 
miu Berariu, paroch și protopop în Ceahor, dar muri la 
1883 spre adénca întristare a familiei și a cercului celui 
mare de cunoscuțî, lăsând în urmă-i cinci copii și un soț 
neconsolat și un gol în societatea damelor române. Eră 
fiul fericitului metropolit Morariu, Vasiliu absolvent a fa
cultății de drept din Viena este consilier la tribunalul din 
Cernăuți, și are de soție pe o fică a literatului din Basarabia 
Stamati Ciurea.

Acest mare archireu a părăsit acesta viăța vremel
nică la 3/15 April 1895 lăsând în jale o națiune întregă. 
Atât de mare a fost jalea Românilor bucovineni după 
pierderea acestui scump archiereu, cât multe sate din (éra au 
hotărit se oprescă pe timp de 6 scptemam tóté jocurile și tóté 
petrecerile (»Desceptarea din 1895). Atâta lume mirenescă 
și bisericescă a fost la înmormântarea lui (6/18 April 1895) 
cât, după spusa celor ce au fost, »Cernăuțul n’a vețlut 
nici odată așa o adunare.

De s’ar îndură bunul D-(jeu cătră némul românesc 
se-i trimită pretotindenea archirei cum a fost Dr. Silvestru 
Morariu-Andrieviciu al Bucovinei, că atunci de bună sémá 
viitoriul nostru ar’ fi asigurat, căci archiereiî sunt ca și 
păcurarii; un păcurar harnic și credincios duce turmele 
la pășunile cele mai grase și mai priincióse, este tréz <Ji 
și nópte se nu se apropie lupii, și se le sfășie; așa și un 
archiereu după chipul și asemănarea lui D-<Jeu, cum a 
fost Metropolitul Silvestru al Bucovinei!
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Lorenzo Sampierra,
narațiune ele XV. l Jassauer.

1.
Marii măiestrii Michael Angelo, Rafael, Tizian și Paul Vero- 

nese muriseră, er tinerele talente, cari voiau să se înalțe acum 
pre urmele acestora, erau într’o posițiă cam grea, căci numai ra
reori isbuteau să creeze vre-un op, care în comparare cu renu
mitele modele se bucurau de puțină atențiune, în lumea arților. 
Aceasta o esperiă și tinerul pictor Lorenzo Sampierra, care sta 
într’o di de primăvară, descurăgiat înaintea stativului din atelieriul 
său din Roma, esaminând cu nemulțămire schița chipului lui Marte, 
făcută cu cărbune.

Puțin după aceea, se duse Sampierra la fereastă și privi, cu
fundat în gânduri, la turnurile și palatele cetății eterne, într’aurite 
de ultimele rade a sorelui ce apunea. De-odată se întorsă, arun
când cărbunele pre care-1 ținea încă în mână și șterse repede cu 
un petec de lână preste conturele chipului său.

»Curată nebuniă!« strigă el supărat. »Și nebuni suntem noi 
toți câți purtăm acum penelul. Noi umblăm după idealul chime- 
rice, cari, poetisâte înaintea nostră de bătrânii măiestrii, ne pri
vesc cu batjocură și ironie din depărtatul lor trecut. — Așa cum 
o ducem noi acum nu suntem decât numai nește copiatori slă
bănogi, fără idei proprii. Nu, eu nu vreu să rămân un imitator, 
eu vreu se creez opuri, din cari se transpire proprie vieța.«

Iritat din samă afară se preumblă el în sus și în jos prin 
odaiă, apoi se opri înaintea unei mese mari din colț, pre care 
zăceau în neorînduială mape de totă forma și mărimea, deschise 
una și alta și aruncă preste olaltă schițele, desemnurile de creon 
și acuarelele, ce se aflau în ele, sverlîndu-le 'apoi îndată, după 
o scurtă esaminare, la pământ. O întregă comoră, scumpă și feliu- 
rită: Peisagiuri, capete de studiu de bărbați și femei, grupuri 
de pomi și architecturi făcute în grabă, Inse fiecare trăsătură era 
dovada unui talent estraordinar și a unei concepțiuni artistice bine- 
formate.

»Vreme pierdută înzădar!« murmură el cu amar. »Material 
hotărît nimicirii, bun pentru prav și mucegaiu, hrană pentru șo- 
reci și vermi!«

Intr’aceea o foie după alta sbură la păment.
Școla acesta — da, acesta este școla pre care am urmat'o 

tîmp de atâția ani — acum ar trebui se vină vieța — dar vieța 
nu vine! — Și care e sfârșitul, ținta ? Ținta nostră, supremă țintă 
e omul! — Cu omenii se scot olandezii din încurcătură și trăesc.
— Noi suntem și rămânem învățăcei și creăm numai pentru mdrte
— pentru cer și pentru iad!«

Și totuși îl trase erăsî ceva înapoi la stativ. El șeiju și prinse 
cărbunele în mână. Fața lui începu a i-se aprinde, ochii i-se în
chiseră pre un moment, ca și când înaintea sufletului seu s ar în- 
chiega un chip, pre care se silea se 1 cuprindă bine spre a-1 fixa 
pre pânză și care odată terminat, avea să iase plin de vieță, ase
menea Athenei din capul lui Cronos.

Deodată cineva bătu la ușă. El nu auqli. Spiritul seu înălțat 
de pre păment parea că petrece într’o lumină mai înaltă, din care 
figuri de o frumseță cerescă se uitau la el în jos, momindu-1 și în- 
bărbătându-1.

Lovitura se au<Ț din nou și ușa se deschise încet.
Sgomotul îl trecui în urmă din visurile lui de înspirare. El 

tresări și indignat îșî întorse privirea spre ușă.
Pre ușă întră în sfîrșit un bărbat de o statură înaltă, învelit 

într’o manta de colore închisă. De sub pălăria de pâslă cafenie 
și tare resfrântă, alergară doi ochi negri, încoce și încolo prin 
atelier, ca și cum ar fi vrut să se convingă, dacă pictorul era 
singur. Omul se apropie cu pași ușori și încet de stativul dinain
tea căruia ședea Sampierra, așteptendu-1 pe jumătate supărat, pe 
jumătate bănuitor și cu încordare.

»Am o comisiune din partea unei dame,« <^ise străinul în
cet și trăgănat, îndreptându-șî privirea cercetătore și înțăpătdre 
asupra pictorului. »Stăpâna mea te poftesce la dânsa pe un mo- 
mént — vrei să-mi urmezi — ?«

»O damă?« întrebă Sampierra de tot mirat. Cine e? Și ce 
vrea ea dela mine?«

»Aceea o vei au<Ț dela dânsa,« respunse străinul suricjînd. 
Dama e tineră, frumosă și avută — vrei se-mi urmezi?«

Sampierra se ridică repede.
»Ea e tineră și frumosă!« esclamă el. »Ei bine, îți urmez!«
El merse la un dulap, aruncă jos blusa sa de pictor acope

rită de tote colorile paletei sale și îmbracă repede un vestmânt 
de mătasă roșie, bogat brodat.

»Dar încă ceva — dama nu vrea să fie cunoscută,« conti
nuă streinul suricȚnd, și scose de sub mantaua sa o mască de 
mătasă negră, care avea, ce e drept, o deschizătură pentru gură, 
dar nu și pentru ochi. »Afară așteptă o lectică — vrei să-ți pui 
larva acesta?«

Lorenzo remase un minut uimit. Ce e drept, că invitările 
de atare natură nu erau neîndatinate în Roma pe acel timp, dar 
totuși nici nu erau în totdeuna scutite de primejdii. Inse dama era 
tinără și frumosă și în vinele pictorului circula sînge tineresc și 
plin de foc.

»Iți urmez,« Z* se el hotărît, încingându-și sabia și ascun^înd 
un pumnal mic și ascuțit de oțel venețian, sub manta. »Sum gata.«

Străinul surise batjocoritor, îî legă larva de mătasă preste 
obraz și-1 duse de mână, afară din chilie, pe trepte în jos. Purtă
torii lecticei se depărtară repede cu ei.

2.
Și merseră și tot merseră. Pictorului i-se păru, ca și când 

drumul nu s’ar mai sfirși. Sgomotul cel mare de stradă s’a fost 
perdut în aer și de pre sunetul lămurit al ritmicilor pași ai ha
malilor deduse Sampierra, că au părăsit orașul. Lectica se opri 
în sfîrșit. Au fost ajuns la țintă, și străinul care șezuse mut lângă 
el, îi ajută să se cobore. El auZ'i cum se deschise o ușă. Un mi
ros bogat de roze și iasomiă îl împrejură și el simți sub pașii săi 
scărțăitul unui drum năsipos. Ei mergeau așadară printr’o grădină 
și suiră câteva trepte de petră. O ușă se deschise înaintea lui, 
și încă una. Insoțitoriul său îl făcu apoi se șaZă pe o sofa mole, 
și fără să Zică un cuvânt se departă în vîrful degetelor.

El șeZu câtva timp liniștit și plin de așteptare. Apoi auZi 
apropiindu-se un paș ușor și legănat și sgomotul, foșnetul unei 
haine de mătasă lângă el. El simți în jurul său apropierea dulce, 
îmbătătore a unei femei tinere.

Iți mulțămesc, domnule, că mi-ai împlinit rugarea,« șopti un 
glas melodios.

»Ah! frumosă mea domnă, atunci îți cer ca o resplată pen
tru ascultarea mea: să-mî desfaci cât mai în grabă legătura de 
pre ochi, ca să mă conving, cât de mult va fi întrecut de reali
tate, chipul, pe care fantasia mi l’a zugrăvit așa de plin de farmec, 
despre D-ta.«

»Trebue se te înșeli,« respunse dama. »Realitatea se îndati- 
neză a pedepsi cu cea mai neîndurată stricteță escedările fanta
siei. Inse eu într’adevăr am lipsă de ochii D-tale — înainte de 
*ote, de ochii D-tale, spre scopul, pentru care ai venit aici — 
deci plecățî puțin capul.«

Ea se plecă peste el. Respirarea ei caldă, parfumul delicios 
și îmbătător al perului ei trecu pre de-asupra lui, dantela mâne
cilor ei îi atinse fruntea — masca căZu de pre fața lui.

Când își deschise ochii îl lovi mai întâiu trecerea cea repede 
din întunerec la cea mai strălucitore lumină, ce lumina luxul pom- 
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posei chilii în care se afla. El își duse repede mâna la ochi, îi 
închise și deschise încet cu încetul, ca se se dedee cu strălucirea, 
și esamină cu multă luare aminte fața damei, care ședea lângă 
el. Fantasia nu-1 înșelase. Tinera și voluptuosa femeiă, carea șe
dea lângă el în haină de mătasă sură-arginție, și rușinată puțin 
de privirile lui de admirare își plecase la o parte fața ei învio
rată, ca o roză, încadrată de bucle roșu-aurii, semăna unei apari- 
țiunî luminose din tablourile lui Paul Veronese. Și de vreme ce 
el încă tot nu mai Zicea nimic, ea își ridică capul și ochii ei mari, 
căprii, întîlniră liniștit privirea lui. Deșteptat din admirarea sa 
mută înse pentru aceea nu mai puțin grăitore, el îi prinse mâna 
și voi sâ o ducă la buzele sale. Ea și-o retrase suri^înd puțin.

»înainte de tote se ne înțelegem asupra scopului pentru care 
te-am poftit la mine,« <Jise ea. »Doresc se fiu depinsă de D-ta — 
și eu sum convinsă, că, cea ce vei crea, va fi un cap de operă, 
cu care vei întrece însuși renumele D-tale —,« adause ea cu un 
zimbet grațios.

»Chipul este deja gata în mine, grațiosă domnă!« respunse 
el, cu ochi strălucitori. »Cine nu se simte inspirat pentru crearea 
unui cap de operă, la ivirea unei așa minunate manifestări a na
turii, nu merită numele de pictor, ar’ trebui —«

El tăcu, eră dama îl privi întrebător.
»Ar’ trebui?« întrebă ea încet și plină de așteptare-
»Ar’ trebui, ca manile lui se fie paralisate și ochii sS-i de- 

nege servițiul dinaintea minunei naturii, în aceea convingere sdro- 
bitore, că totă puterea geniului și a colorilor pentru imitarea na
turii ar’ fi risipite în zădar, aici, unde ea e așa unică, și unde în
suși pictorul nu pote decât se tacă și tăcând se admire!«

Tinera damă surise puțin ironic.
»înțeleg, Domnule, D-ta nu eșci numai pictor ci și linguși

tor. — Se lăsăm pre cest din urmă se fanteseze, și se vorbim 
puțin serios cu cel dintâiu. Pictorul ia așadară asuprași lucrul ce 
i-se cere,« continuă ea, întindîndu-i acum grațios frumosa mână, 
pre care cu puțin înainte i-o retrase și pre care el o duse respec
tuos la buzele sale. »Arta nu pote fi lipsită de resplata aurului 
și D-ta vei fi mulțămit cu ea- Inse, Domnule, pactul ce incheiăm 
mai are încă o condițiune.«

Ea tăcu și Sampierra o privi plin de ațentiune.
»D-ta se-mî jorî pre onorea D-tale de artist, că nu vei în

treba și șcirici nici când după aceea, că unde locuesc, cine sum 
și pentru cine ai zugrăvit portretul meu!« (jise ea cu seriositate 
serbătorescă și cu o demnitate așa prințiară, încât lui Sampierra 
îî amuți cuvântul pre buză.

»Iți jur!« respunse el în sfîrșit, reculegându-se în grabă. 
Dama se ridică.
»Mă încred în jurământul D-tale. E bine, mâne pre la ametj1 

te vor aduce din atelierul D-tale aici, în același chip ca și adi, 
cu ochii legați. Ingrigeșce-te de o pânză mare, căci chipul are 
se fiă zugrăvit în mărime naturală. Și acum adio — până mâne!«

Ea se închină cu demnitate prințiară, în semn de adio, și 
părăsi odaia, în care rămase pictorul, urmărind cu privirea figura 
ei sfeltă și grațiosă, și amețit de acesta minunată aparițiune fe- 
meiască.

După câteva minute — în decursul cărora abia avuse vreme 
se arunce câteva priviri repefli asupra splendorei principeșci din 
chilie — apăru servitoriul, care l a fost adus, îi legă erăși masca 
preste obraz, îl conduse în jos la lectică și înapoi la locuința lui- 
înainte de ce s’ar fi depărtat, acesta cu o închinare mută, mai 
scose din crețele mantauei sale o pungă plină cu monete de aur 
și fără să <jică vre-un cuvent o puse pe masă.

Sampierra se arunca-se într’un jelț și îșî acoperi cu mâna 
ochii. Chipul tinerei femei frumose sta înaintea spiritului seu cre
ator în colori așa de vii, în conture așa pronunțate, încât la mo
ment l’ar fi putut fixa pre pânză. Dar și în inima lui se petrecea 
ceva minunat; el simțea aceea fericire amețitore a omului tiner, 
care este primejdiosă pentț-u opera unui pictor. El se sculă și se 
duse la ferestă. De pre întunecosul cer al nopții schinteiau auri

tele stele de-asupra lui, dinainte-i se întindea eterna cetate cu 
turnurile ei înalte și cu palatele-i posomorite; bórea nopții adia 
încet și recoros în jurul frunții lui ínferbéntate. îndoielile, despre 
chiemarea lui, despre calea pre care a fost mers până acum, cari 
cu câteva ore mai înainte amenințaseră se-1 strivéscá sub greu
tatea lor ca de plumb, sburaseră dela el, alungate de fermecăto- 
rele priviri ale frumósei femei, de speranța însuflețitore, că va 
putea vedea din nou acestă față minunată și de ași putea pașce 
din nou ochii și inima la privirea ei. Fost’a óre înspiiarea creatóre, 
cu carea artistul presimțea esecutarea operei sale ; séu fost’a lingu- 
șitorea recunóscere a geniului seu din partea acestei dame răpi- 
tóre, și evident de posiția înaltă, care-’l alese chiar pre el de zu
grav al chipului ei? Séu doră a fost speranța de a crea în sfîrșit 
un cap de operă, care promitea să-l mulțămescă pre el însuși 
și se-i stătornicăscă gloria sa — ceea ce îl ținu deștept până nóp- 
tea tărfliu, și nu-1 lăsă ca sé se odichnescă?

3.

Pe când se deșteptă Sampierra dintr'un somn neliniștit, ső
réié era deja sus. Clopotele claustrului de pre țârmurul de dincolo 
a Tibrului vesteau óra a unsprezecea înainte de améZÍ- El se 
îmbrăcă repede, căci lectica putea sé soséscá în tot momentul, 
ca se-l ducă, și tot așa de grăbit se apucă sé îmbrace o cadra 
mare cu pânză, pre care avea sé se zugrăvâscă portretul comandat.

Nóptea e prietina fantasiei. Ea o încălZesce și nutresce dulce 
sub mantaua ei brodată cu stele. Lumina Züü înse desface legă
tura. Lumina sórelui nu sufere negura și în vremea ce desbracă 
figurile grațiose ale fantasiei de lucirea lor, ea așaZă cruda reali
tate în dreptul ei imprescriptibil.

întâmplările de ieri i-se păreau acum lui Sampierra ca și 
un vis încurcat. Loviturile de ciocan, cu cari întindea pe cadra 
pânza cea golă și fără vieță sunau așa rece și prost, așa aspru 
și fioros în sufletul séu, ca și când vîrful fiecărui cuiu l’ar bate în 
schela fericirii sale, spre a o sfâșia și nimici. Ce s’a ales de în
suflețirea, de visurile după mărire și de fericirea iubirii, cari îl ame
țiseră ieri? — Care demon s’a făcut stăpân preste simțirile lui și 
i-a resfirat și rupt țâsâtura mărețelor planuri? — Neliniștitorele 
îndoieli despre capabilitatea lui se iviră din nou, și lui i se părea, 
că vede în tóté unghiurile, fețe, cari rîd sarcastic. Acum mai bu
curos ar fi abZis de zugrăvirea chipului comandat.

Dar nu — el își zălogise cuvântul séu, și cel puțin la aceea 
ținea mult, că el trebuia și voia sâ-și rescumpere cuvântul. Când 
servitoriul deschise acum ușa, rugându-1 ca sé-i urmeze, cu o pri
vire posomorită îșî puse el utensiliile de pictură în rînd, și îî urmă 
până la lectică.

El era înse cuprins de o disposițiă superăciosă și nehotărită 
încă chiar și atunci, când ședea erăși înaintea frumósei necunos
cute, privind înmărmurit acum la ea, acum la pânză, acum ascu- 
țîndu-și creonul, acum tocindu-1 din nou, pentru ca sé potă face 
conturile figurii ei. El voia sé se forțeze — și se forță. Inse ceea 
ce făcuse nu i-se păru decât numai de forte puțină valóre. El își 
plecă capul, tăcu și privi țintă în pământ. Era o contrazicere ne- 
înțelâsă în totă ființa lui. El trebuia sé mésure și cumpănescă cu 
o critică și calcul rece, formele, acăror vedere îl tulbură, și sé de
semne cu cărbunele pre pânza sură, liniele undulătore ale acestor 
membre fermecătore, dela cari nu-șî putea lua ochii. El trebuia 
sé lucre, precând iubea. Mânile îi zăceau ostenite pre genunchi, 
și îșî plecă în jos privirea împăinginită.

Frumósa femeia ședea înaintea lui într’o posițiă comodă și 
se juca cu o cunună bogată de roze purpurii, ce zăcea în póla 
ei, având sé servescă de un adaus al chipului ei. Ea părea că în
țelege sentimentele lui, fără ínsé de a sé supăra pentru aceea. Ea 
gusta triumful frumseții asupra artii, și nu ar fi fost femeiă, dacă 
nu s’ar fi simțit măgulită de conșciința mai mult séu mai puțin 
chiară a acestei învingeri. In timpul ce el ședea înaintea ei palid, 
umilit și fără de putere, neîndrăznind sé se uite la ea, obraziî ei 
se roșiră tot mai mult și ochii ei priveau mai cu mândriă. Incor- 
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darea inse ajunsă insuportabilă și trebuia ruptă într’un chip seu 
într’altul. Ea se sculă.

»Astățli nu suntem dispuși pentru lucru, D-le,« cjise ea su- 
rițlînd. »Artiștii își au caprițiile lor — și noi femeile — încă 
avem pe ale nóstre. Sé ridicăm dară ședința, pentru ații, — până 
mâne poimâne — când îțî va plăcea —.«

Pictorul încă se trețlise din reveriile sale și sări în sus. Și 
ca și cum ar fi fost lipsă numai de acest ușor îndemn, de acesta 
îndoială în arta s’a, asemenea unui curent electric îl cuprinse 
mândra conșciință a putinții sale, și încă mai înainte de ce ar fi 
găsit vre un cuvânt de respuns, stătu acum din nou chipul ei sé- 
vîrșit înaintea spiritului lui.

El îî apucă mâna și o duse la buzele sale.
»Ertă, grațiosă Domnă, artistului, care din pricina frumosu

lui model și-a uitat pre un moment scopul petrecerei sale aici, 
și nu-î socoți vina de prea mare și singură numai alui. Acordă-mî 
încă o oră scurtă, ca sé me fac stăpân asupra fericitului mo- 
mént, în chipul, în care geniul artei nu ni-1 concede în tot-déuna. 
— Mé rog încă pentru o oră scurtă!«

Ea surise cam neîncrețlâtor, dar tăcând se așețlâ ârășî pre 
scaun. —

Repede se așețlă Sampierra ârășî înaintea stativului seu. Ochii 
lui începură sé se aprindă, și trăsurile lui vii oglindară din nou 
înspirarea creatóre, care-1 pătrunse până în adâncul sufletului, și 
cu trăsături repeți! și sigure termină el în puțină vreme contu- 
rele frumosului séu model. Când după puține modificări neínsém- 
nate ale desemnului, se ridică mulțămit și-o pofti sé se apropiă 
de stativ și se-i esamineze lucrul, se părea, că si-au schimbat 
unul cu altul rolele. El sta drept, cu ochi strălucitori și mândru 
înaintea pânzei pre care ea o privea confusă în vreme ce își es- 
primă admirațiunea în puține cuvinte, înse cu un glas așa încet, 
tremurător, ca și cum, asemenea țieiței eșite din mare, s’ar spă- 
ria de formele sale perfect frumóse, ca și cum abia acest moment 
ar fi născut în ea conșciință deplină a propriei frumseți.

Din țliua acésta începând, Sampierra lucra cu o sîrguință 
neîntreruptă la terminarea portretului. In orele libere neîncetat 
îl preocupa problema d*li>  de mâne. Nici o distragere nu-1 ade
menea, nu urma nici unei invitări de a prietinilor séi, tot cugetul 
și gândul și-l îndreptase numai asupra unui lucru —asupra por
tretului seu. Abia se putea numi un portret. El, ce e drept, reda 
trăsurile necunoscutei, dar pre lângă totă aséménarea cea mai 
vie, într’o transfigurare așa de artistică, încât tabloul părea scos 
din fundul inimii pictorului, și semăna mai mult idealului séu, în 
care concentrase întrâgă frumseța desevîrșită a naturii femeeșcl, 
de cât a unei ființe supuse trecătorei vieți pământene. Mulțămi- 
rea, pe care i-o insufla succesul lucrării sale, și mândria pentru 
escelența aceluia, creștea din ții în ții, și fu încă potențată prin 
admirarea fără reservă, cu care, însuși necunoscutul prototip al ta
bloului, urmărea progresele măiestrului. Și ori a fost lucru adevé- 
rat, ori numai o dulce amăgire, dar interesul prototipului începu 
a trece dela op la artist, si când privirile amândurora — după ce 
s au fost oprit, într’o contemplare mută, timp mai îndelungat 
asupra operei aprópe terminate, asupra acestor forme de carne, 
calde, ce creșceau, asupra crețelor aruncate pre pânză, ce păreau că 
se mișcă ușor — se întîlneau, înmărmureau într’o dulce uitare de 
sine, ca și legate prin farmecul celei mai intime alipiri.

In acesta reciprocă disposițiă sufletâscă trecu o septâmână 
după alta, și Sampierra își petrecea acésta vreme scumpă în aceea 
sigură încredințare, că terminarea tabloului îî va câștiga dimpreună 
cu cea mai înaltă gloriă de pictor și iubirea celei mai frumóse 
femei. Tabloul încă nu era sfîrsit de tot. Mai lipsea încă ultima 
sugrăvire a crețelor în partea din jos a hainei de atlas argințiu, și a 
încântătoriului picior, care băgat într’un păpuc roșu de marochin 
brodat, se vedea eșind de sub aceste crețe. Mai trebuia încă o 
ții — dóue — până când socotea, că va fi terminată opera și el se 
va vedea la culmea gloriei sale de artist și a fericirii în amor.

Inse lectica nu se mai arăta în țliua cealaltă, la óra înda
tinată. El așteptă sosirea țlilei următore și își petrecu vremea 
singur în odaia sa. Dar lectica nu se aréta nici în țliua următdre. 
— Stativul și utensiliele de pictură înse, dimpreună cu o cassetă 
în care se aflau dóue sute de ducați, fură date, nóptea târțliu 
stăpânului căsiî, unde ședea, fără nici o esplicare, fără nici o mul- 
țămită, fără nici un alt cuventl

Visul se sfîrșise.
4.

Visul sé sfîrșise — dar ce mai deșteptare i-a urmat! 
Tabloul, care avea sé-1 pună în șirul celor mai mari artiști, la 
care lucrase cu o plăcere, pre care nici când mai înainte nu o 
simțise, chieltuindu-și celea mai bune puteri, era pierdut pentru 
el, subtras pentru totdéuna privirilor lui și a lumii, după cum își 
închipuia. Ce-i foloseau lui banii? El voia sé aibă chipul, căci chi
pul i-a fost fericirea, mărirea, viața! Femeia cea mai încântătore, 
din ochii căreia îi strălucise promisiunea celei mai frumóse fericiri 
în viață, a fost răpită ființii lui. Tabloul esista, însă nu pentru 
el; femeia trăia, dar pentru el era mortă, înmormântată. A fost 
o perdere duplă și ireparabilă, care-1 atinse cu atât mai greu, arun- 
cându-1 la pământ, cu cât, în urma celor întâmplate, se crețluse 
înălțat la culmea fericirii.

Dar el se reculese. După multe cjile petrecute în cea mai 
adâncă consternare, în cea mai consumătore durere, se ridică. 
El căuta chipul și femeia ce îi sețluse de model. își uitase de ju
rământul séu, căci dór era vorbă de viața lui! ■ Nu mai voia
se scie de nime, și nu întreba după nime, decât după chipul séu 
și după femeia acestuia. Mâhnirea și dorul după améndóué îi 
consumară viața, figura lui, încă în flore, începu a da înapoi și 
fața lui se făcu palidă. I^iua întrâgă era tot pre strade, prin alee, 
prin biserici și prin piețile publice. Intra prin galerii și palate, 
pre unde observa femei și unde erau espuse tablouri. Inzădar! — 
Cei ce-I cunosceau îl luară întâiu în ris și-l batjocoreau, apoi îl 
compătimeau. Cei ce nu-1 cunosceau se spăriau la vederea pali
dului bărbat tiner și-l luau drept un nebun. Și el și ajunse ne
bun. — După ce trecuseră luni de-a rândul, pline de cel mai ne
liniștit și chinuitor dor după chipul și femeia misteriosă, durerea 
pentru perderea sa câștigă o înrîurire posomorită asupra spiri
tului lui, și îl scóse din văgașul liniștitei cugetări. Viața lui se 
trecea uniform, cufundându-se în gânduri melancolice și triste, și 
intervalele lucide în cari se regăsea pre sine însuși, îî serveau 
numai spre acea, ca sé-i încurce și cufunde mai tare sufletul în 
nefericita rătăcire a gândurilor învălmășite. Cu ochii adânc cățluți 
în orbite și de jumâtate stinși, cu pérul încărunțit, cu trupul obo
sit și îmbrăcat în chipul cel mai neîngrijit se strécura el dealungul 
ulițelor, lipindu-se de păreți și privind sfîicios și pre furiș prin fe- 
reștile deschise, pururea căutând, pururea cercând după chipul séu, 
după femeia ce îi șețluse de model. într’o ții părăsise ulițele 
orașului și rătăcia în cóce și în colo, printre grădini. înaintea unei 
vile stăteau câteva calese, o mulțime de omeni sta și se îndesa 
în jurul treptelor, intrând și eșind prin porta principală, care era 
deschisă în laturi. El le urmă și întrebă ce este. Era vila de 
curund decedatului principe Matheo Saluzzo, care, din ordinul ere- 
țlilor se vindea prin licitare, dimpreună cu întregul mobilár, cu 
galeria de tablouri și cu tóté uneltele de casă. Galeria de tablo
uri ! O parte a aceleia se vânduse deja, înse partea cea mai alésá 
se striga chiar acum. Acum »o marină« de Claude Lorrain, un 
tablou de Velasquez, acum — portretul unei dame de un măiestru 
necunoscut! — El tresare, pironindu-șî ochii mari deschiși asupra 
chipului — e chipul séu! El stă înaintea aceluia cu mânile încru
cișate. Nu are nici un scudi în buzunar, dar și el ofereșce, el dă 
mai mult de cât or! și care oferent, și astfel ridică prețul tot mai 
sus. Lumea îl priveșce cu mirare, șoptind: »E pictoru cel nebun!« 
și mai mult nu-1 iau în samă nici pre el și nici ofertele lui. Se 
dă signalul de încheiare. Cumpérátoriul esaminâză acum chipul mai 
cu deaménuntul, lumea se minunâză de el și întrâbă după pic
torul aceluia, se amintesc celea mai celebre nume.



ANUL I. „R EVISTA ILUSTRATĂ.“ PAG. 131

»Eu sum acela, eu sum pictorul !" strigă Sampierra la acestea.
»D ta ești un nebun!« i-se respunde cu indignare. »Zugră- 

veșce D-ta firmele delà ospătarii — dute, carate — cumpără-ți 
păpuci mai înainte de a vrea së cumperi tablouri.«

»Cum!« strigă Sampierra, voi nu-mi credeți, pentrucă umblu 
îmbrăcat în zdrențe? — Eu sum Sampierra discipulul lui Albano 
și al marelui Rubens, rivalul lui Van Dyk — eu am zugrăvit 
portretul ! «

»Așa? D-ta l-ai zugrăvit? Atunci trebue së scii și aceea, pe 
cine ii represintă. Cine e dama care ți-a servit de model ?«

Sampierra tăcfi și privi țintă în pământ.
Omenii riseră.
»Atunci vreu së ți-o spun cine este, ca se-o știi,« strigă in- 

tendantul curții prințului. »E Antonella, iubita prințului!»
Sampierra së părea că abia aude. El își băgase mâna con

vulsiv în përul sëu cărunt și nu vedea nimic decât numai chipul.
»Și totuși este chipul meu!« strigă el din nou. »Acesta-i 

capu care l’a conceput, acésta e mâna, care 1 a esecutat — omeni 
buni, eu jor că-i opul meu! Cine vrea së mi-1 dispute së vină în
ainte! - Vedeți, că nu vine nime, pentrucă nime nu pote veni. 
Chipului am consacrat eu celea mai bune puteri ale mele. Chipul a 
fost aerul, viața și fericirea mea! — Ce-mi foloseau averea și li- 
niscea, plăcerea și studiile mele — Dumnezeu mi-a luat chipul 
și de atunci nu am putut face nimic alta, decât së plâng. Acum 
îl am erăși. — Ah! dați-mi chipul înapoi!—«

Cei din jur îl priviră cu uimire și înduioșați.
»Arată că D-ta eșci pictorul, și sfîrșeșce portretul,« d>se 

cumpărătorul aceluia, »atunci îți vom crede. Numai puțin mai tre
bue — zugrăveșce darl«

In ochii lui Sampierra schinteia un foc sălbatic.
»Dați-mi de grabă colori și penel!« strigă el.
Intendantul curții căuta după de aceste și le află între ră

mășițele prințului; i le-au adus lui Sampierra. Un cerc des de 
privitori se făcu în jurul lui.

El se reculese pentru un moment, amestecă colorile pre pa
letă și începu sâ le îngroșe văpsînd. Dar mâna îî tremura și ți
nea penelul nesigur, confunda colorile și se părea că abia le pote 
deosebi.

Un murmur și șuerat se ridică din mulțimea celor ce stă
teau în jurul lui.

El se trase înderept, apoi se apropia erăși de chip — șovăia. 
Fața i-se întunecă, un păinginiș rece ca de morte se lăsă preste 
ochii lui și îngălbinind deodată, ca și lovit de trăsnet, cădu ța- 
pen preste tablou, acoperîndu-1 cu trupul seu. Câți-va săriră întru 
acolo ca se-i ajute se se ridice.

»Și totuși este chipul meul« îngână el încă odată.
Apoi i-se închiseră ochii și inima încetă de a-i mai bate.
EI fii îngropat și uitat în cimiteriul seracilor. Ce s’a ales de 

chip, nu să scie.
Traducere de Ertea pop țjota.

-------------------' i*- . X. . .. - - ----- -----------------

Strigoii.

Ia taci, mamii, din gura tacit 
Strigoii umblă dor și pot 
Sc-tl ducă laptele chiar tot 

De pe la vaci.

Mai românesce cum se-ți spun, 
Că-i poți vedea dacă pândesci 
In sera, când pe la ferești 

Urdicl se pun!

El puse grapa. Cei ce nu-i 
Dar de sub grapa cea de spini 
Vccpu pe Lina din vecini

Cu Dinu lui.

Ședeau pe prispă amendoi
Alături, singuri singurei ......
Acum nu crede, pi cât vrei

Că sunt strigoi! Eilian.

Mănăstirea delà Sinăia.
Sinaia este locul unde petrece preste veră curtea regală ro

mână și societatea înaltă a Bucurescilor și a României întregi.
In Sinaia a zidit regele Carol minunatul castel Peleș, palatul 

lui de veră, după cum se vede în ilustrațiunea de pe pagina 132.
Când treci pe pasul Predealului munții dela Brașov spre șe

sul României, dai de Sinaia, la polele muntelui Buceciu, un loc 
frumos și încântător, cum rar ai mai află altul pe întreg rotogo
lul pământului. Aci s’au unit natura cu sciința omenescă, spre a 
împodobi acest loc. Natura a încungiurat valea cu munți uriași și 
cu păduri de brădet, cu ape vîjeitore, care se reped în Prahova, 
dând locului o înfățoșare poetică, er omenii au îndeplinit acesta 
iconă, clădind în luminișul, ce se deschide între munți, vile sau 
case de veră, hoteluri, băi și alte așecjeminte, cari sunt ca curțile 
zinelor din povești în mijlocul acestor munți.

Dar nu totdéuna a fost aci așa. Mai de mult locul acesta, 
unde e aeji Sinaia, era gol, pustiii, ca întrâgă valea Prahovei, și 
nu era cercetat decât de păstori cu turmele lor, ér locuit era nu
mai de urși și alte dihănii.

Scrisorile vechi ne spun, că cei de întâiu omeni ce s au sta
tornicit pe valea Prahovei, au fost nisce călugări, înainte de asta 
cu 3—4 sute de ani. Ei au pus temelia mânăstirei și cătunului 
Sinaia, de adi. Numele de Sinaia îl dete Mihaiu Cantacuzino în 
veacul al XVII, când fugi de urgia lui Duca Vodă prin valea 
Prahovei, la Brașov. Drept mulțămită lui D-deu, că l’a scăpat de 
dușmani, el ridică apoi la 1692 mănăstirea delà pôlele Bucecilor 
dându-i numele de Sinaia, după numele mănăstirei de pe muntele 
Sinaia.

Dar atât mănăstirea cât și locul delà Sinaia, se făch însem
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nat și vestit în tbtă Europa sub domnia regelui Carol. Curend 
după venirea lui în România, ca prinț tinăr, visită valea cea fru- 
mosă a Prahovei și mănăstirea Sinaia, cea zidită sus pe muchea 
dealului. Locul acesta i-a plăcut atât de mult, încât vera anului 
1871 se hotărî se o petrecă întregă aci, dimpreună cu Augusta 
regină, Elisabeta. Mai mult: aci s’au hotărit se-și facă o curte dom- 
nescă, ca cele din povești! Și s’a făcut în chipul după cum se 
vede. In qlece an! fu gata, l’a început prințul Carol și l’a terminat 
regele Carol. Drept dovadă o lespede de metal pe care e săpat 
următoriul vers de Alexandri, când fu gata castelul:

P2u Carol și al meu popor 
Zindit’am într’un gând și dor 
In timp de lupte — al meu regat. 
In timp de pace ■— al meu palat!

Castelul se află la o parte din valea Prahovei, spre inima 
munților, ascuns în umbra nemăsuratelor păduri, pe cari nu le-a 
atins securea, unde de veacuri bravii uriași cad de bătrânețe unul 
preste altul și zac acoperiți de mușchi.

Aci departe de sgomotul lumei, în sinul naturei, îl place 
regelui, reginei și întregei familie regale a petrece flilele de veră.

Carmen Sylva, regina poetă Elisabeta, de bună semă că pre- 
umblându-se prin aleele aceste naturale din giurul palatului și-a 
conceput multe din frumosele ei lucrări poetice literare; aci a scris 
„Povestiile Peleșului“ cele minunate.

La 15 Octobre 1887 a fost o mare serbare la Castelul Peleș, 
a 18 aniversare a căsătoriei regelui și a reginei României. Atunci 
acolo fiind și poetul Alexandri cu alțî vre-o 4000 de fruntași din 
întregă România a scris următorea Balada Peleșului:

Castelul »Peleș«.

I.

Plânge Prahova de vale 
Și se vaetă mereu, 
Tot ducând în a sa cale 
Dorul Peleșului seu. 
Tulburată se repede 
Vrend de stânci a se isbi 
Căci cu densa nu-1 mai vede 
Râvnitor de a se iubi.

Balada Peleșului.>

De când apa curgătore 
Și cu sorele ceresc 
Au menire-nvietore 
Pentru sinul pământesc, 
Dându-i vieță și rodire, 
Veselie și noroc: 
Ea, prin dulce recorire, 
El, prin radele de foc.

Peleșul cu flori pe frunte 
Și-n vestminte de cristal 
Venea flilnic dela munte 
Preste valuri dând năval; 
Și toți braflii în mirare 
De-al vedea clocotitor 
Frământau cu întrebare: 
Unde-1 duce viul dor?
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El sboră cu gândul sboră
Prin sălbatice păduri 
Locuite odinioră 
De urși mari, de mari vulturi, 
Și mergea ca se se culce 
Plin de vieță, fericit, 
Pe al Prahovei sin dulce, 
Ca’ntr’un leagăn mult iubit.

Și amendoi în desfătare 
Se duceau întrulocațî 
Până-n jos preste hotare 
Mult departe de Carpați, 
Veseli, rătăcind pe lume, 
Sub ceriu vecinie zimbitor: 
El uitând chiar al seu nume, 
Ea, chiar locu-i de isvor.

Bune vremi erau p’atunce 
Când ursitului din stânci 
Nu-i păsa ca se s’arunce 
Preste rîpele adenci. 
II mână dorul, ce este 
Dulce al inimei avent, 
Care trece ca-n poveste 
Preste mări și sub păment.

Dar acum el întârzie . • . 
Drumu-n cale-i s’a lungit! 
Ea-1 asceptă ca se vie 
Din flori până la sființit; 
Și sermana! tulburată, 
Se tot vaetă mereu, 
Purtând grija necurmată, 
Grija Peleșului seu!

II.
Intr’o <Ji ■ • aȘa se spune, 

Căletoriul tinerel 
Zări-n cale-i o minune, 
O minune de castel, 
Ca ntro clipă răsărise 
Din pămentul scorburos 
Și-a lui porțî cu drag deschise 
Unui Rege glorios.

El văflu trecând în sore 
Și sub codrii bătrânesc! 
O Regină cântătore

De-ale munților povești; 
Și frumose Mărgărite 
Pe sălbatice potici, 
Și pe drumuri năsipite 
Urme de piciore mici.

Și audî ce nu s’aude 
In desimele de munți; 
Nu urlări de fiare crude, 
Nu căderi de brafli cărunți, 
Ci divină armonie 
De dulci glasuri arginți! 
Și de organ ce re-nvie 
Umbre albe de copii.

Fermecat Peleșul șede 
Pe o stâncâ-n loc oprit, — 
Vede și nu-i vine a crede, 
Simte ce n’a mai simțit. 
Ca și densul în uimire 
Urieșii cu verf alb 
Plimbă, ținteșa privire 
Pe castelul acel d’alb-

Splendida-i ’nalta clădire 
Ce străluce acum sub cer 
Cu măestra-mpodobire 
Unui mândru juvaer; 
E menită se devie 
In present și-n viitor 
Cuib voios de ospeție, 
Cuib de glorii și onor.

III.
Etă regele sosesce 

Lângă Peleș gânditoriu 
Și-l întrebă de voesce 
Ca se-i fie muncitoriu, — 
Căci e june, căci e tare, 
Cât optzeci de murgușorî, 
Și cu brațul Iui e-n stare 
Se-nvertescă roți de mori.

Peleșul la așa cuvinte 
Se treflesce ca din vis, — 
Lume nouă-n a lui minte 
De odată s’a deschis . . . 
Bucuros el la turbină 
Se repede ’nvingătoriu

din Sinaia, la pôlele 
artă cea mai măreții

Ca se macine lumină 
Delà fulgerii din nori.

Și de-atunci când noptea vine 
Născătorea de suspini, 
Aste locuri le vefli pline 
De fantastice lumini.
Feeria se estinde 
Preste falnicul castel, 
Ce fereștrile-și aprinde 
Ca de-un sore ascuns în el.

IV.
Piua Peleșul lucreză 

Cât un uriaș vénjos, 
Er când fliua însereză 
Redevine Fët-Frumos 
Și-n castel apoi apare 
Cu pas vesel triumfal; 
Căci e nașul seu, și are 
Loc la prânzul cel regal.

Intre flori și-ntre copile, 
Intre ambii Suverani, 
El s’arată mic de pile 
De și are mii de ani . . . 
Și regina-nveselită 
II desmierdă adese ori 
Pe a sa comă împletită 
Cu brilanțî schinteietori.

Apoi mândrul, după cină, 
La toți lasă rëmas bun. — 
Saltă sprinten, se închină 
Și plecând ca un nebun, 
El se duce se se culce 
Plin de vieță, fericit, 
Pe al Prahovei sin dulce 
Ca-ntr’un legăn mult iubit.

Ea îl mustră cu blândețe 
Și-i tot flice că-i păcat 
De a pierde-n tinerețe 
Cursul seu neaternat.
El răspunde cu mândrie: 
Mândră fi de-al meu noroc! 
Dic Luminei ca se fie 
Și lumină e pe loc !*)

*) Castelul »Pele.șul“ situat în posiția cea mai admirabilii 
grandiosei masse a Bucecilor, — acest castel este lucrarea de 
și mai frumosă din țeră, șî ale căruia mândrețe au contribuit mult întru a duce de
parte faima țerei și a frumseților ce cuprinde ea. Peleșul e iluminat cu lumină elec
trică; er puterea, care produce lumina acea electrică, este apa Peleșului, un părăuaș re
pede și limpede, care vărsându-se mai departe în Prahova curge în fața castelului re
gelui, căruia i-a dat numele seu. — Tocmai faptul acesta, că adecă părăuașul Peleș

a fost pus la lucru: se „macine lumină“, pentru aceea „minune de castel“ ce-i portă 
numele, tocmai acest fapt deveni subiectul acestei balade frum6.se. In castelul Peleș 
împodobit de multe din producțiunile geniului artistic a M. S. Reginei Elisabeta, și în 
care orga resună adesea sub mâna Reginei Carmen Sylva, apele Peleșului alcătuesc în 
mijlocul mesei regale un avuz din care saltă în sus o racjă limpede din undele 
părăuașului. De aceea ^ice Alexandri, că Peleșul are loc la prânzul domnesc.

T. N.

XXTCEFTTT IDE

E sore blând în ceriuri, — și-i di de veselie, 
Prin aer trec miresme, și glas de ciocârlie, 
Și ară economul și samână și grapă 
Er norul î-i trimite din sîn pe brazde apă; 
Și ride lanul verde, cât vefli în depărtări, 
Minune ncântătore! și raiu de desfătări! —

. . . Dar tote acestea raiuri din câmpuri prefăcute, 
Au resărit pe ’ncetul prin muncă și prin lupte, 
Și obosiți în brazde, sărmanii muncitori, 
Rădică, frunți în aer ploate de sudori, 
Dar fața lor pârlită e dulce înseninată, 
De gândul fericirii și-a rodurilor plată . . .
_____  Qeorge Simu.

Trei omeni alții Dtimneçlett.
Nu tot cel ce (Jice: «D6mne, Ddmne! ci 

numai cel ce face voia Tatălui, va vedea împe- 
răția lui Dumnezeu.« Sf. Scriptură.

Vorbele aceste ale sfintei scripturi le putem întorce și așa: 
Nu tot ce-și bate pieptul și face gură mare, ci numai cel ce în- 
deplinesce fapte nobile, e demn a se chema Român adevărat. Ca 
tote nemurile din lume, așa și nemul nostru, și-a avut și-și are fa
risei și cărturari destui, dar puțini profeți adevărațî și apostoli de
votați. Și precum pe vremea mântuitoriului lumei, nu numai cei 
mai luminați de învățăturile vecului, ca apostolul Pavel și Evan- 

gelistul Ioan, ci și pescari! necărturari, ori cu puțină învățătură 
făcură minuni și purtară treba apostoliei cu totă rîvnă, așa și 
acum: nu numai din cei mai luminați fii ai nemului es adeverațiî 
apostoli ai Românismului, ci adesea, din omeni cu puțină pregă
tire de carte, dar cu inimă mare, cu zel înflăcărat, cari apoi toc
mai din causă că nu s’au bucurat de cele învățături înalte, merită 
totă lauda și admirațiunea nostră, merită se-i dăm de esemplu 
contimpurenilor și urmașilor noștri. Intre astfel de apostoli putem 
numi cu drept cuvent pe vrednicii bărbați Moș Herlea, Aron Boca 
Velchereanul și George Cătawl.

frum6.se
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MOȘ HERLEA.
Puțini vor fi clin cetitorii Revistei Ilustrate, care se nu fi 

aucjit (le numele lui Moș Herlea, a acestui țeran model, care era 
înțelepciunea întrupată și dela care puteau multe învăța nu numai 
țăranii, dar și cărturarii cei mari.

Acum nu mai este între cei vii, dar memoria lui va remânea 
pururea neștearsă dintre noi, cari l’am ve^ut, l’am cunoscut, am 
vorbit cu el și ne-am minunat de înțelepciunea lui. Eată din ce 
causă ilustrăm acestă pagină cu portretul lui și depunem aci câ
teva trăsuri din vieța lui cea demnă și plină de fapte frumose.

Moș Nicolae Herlea s’a născut la 1 Iunie 
1819 în comuna Vinerea, colo lângă Câm
pul panei unde Pavel Chinezul bătu pe Turci, 
a căror morment și a<,iî se vede. Tatăl seu fu 
preotul Teodor din aceea comună, și avu 
mai mulți prunci șipe toți îi dede la școle 
se învețe carte, numai pe Nicolae 1 ținu acasă 
se-i porte economia. Dar de și nu-1 dădu la 
școli înalte, griji de creșcerea lui cât mai bine 
nu s’ar fi putut ori unde l’ar fi dat la învă
țături. A ceti l’a învățat nu din Abcdar, ci 
din Bibliă, care i-a fost totă cartea ce o în
văța și care i fu și de ajuns, că ajungend 
odată se scie ceti, îi erau deschise drumu
rile, pe care ajunge omul la învățătură, și de 
n’a merge la școlă, numai voiă sc aibă și cap 
bun. Er aceste două lucruri nu-i lipsiră lui 
Moș Ilerlea; el după ce odată sciu ceti apoi 
era în apele lui. Când numai putea, își 
rupea câte o leacă de vreme și cetia, și ce- 
tia, și se procopsia singur pe sine, numai 
cu ajutorul cărților, cari îi erau pretinii cei 
mai buni, cari nu-1 lăsară de rușine câte 
cjile a trăit.

Prin neîntrerupta cetire și-a fost câștigat 
cunoscințe din tote ramurile sciinței, cu deo
sebire istoria universală și geografia, care 
le și cunoscea mai bine decât mulți profesori de cei cu diplome 
de trei coți. Er sfânta scriptură atât cu temeiu o cetise și atât de 
mult, de sciă să-ți citeze în tot timpul și Ia tote ocasiunile din ea 
pasage întregi mult mai sigur decât cei mai mulți preoți. E drept 
că, pre lângă diligința lui cea mare, era ajutat și de memorie 
forte bună și nu bea nici un fel de beutură bețivă, care mai tim
puriu ori mai târcjiu timpesce mintea omului. Beutura lui a fost 
apa curată în totă vieța sa, de aceea a și remas tot cu mintea 
întregă până la adenci bătrânețe.

Prin îndelungata cetire a istoriei Romanilor și Românilor, prin 
esemplul bun din casa părințescă și prin frecarea de lume s’a for
mat Moș Herlea un caracter demn de imitat, de aceea vorba lui 
era vorbă ori unde o punea, spusa lui nu remânea mazere arun
cată în părete.

Etă dovadă pentru toți Românii, că omul și fără școle multe, 
ba așa (jicend chiar fără școle, se pote aventă la frumose cuno
scințe și se pote ridică la mare cinste, numai se nu-i lipsescă voia 
de a ceti. Dar cel ce nu urmeză cetirea, chiar de a învățat 16—20 
de ani prin școlele cele mari, în scurtă vreme nu-1 mai cunosc! 
din omul ce nu s’a bucurat de atâta potop de carte.

De mic copil învăța Moș Herlea cele 8 glasuri bisericesc!,

și de aci în colo dumineca și în sărbători, dimineța și sera, era 
nedespărțit de strana cântăreților. Astfel deveni cântăreț vestit, că 
și glas avea forte bun și în decurs de 72 de ani a ajutat cântă
reților la purtarea slujbei dumneçleescï, fără a primi cândva ceva 
remunerație pentru acel ajutor.

Moș Herlea mai era și vestit chirurg, care lucru îl învățase 
delà moșul seu Precup Herlea, care încă era țăran ca și nepotus’o 
Nicolae de deștept, numai cât nu sciă carte. Astfel Moș Herlea in 
timp de 60 de ani a vindecat pe tot anul sute de omeni schilavi, 

fără a cere delà careva vr’un ban, și fără 
de a-1 întreba dei Român ori strein. Etă 
adevăratul »doftor fără de argint!«

Și doctorii cei renumiți din vecina Oră- 
știe recunosciau că moș Herlea pricepe bine 
acest lucru, că de le mergeau omeni cu 
mâni ori cu piciore frânte, îi trimiteau la 
Moș Herlea în Vinerea se-i vindece. Din 1842 
până în 1847 a funcționat Moș Herlea ca 
învățător în comuna s’a natală, er în anii 
1848 și 1849 a servit căușelor naționale, 
după cum se vede din o epistolă adresată 
de densul cătră istoricul nostru George Ba- 
rițiu, unde vedem resolutul lui respuns ce l’a 
dat comandantului revoluționarilor, când l’a 
fost prins în Balomir: „Sunt cftpitan, (Jise 
Moș Herlea cătră comandantul revoluționar, 
„nu am făcut altceva decât mi-am împlinit da- 
torința față de națiune, precum dta îți împli- 
nesct datorința față de națiunea dtale“, Etă 
un răspuns demn eșit din gura unui țeran 
fruntaș, când se afla în mâna inimicului, pe 
care l'a desarmat cu acest respuns demn.

Din anul 1849 până la adéncï bătrâ
nețe a trăit mai mult pentru binele biseri- 
cei, școlei și comunei sale, servind mult 
timp c.a primar și cassar cinstit al acelei 
comune.

Până la desființarea »fondului regiu« a fost neîntrerupt mem
bru în representanța scaunului Orăștiei, unde se luptă bărbătesce 
pentru drepturile poporului român din acel scaun, alăturea cu dem
nul protopop gr. cat. George Bercianu, pe care-1 iubea mult, fiind că 
era un învățat, orator ales și naționalist cum se cuvine se fie tot 
omul de omeniă.

Ca naționalist înfocat Moș Herlea luase parte la tote adună
rile mai însemnate ale nostre, începénd delà cea memorabilă de 
pe Câmpul libertății din 1848; din deputațiunea ce se dusese la 
Viena cu Memorandul încă n’a putut lipsi, ér Românii adunați la 
Clușiu când cu procesul Memorandului îl aleseră în deputațiunea 
de trei ca se mărgă și se informeze Tronul despre starea lucru
rilor delà noi.

Naturelul lui Moș Herlea a fost vioiu, pururea vesel, glu
meț, dar pe lângă tote aceste cu mare cumpăt în vorbă și-n 
fapte; a fost așa, după cum am dori se fie tot Românul. Portul 
cel țărănesc nu l’a schimbat nici când, eac’așa se purta după cum 
se vede în icona alăturată. Se urmăm faptele lui cele bune, și 
vom fi văduți de nămul nostru cu aceea stimă, cu care a fost 
văqlut Moș Herlea!

(In altă broșură vom vorbi despre Aron Boca Velchereanul 
și despre G, Cătană, cari sunt în viăță).
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C o n o c hi f te rit a.
(])iq datine/e și credinfe/e Românilor despre insecte.)

Pe locurile cele grase, năsipose și băhnose, prin grădini și 
ogrăzi sau curți, în apropierea gunoiului de vite precum și a al
tor movile de gunoie, ce-au trecut sau prind a trece în putregiune, 
se află o gujulie, care se ține de familia grierilor și care petrece 
totă cjiua in pământ și numai noptea iesă afară.

Acesta gujulie, care aduce forte mult în privința făpturii pi- 
ciorelor sale de dinainte cu labele de dinainte ale Cârtiței, se nu- 
mesce în Bucovina' Cuconă Chifteriță, Cucână Chirtiriță, Cucână 
Tifteriță, Conă Chifteriță, Conochifteriță, Conochiftiriță, Chifterifă, 
Chiftiriță, Tifteriță și Pișteriță;

în Moldova: Conochifteriță, Cucona Chifteriță, .Chifteriță și 
Pișteriț l1).

Cred. Rom. din Capul-câmpului, dict. de l’anteleimon Tatarău, și eoni, de 
G. BanilevicI, stud. gimn.

*) Cred. Rom. din ReusenI, coin, de Vas. Pop: »Omenii cred că dacă te-ar 
mușca Cucóna Tifteriță ai muri*-; — a celor din Balaceana, corn, de George Jemna, 
stud. gimn. : »Spune poporul că dacă te-ar mușca nóue Cucóne Chifterițe de-odată, 
apoi poți să și mori. După mușcătura ei se umilă locul mușcat.*

3; Cred. Rom. din Tereclecea, dict. de Domnica Dubău, și corn, de Pavel 
Scripeariu, stud. gimn.

4) Cred. Rom. din ReusenI, coin, de V. Pop ; — a celor din Șcheia, corn,
de Sini. Pop: »Cel mușcat de Conochifteriță până nu va număra o baniță de mă
laiu mărunțel nu se póte vindeca.*

*) Cred. Rom. din Frătăuțul-vechiu, dict. de Ilie Istrătde: »Omenii delà noi 
<Jic, că dacă ar mușca Chifteriță pre cine-va n’are leac, numai dacă ar număra o 
pătiare de mac*; — a celor din l’ărhăuț, coin, de C. Bădăluță, stud. gimn.: »Se 
crede că dacă ar mușca Cucóna Chifteriță pre cine-va, alt leac nu ar găsi, decât 
să numere o baniță sau o ocă de mac, atunci s’ar vindeca.“

6) Șe<Jet6rea, Fălticeni 1892, p. 120. — Tot dl M. Lupescu scrie: »Mușcă
tura de Conochifteriță e fórte rea. Pe cine l’a mușcat nu mai calcă érbâ verde.

’) Dr. M- Leon, op. cit. p. 10.

în Muntenia: Cucână Chifteriță, Cuconă Chiftiriță, Conochif- 
feriți, Conopisteriță, Coropesniță, Coropișniță, Coropiștiriță și Goro- 
piștniță2);

în Transilvania: Coropișniță, Coropiștiriță și Chifteriță9)*) ; 
eră în Ungaria și anume în Biharia: Conopisterițăf; lat. 

Grillotalpa vulgáris, germ. Maulwurfsgrille.
Despre acestă gujulie esistă la Românii din Moldova urmă- 

torei legendă:
»Cică era odată o Cocină forte bogată, însă rea, rea, de să 

te ferescă Dumnezeu.
îmbătrânind Cocona acesta se duse la o mănăstire, veqlî 

dom-te ca să se pocăescă și să se căescă de păcatele și nedrep
tățile ce le-a făcut în tinerețele sale.

Dar ea, în loc să se pocăescă și să se căescă, ispitindu-o 
Necuratul, începu a face petreceri și chef cu omeni mireni.

Prin bani și hatîr cucona ajunsese a fi chiar și stariță. Insă 
cu tote că ajunse la acesta mărire și cinste, ea totu-șî nu se lăsa 
de blăstămățiî.

Eată însă că într’o vreme vin la mănăstirea, unde era cu
cona nostră stariță, doi moșnegi. Se vede că erau DumnefSu și 
St. Fetrea.

întrând moșnegii în mănăstire și găsînd pre maica stariță 
cu chef și petrecând ca o femee ticăldsă, au început s’o dojenescă, 
<;licéndu-i că nu-i frumos ca fiicele Domnului să facă așa și se 
ajungă de rîs în lume.

Starița, superându-se pentru dojana ce mojnegii i-au făcut, 
îi luă de spate și-i dete pe ușă afară, interindu-i din cuprinsul 
mănăstirii.

Moșnegii, ve<^éndu-o acesta, au blăstemat-o ca să se facă 
gujulie, să se ascundă de fața lumii în pamént, și numai atunci 
să iasă din pământ afară, când va fi vreme urită și ploiosă, când 
nu mai vede nimene.

Și blăstemul moșnegilor se împlini, căci mănăstirea se pre
făcu pámént și cucona starița, care făcea chef, se prefăcu într’o 
gujulie urîtă, care âmblă pe sub pământ, de-șî croesce pe acolo 
chilii, și se hrănesce cu rădăcinile legumelor și ale buruenelor, 
adică făcând și-acolo reutăți cum făcea și pe pământ.

Ear din rasa ei cea cafenie i-sau făcut aripi5 6)«.
Conochifteriță petrece de regulă în păment într’o afunejime 

de 30—60 cm. Aice face ea mai multe galerii, er la mijlocul

’) Șe<,let<5rea an I. Fălticeni 1892. p. 120. — Cihac: Dict. t. II. p. 71.
’) Sava Stefanescu: Zoologie p. 191- — Dr. N. Leon: Zoologia medicală a 

țăranului român. Iași 1897 p. 10.
8) Fóia poporului an. I. Sibiiu 1893. p. 284.
*) Prin Reteag și giur ÎI <Jic Câniepchișchiriță (esprime ca în ortografia ma- 

giară : Cânyeptyiștyiriță. I. P. R.
*) M. Pompiliu: Graiul Românilor din Biharia, publ. în »Convorbiri literare*  

an. XX. Bucurescl. 1887. p. 1008.
6) Dict. dlui M. Lupescu de Zancu din satul Crucea și corn, de dl Artúr Gorovei. 

acestora cuibul seu. In acest cuib, care are forma și mărimea 
unui ou de găină sau de gâscă și care e pe din nuntru uns cu 
bale și tare, ca și când ar fi tencuit, se ouă ea o mulțime de 
óue de mărimea meiului (mălaiului mărunțel) și de colore gălbinie.

Unii Români din Bucovina spun că s’ar ouă 99 de óue și 
că puii ce ies dintr'însele n’ar trăi mai mult de-un an. Numai unul 
dintre dîn.șiT trăesce mai mult, și acela, cum trece de-un an, cresce 
mai mare de cât un șorece ; capetă aripi, începe a sbura și pre 
cine îl mușcă, trebue să moră.1)

Cei mai mulți Români însă cred și spun că nu numai puiu 
cel ce a trecut de un an, ci fiecare Conochifteriță mușcă și că 
mușcătura ei n’are leac, că cel ce-a fost mușcat de dînsa trebue 
numai decât să moră.2) Și numai atunci póte acel mușcat să se 
vindece, când va găsi pre aceea-și Conochifteriță, care l-a mușcat, 
va prinde-o, va pune-o în apă și se va spala cu apă de aceea3), 
sau va număra o baniță de mălaiu mărunțel4), ori o baniță, o di- 
merlie sau o ocă de mac5).

Tot așa cred despre mușcătura Conochifteriței și Românii 
din Moldova.

Eată ce scrie în privința acesta dl. M Lupescu:
Conochifteriță e o gujulie ce trăesce pe la locuri băhnose și 

grase; ea e forte primejdiosă. Pe lângă stricăciunea forte mare 
ce face în grădini, ea póte se musce și pe om. Vai de omul muș
cat de ea, că leac nu mai are; îndată se umflă ca o bute și móré 
în dureri nesuferite.

»Dacă ar fi cu putință, că omul să trăcă prin borta prin care 
întră osia carului în butucul roții, sau să numeri un stambol (ba
niță) de mac ori de năsip, numai atunci ai avea leac pentru muș
cătura de Conochifteriță5).«

Ear dl. Dr. N. Leon scrie:
»Poporul crede că Cucóna Chifteriță mușcă; pentru ca să 

nu te umili e bine, că îndată ce te-a mușcat să-i cauți gaura și 
să-i numeri óuele7 *).«

Din causa acésta apoi Românii se feresc forte tare de ori 
și care Conochifteriță ca nu cumva să fie mușcați de dînsă.

Insă Chifteriță nu numai că este forte periculosă, ci totodată 
e și stricăciosă.

Nutrețul Chifteriței sunt diferite larve de insecte și viermi. 
Ba, fiind o gujulie forte mâncăciosă, de multe ori nu cruță nici 
chiar propriele sale óue, ci și pre acestea le mănâncă.

însă fiind că ea nu-și póte află nutrețul trebuincios numai 
într’un sîngur loc, ci trebue să și-l caute în tóté părțile, de aceea 
găunășesce ea cu piciórele sale cele puternice pământul în lun- 
giș și curmeziș ca și Cârtița.
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Prin acésta găunășire însă se face forte stricăciosă, pentru 
că ea nu se mulțăniesce numai cu rescolirea pământului, ci ade
seori e nevoită să rodă și rădecinile cele tinere ale plantelor, cari 
îî stau în cale.

Prin acesta procedură din partea ei cele mai multe plante 
încep apoi a se vesteai, a cădea la păment și a se usca.

Mai cu samă este ea forte stricăciosă pentru straturile de 
legume.

Dacă se pripășesce într’o grădină, unde sunt multe legume 
semănate, și mai ales printre straturile cu câpă, atunci nu se alege 
mai nemică de grădina aceea1).

1 IJupă spusa Românilor din Bucovina și a celor din Moldova, eoni, de 
M. Lupescu.

a; După spusa Rom. din Capul-câmpului, dict. de 1’. Tatareu, coia de G. 
Banilevicl.

s) Cred. Rom. din Breaza, com. de Eusebie Preliciu, stud. gimn.
4) Com. de dl. M. Lupescu.
B) Cred. Rom. din Frătăuțul-vechiu, dict. de Dumitru Covașă, com. de Ioan

Covașă; stud. ginin.

Din causa acésta apoi precum și din causa mușcăturei sale 
Românii și cu deosebire Româncele nu mimai că au mare ciudă, 
ci cum o zăresc pe loc o și urmăresc și-o omorâ.

Dar fiind că Conochifterița, după cum am amintit și mai sus 
trăesce mai mult pe sub păment, și prin urmare nu se póte așa de 
lesne da peste dînsa, pentru că iasă afară numai nóptea și la timpuri 
anumite2), sau când e vreme ploiosă și urîtă, precum și din causă 
că, neomorîndu-se de tot, ci tăindu-se numai în dóue, sau numai 
capul, ea nu piere, ci cresce érá la loc3), nu numai că o urmăresc și-o 
omoră, ci caută și alte mijlóce spre depărtarea și stârpirea ei.

Așa Românii din unele părți ale Moldovei stropesc grădinile 
în tóté părțile cu aghiasmă dela St. Trif (1 Februar), care se țlice 
că are forte mare putere de istovire a unor asemenea gujulii.

Se chiamă adecă preotul de face aghiasmă în qliua de St. 
Trif și cetesce rugăciunile de stîrpirea gujuliilor ce vatămă ródele 
pământului.

Afară de acésta se fac nisce furcuțe, în care se pune lână 
— caer - - și fus, se începe un fir de tort, și se înfig în grădină 
într’o vinere la sfîrșitul lunei, adică când e luna pe sfîrșit și se 
menesce așa:

— Cucónelor Chifterițe 1 ori se vé apucați de tors, ce v'am 
dat, ori de nu, să fugiți, că St. Vinere ve va omori!

Si în urma acestor mijlóce grijuliile fug4).
Cu tóté însă că Chifterița, după cum am vétjut, este forte 

periculosă și stricăciosă, cu tóté acestea este ea și de folos.
Vorba Românului. »Nu e nici un réu în lume să nu aibă 

și-o parte bună.«
Așa se dice că dacă un om medin ucide (omoră) o cuconă 

chifteriță dintr’o singură lovitură cu dosul mânei, atunci respec
tivul om póte vindeca la ori și ce ocasiune și la ori și ce timp 
pre o vacă, care a mâncat trifoiu și din causa acésta s a umflat, 
și anume dacă vaca respectivă se pălesce cu dosul mânei la de
șert, adică unde e umflată5).

O samă de Români însă, când véd primăvara o Conochifte- 
riță, suflă de trei ori pe dosul mânei și apoi, omorîndu-o tot cu 
dosul mânei, o pástrézá și când se umflă vre-o vită de trifoiu o 
vindecă cu dînsa1).

Dacă omorî o Chifteriță, spun érá-si alții, și voesci ca se fie 
de leac, s’o ucidi totdéuna cu dosul mânei, căci dacă o ucicji cu 
dosul mânei, mâna aceea se face vindecătore pentru tóté bóléié 
vitelor2), și mai ales pentru cele mușcate de acéstá gujulie3), pen
tru cele sângerate4), precum și pentru cele ce se umflă de tri
foiu. Cum pui dosul mânei pe vita bolnavă și-o freci un pic sau 
dai numai cu mâna índérépt pe spinarea aceleia, vita îndată se 
însănetoșâză5). Insă mâna respectivă póte fi de leac numai până 
ce omorî altă Chifteriță. Cum ai omorît altă Chifteriță nu póte 
să fie mai mult de leac6).

Dacă o femee nu face copii, să bea óue de Cuconă Chif
teriță cu apă sau cu rachiu și se va lecui.

Când pe cineva îl ró de la picior încălțămintea și se rănesce, 
să strivéscá o Cuconă Chifteriță și să-o aplice la rană.

Pentru reumatism se ia un litru de unt-de-lemn, se pune în 
el trei Cucóne Chifterițe și se lasă se stea la sőre, și apoi se 
frâcă cu el la încheieturi când îl prind durerile7).

Când cântă Cuconă Chifteriță e un semn, că are sé plóe8).
In fine mai e de observat încă și aceea, că ómenii, după pă

rerea și spusa unora. îi flic acestei gujulii Cnc/ină de-aceea, pen
tru ca să nu-i musce9).

După legenda din Moldova însă se numesce Cuconă pentru 
că ea dintru început a fost întru adevér Cuconă.

Ear cât pentru numirea Chifteriță sau Chiftiriță și Piștiriță 
cred că e o compusețiune poporală din cuv. Chef respective piș 
și stariță, care cu timpul s’a prefăcut apoi în Chifteriță și 
Pișteriță.

Ear numirea Con ochifteriță și Coropișteriță etc. e o compuse- 
țiune din trei cuvinte, și anume: Cuconă prescurtat conă, cono, 
coro-\-chef-f  stariță.

*) Dat. Rom. clin Tereblecea, dict. de Domnica Dubău, și com. de Bavel 
Scripcariu, stud. gimn.

2) Dat. și Cred. Rom. din Frătăuțul-nou, eoni, de Vesp. Reuț, stud. gimn. 
»Daci atingi Cucóna Chifteriță cu dosul palmei, atunci mâna aceea se face vinde- 
cătdre pentru tóté bóléié vitelor.’

*),Dat. Rom. din Balaceana, com. de G. Jemna, stud. gimn.: »Dacă Chif
terița mușcă pre o vacă, se frecă cu dosul mânei, și apoi îl trece.’

4) Cred. Rom. din Stupea, com. de Tóder Bocăneț, stud. gimn.: »Când îți 
iesă o Chifteriță înainte, atunci, spun ómenii, că e bine s’o omori cu dosul mânei 
și de va fi o vită bolnavă de sânger se dai cu mâna índírípt pe spinare și se în- 
sănetoș6ză.’

6) Dat. Rom. din Balaceana, com. de G. Jemna. — A celor din Buninț”, 
com. de Vesp. Corvin, stud. gimn.; și acelor din Stupea, com. de T. Bocăneț.

6) Cred. Rom. din llunințl, com. de Vesp. Corvin.
’) Dr. N. Leon, op. cit. p. 10.

Cred. Rom. din ReusenI, com. de V. Pop.
") Cred. Rom. din Balaceana, com. de G. Jemna.

S //■ Jtfariai].

pe veci pierdută.
Pe veci pierdută eu te sciu 

Și-s împăcat cu gând și dor, 
In pieptul meu ca 'ntr'un sicriu 
închis-am tristul meu amor.

Și nime 'n lume nu va sci 
Că te-am iubit și-am suferit 
Deși aș vrea când voiu muri 
Barăm — să-ți spun că te-am iubit!

Qeorge Șimu.
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iDicul ciobănel.
Tote ființele sunt frumușele, sunt drăguțe, până sunt el sus în munte, mai se-î ducă unele altele, mai se aducă

tinere ; dar atât de drăguți ca mieii primăvera
mai este ceva. Las că 
și primăvera în sine e 
anotimpul cel mai plă
cut, căutat de toți po
eții tuturor timpurilor 
și dorit de toți muritorii, 
dar așa plăcută o face 
miile de muscuțe, gân- 
dăcei, puiipaserilor, mieii, 
e<,lii ... și alte ființe 
tinere, care vin în lume 
de odată cu ivirea pri- 
măverei. Copilașii de abea 
o așteptă, er când aud 
mieii sbierând, mai ține-i 
în casă dacă poți!

Es la ei. Ba, de 
dragul lor, mulți nu se 
mai pot despărți de ei 
în totă vieța, se fac cio
bănei (ilustr. I.)

Nici că este o vieță 
mai plăcută ca a cio
banului, care cu un fluer, 
cântând lângă oi, de
parte de lume și de-a 
ei nevoi, își petrece tim
pul în munții cei verdi, 
în aerul cel curat, la apa 
cea bună, mai sus delumea 
cea pecătosă, mai aprope 
de D-<jeu ! Acolo stând la 
turma lui de oițe, îl ajung 
și pe el <,lile grele câte-o 
dată, că nici în munți nu e 
tot senin, că vin venturî și• * 
vin ploi, dar el nu fuge dela 
oi; nu-șî lasă turma pentru 
cât bine-i în lume, nu și-o 
părăsesce nici de frica for- 
tunelor, nicide spaima fie- 
relor. El este ângerul apă
rător al turmei, er turma 
averea lui, sufletul lui.

Colea vera merg cei 
Venirea delà stână.de acasă ai ciobanului la

rar delà turme lânile și brânza în jos la sate (vedï ilustr. II).

, Micul Ciobănel.

Și ce vôie bună este în 
sat când vin bărbații delà 
stână încărcațÎ cu bună
tățile aduse delà oi ; și 
cum vin muerile și-Î în
trebă despre aflarea cio
băneilor și cât se bu
cură ele aflând că aceia 
sunt bine ! Cine vrea se 
afle adevărată fericire 
pe acest păment, caute-o 
în viăța simplă, ciobă- 
născă,

unde cu un fluer 
cântând lângă oi, 
lași se trecă totă 
calea cea firescă 
nesciind de lume, 
de ale ei nevoi !

Adevăratul cioban 
atâta-i de fericit în munți 
la turma lui, încât de l'a 
chema chiar solii împă
ratului la palat, se-1 în
carce de bunătăți, nu
mai se-și lase turma, el 
ar respunde :

Trăescă împăratul
De el n’am trebuință,
Bogat sunt cu asta 

turmă,
Și-nwasta locuință
Sunt forte mulțămit; 
Iubesc Dumnezeirea, 
Un câne mă iubesce, 
M’adapă astă apă,
Ast’ turmă mă nutresce
Și sunt prea fericit! 
Dar fericirea stă
In îndestulire!

J. P R.
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Meteorologie poporană. 
Catui mane (Ut?sa mane).

(Legendă.)

Un sêrb a șterpelit un car de pae delà nașu-seu și 
a luat-o la drum .... A mers el, cât a fost noptica de 
mare. Chérit de frică, ca se nu-1 ajungă după urmă na- 
șu-s^u, plesnea boii cu sfârcu biciului, care fugea de le 
sfârăiau călcâele (copitele) și lăsa numai schintei în urmă. 
De ce mâna boii mai tare, de-aia caru se sguduia și pa- 
ele cădea jos cu toptanu. Mergând el așa, se pomenesce 
hodoronc tronc cu lupu înaintea lui. — Un șarpe rece îi 
trecîi prin sin și cum el din fire e :

Tare în virtute
Și slab de minte ....

se repede tot-odată la bou de »cea« și apucându-1 cu 
mâna de ureche cjice :

Stoa doe bozenata, 

și cu securea în mână se plesnescă lupul drept în cap. 
Boii, au cârmit caru cu proțapu spre meqlă-<ji. Lupu a 
remas încremenit și nu s’a mai mișcat nici până astă-cjî 
de acolo.

Caru e cunoscut de toți. Cele dintâiu patru stele îî 
sunt rotele. Din cele-lalte trei: a dintâiu e proțapu, a de 
a doua sunt boii și a de-a treia lupu. Lângă bou de »cea«, 
e o alta stea mică, aia-i serbu cu bou de ureche. De cu 
sară caru merge deanderetelea spremecjă-nopte și răsărit așa 
încât despre <;liuă, se întorce cu proțapu unde era rotele. 
Pe drumu unde au că(,lut paele, au răsărit stele:

Câte pae pe umbrar ....
Țeraniî îî <jic: Drumu Robilor sau în termen scințific 

Calea Lactica. Ștefan St. (Su/escu.

Un nou folklorist.
Dl George Zăria, un tiner de bună speranță, studinte al gim- 

nasiului superior din Blașiu, prinde a se ocupa serios cu frumosa 
nostră literatură poporană, ceea ce ne face se-1 salutăm cu dragoste 
în șirul folkloriștilor noștri. In ședința festivă a societății de lec
tură a studenților gimnasiali din Blașiu, ținută la 19 Iuniu st. n. 
și-a cetit o disertațiune despre „Credințele astronomice și meteoro
logice ale țeranului în lumina științei“ pentru care disertațiune a și 
câștigat primul premiu de 10 corone, plus câștigul moral, care e 
mult mai mare. Acea disertațiune e pusă la disposiția »Rev. 11.« și 
se va publica în scurt timp. Tot Revistei Ilustrate a încredințat 
și un cesționar, la care vor binevoi on. cetitori, cari se ocupă cu 
literatura poporală, a-i respunde tot pe calea acestei Reviste. în
semnăm la acest loc că tinerul domn George Zăria e fiu al Bă
natului, compatriot de a fericitului Simion Mangiuca, care aseme
nea s’a ocupat forte serios cu literatura poporală. Tinerul folklo- 
rist are avantagiul, că scie bine și limba serbescă, și așa cu aju
torul ei pote face comparare între literatura poporală română și cea 
serbescă. Cesționarul dsale e următoriul:

Ce crede poporul pe la D-vostră:
1. Despre bolta cerescă? cum este aceia făcută? și cum stau 

fixate pe ea stelele?
2. Despre sore și mersul seu ?
3. Despre lună? de unde provin fasele lunari? ce sunt pe

tele acelea cari se ved în lună?
4. Despre luceferi?
5. Despre diferite constelațiuni cum sunt: Carul cel mare și 

mic (ursa mare și mică), Găinușa, Toca și altele?
6. Despre stelele cu codă?
7. Despre stelele cădetore, și despre ploiă de stele.
8. Despre calea laptelui?
9. Despre întunecimi de sore și de lună? (ce sunt vârcola

cii, strigoii, moroii și pricolicii?)
10. Despre nori, ploie și grindină, de unde vin acestea?

11. Despre fulgere și trăsnete?
12. Despre curcubeu?
13. Despre vânt? de unde vine? cum se nasce volbura?
14. Despre fenomenul çlfiei și nopții și preschimbarea lor al

ternativă ?
15. Despre depărtarea sorelui, lunei și întregei boitei ceresci 

delà pământ?
16. Despre numărul stelelor? și corelațitinea dintre ele și 

viața omului?
17. Despre frig și căldură?
18. Despre anotimpuri?
19. Despre rouă și brumă?
20. Despre pământ? forma și estensiunea lui?
21. Despre cutremure de pământ?
22. Despre apă? de unde vine apa riului, isvorului, fântânei?
23. Despre munți și văi? cum s’au format?
24. Despre mări? mărimea lor?
25. De este bine ca omul să-și scuipe în sin dacă vede pi

când vre-o stea?
26. Din ce fel de semne deduce poporul pe la Dvostră schim

barea de vieme de es. că va fi ploie, gindină, vânt sau senin și 
secetă ?

27. După ce se orientâză pe la Dvostră poporul în calcula
rea timpului.

28. Ce fel de legende circuleză prin gura poporului de pe 
la Dvostră despre cele 12 luni ale anului?

Ori cine ar fi în plăcuta posiție de a putea da răspuns lămu
rit în sensul credinței poporale —• la una ori mai multe din în
trebările de mai sus, este rugat ca acele răspunsuri se le trimită 
la adresa »Rev. Ilustr.« în Retteg (Transilvania), care le va aduna 
și le va pune la disposiția tinerului folklorist publicându-le tot odată
și în Revista acâsta. lied. „Revistei Ilustrate“,
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Ț é Fél ri i î noștri.

O părechie tiñera din Bănat.
Lelișoră din Bănat
Ce-ai cerut și nu ți-am datl 
Mi-ai cerut mere și pere, 
Ți-am dat buze subțirele, 
Miai cerut mere și nucí, 
Eu ți-am dat buzuțe dulci!

Până trag o horicică, 
De nicaz nu sciu nemică. 
Ducă gat horea de tras, 
Nu-mi vid capu de nicaz.

Siracl ochișorii mei 
Mare i lumea, o vid cu ei, 
Dar nu vid omeni d’ai mei 
Făr tot negri străinei.

Inimă supirăciosă, 
Ce ți-aș da si fi voidsăl 
De mi-ai da bunu lumii 
lo cum am fost n oi mai fi.

Doine poporale.
Siraca inima mea 

Mult si frige și arde ea 
De-ar avea gură si sbiere, 
S’ar mira lumea, ce-ar cere, 
De -ar avea gură si strige 
S’ar mira lumea, ce-ar rțice.

De nar plânge inima, 
Nici ochii n’ar lăcrăma, 
Când inima 'ncepe a plânge 
Cu ochii nu poți învinge.

Siraca măicuța mea 
Delà multe m'o scos ea, 
Delà multe delà tóté 
Delà doui nu mi pâte 
Delà dor și delà morte.

Siracl ochișori frumoși 
lribuirea-țl din cap scoși, 
Că voi. riu samă ați luat 
După cine v’ațl uitat.

Siracă inimă dragă 
S'o rupt din tine o dărabă 
De te-ar fi rupt om de treabă, 
Dar te o rupt un blăstămat, 
Care-i mai urit în sat.

Frunză verde mărule 
le-mi ’n brați dorule 
Și me legănă frumos, 
Si nu cad din brațe Jos 
Că-s copila desmerdat 
Și nu dorm ne legănat.

Copilă din doi părinți 
Nu sili si te măriți. 
Măritatu-i jug de fer, 
La copile până per; 
Măritatu-i jug de petră 
Până-i lumea nu ești fată. 
Jsta nu-i mir verminos 
Să mânând și si țîpl jos, 
Nici nu-i pâră pădmreță, 
Că-i un lucru pe viață.

Român mărginean călare.

De-a dragul se mergi călare 
Pe calul cu coma mare 
Pântânog de trei picidre, 
Buestraș în fuga mare!

Frundă verde lasă lasă
De tine mândră nu ml pasă, 
Că de mine nu bagi samă, 
Cât piper pui ’ntro zamă.

Siracă străinătate
Tu mi-ai fost soră și frate 
Mi-ai fost pretin și vrășmaș 
Pan la morte nu mi lași.

Asta lume-i cum o veji 
La nime si nu te ’ncreȘt, 
Nici la soră nici la frate 
Nici la cămeșa din spate.

Din Fiscut c. d. Jeodor Oltean.

Bibliografii.
0 carte de mult dorită. O plăcută surprindere ni-a făcut 

domnul Dimitrie Bardoși, supralocotenent c. și r. de infanterie nro 
37 prin scrierea și edarea unui op întitulat »Carte de intrucțiune 
militară pentru școlele de șărgl de infanteriă ces. și reg.

Noi Românii din acesta patriă suntem representați în armata 
comună ces. și reg. în următoriul mod:

In regimentul nro 2 staționat în Brașov sunt români 75%.
In regimentul nro 5 staționat în Sathmar sunt români 75%- 
In regimentul nro 29 staționat în Becîcherechul mare sunt ro

mâni 40%
In regimentul nro 31 staționat în Sibiiu sunt români 85%.
In regimentul nro 33 staționat în Arad sunt toți români.
In regimentul nro 37 staționat în Oradea mare sunt români 68%. 
In regimentul nro 41 staționat în Cernăuț sunt români 70%.
In regimentul nro 43 staționat în Caransebeș sunt toți români.
In regimentul nro 46 staționat în Segedin sunt români 40%.
In regimentul nro 50 staționat în Alba-Iulia sunt toți români.
In regimentul nro 51 staționat în Cluș sunt toți români.

| In regimentul nro 61 staționat în Timișora sunt români 78%.
In regimentul nro 62 staționat în Oșorheiul Mureșului sunt ro
mâni 80%.

In regimentul nro 63 staționat în Bistriță sunt români 90%.
In regimentul nro 64 staționat în Orăștia sunt toți români.
In regimentul nro 85 staționat în Sigetul - Marmației sunt ro
mâni 65%.

Dacă vom considera că în timp de resbel regimentul are 
5000—6000 feciori, atunci putem face computul câți feciori avem 
noi numai în armata comună, afară de cele 2 batalione venătorî 
(în Cluș și Sibiiu) care au câte 1000 feciori, mare parte români, 
apoi în cele 8—10 regimente ele infanteriă honvec^escă încă avem 
mulțime de feciori de ai noștri. Și lucru de mirat, șargele, adecă 
suboficerii: corporalii, conducătorii de plutone și sergenții de ser
viciu, sunt în mare parte tot neromâni chiar și la regimentele aceste 
curat seu în mare parte românesc!. Precând, natura lucrului ar 
aduce cu sine, că la aceste regimente șargele se fie la număr în 
proporțiă cu numărul feciorilor de român. Dar nu e așa, și nu pote 
fi așa pre lângă totă bunăvoința, câtă vreme feciorii noștri nu se 
pregătesc de timpuriu pentru aceste trebi. Și, feciorii nostrii, la 

I rendul lor, încă erau de scuzat pentru indeferința ce o arătau, 
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căci — nu aveau cărți din care s8 se pregătescă. Dar acum lucrul 
sa schimbat- Domnul Dimitrie Bardoși supralocotenent c. și r. 
a scris o carte forte bună, care portă numele după cum am spus 
mai sus, și din care toți feciorii noștri, care sciu ceti și sunt luațî 
la miliția, își pot câșciga cunoscințele cele mai neapërat de lipsă 
pentru noua lor viâță de 3 ani, ce au de a o petrece sub stégül 
înălțatului împărat și rege. E deci de lipsă ca cărturarii noștri 
delà sate se aducă pe séma fiecărui ficior înrolat câte așa o carte, 
ca în decursul verei së se pregâtéscâ cât de cât, ér la tomna, când 
va fi chemat, se nu-i vină lucrurile atât de urîte și necunoscute. 
Dar cartea domnului Bardoși nu e folositóre numai pentru ostași, 
ea ne e folositóre și nouă civililor. Din ea putem învăța multe 
lucruri, cari pân’ la cetirea ei ne erau necunoscute.

Apoi prețul e un bagatel: O coronă și 3 crucerï es. trimis 
acasă, ér celui ce comandă mai multe, de sigur i se dă rabat 
cuvenit. Un fost soldat din regimentul de liniă nr, 6'5.

Delà zelosul și harnicul învățător din Valeadieni, în Bănat, 
dl George Cătană, au apărut de-odată 2 opșdre, unul didactic : 
Omul. Noțiuni din anatomie și fisiologie și reguli igienice pentru 
conservarea sănătății și a corpului omenesc etc. Gherla, tipografia 
»Aurora« A. Todoran 1898. Prețul 25 cr. Și unul istoric : Vieța și 

faptele lui Stefan-Cel-Mare și Bun Domnul Moldavei, scrisă pentru 
înțelegerea tuturor, Sibiiii, »Tipografia« societate pe acțiî, 1898. 
Prețul 40 cr. De vên^are în librăria diecesană din Caranșebeș.

Imnuri și Ode dedicate Ex. Sale Dr. Victor Mihályi de 
■Apșa, cu ocasiunea serbărilor aranjate în Blasiü, la instalarea Sa 
de Archiepiscop și Metropolit de Alba-Julia și Făgăraș, de Emil 
Szabo. E o broșură elegantă în quart mare, tipărită în »Tipo
grafia« societate pe acțiî, conținând 10 imnuri și ode 'la adresa săr
bătoritului Archiereu.

„Convorbiri Literare“ apare la 15 ale fiecărei luni, anul 
XXXII, editura Librăriei Socecit et Comp ; Bucuresci calea Victoriei 21. 
Este Revista cea mai eminentă literară, eșind în broșure de câte 
7 cóle octav mare. Abonamentul pentru țările locuite de Români 
pe un semestru lei 7.50, adecă pe an 15 lei. - Cine are rara feri
cire de a poșede »Convorbirile Literare« chiar delà început până 
açlï, are cea mai frumosă bibliotecă literară națională. Dar câți sunt 
acei fericiți? — De sigur tare puțini!

Foia poporului. De 6 ani în cóce apare în Sibiiu în fie-care 
duminecă o gazetă pentru țărani, numită „Foia poporului“ și costă 
pe anul întreg numai 3 fi. Acesta este cea mai răspândită gazetă 
printre țăranii noștri, și cu drept cuvent, de óre ce ține pe ceti
tori în curent cu afacerile politice, naționale, bisericesc!, școlare, 
sociale și dă îndrumări practice din economia câmpului, grădină
rit și stupărit, pre lângă multe bucăți de literatură ușoră. Se re- 
comândă de sine prin cuprinsul ei cel bogat.

Tribuna, qliar quotidian apare în anul al XV. în Sibiiu. Luptă 
bărbătesce alăturea cu Gazeta Transilvaniei pentru caúsele nóstre 
naționale. Prețul de abonament 14 fi. pe an. Nu să mai satură 
omul a o ceti!

Retorica și carte de cetire. In editura Caro! Csallner, 
Bistriță, se află „Retorica și carte de cetire", de Prof. G. Pletos și 
I. Ghețe, întogmită în conformitate cu planul ministerial pentru 
cl. V. și Vl-a gimnasială.

Cartea conține partea teoretică pentru technica composițiu- 
nilor în prosă de genul conscriptiv, narativ, filosofic-didactic și de 
genul oratoric. Conține apoi mai multe modele în text și un 
număr corespunzător de bucăți de cetire anume căutete și luate 
delà cei mai buni scriitori români. Special cartea de cetire are: 
14 specimene de conținut rotunçlit din genul descriptiv; 13 din 
genul narativ; 15 din prosa filosofică; 17 din genul oratoric.

Cartea a fost aprobată din partea înaltului Ministeriu r. m. 
pentru culte sub Nro. 34134 ex 1895; ér de cătră presa română 
a fost aprețiată ca o carte de valóre. Ea are VIII-¡ 326 pagini 
și costă i fl. 8o cr. = - 3.60 coróne, pentru Ungaria; ér pentru 
România 4 franci.

Librarii și vênçlëtoriï capătă rabat.
Comándele se pot face la tipografia Csallner în Bistriță 

(Besztercze) ori la autori în Nâsëud (Naszód).

Geografia pentru clasa I. gimnasială, reală și pentru pre
parandii de Pompeiu Grigorița, profesor gimnasial în Nâsëud a 
eșit de sub tipar și se află în editura Tipografiei Caro/ Csallner, 
în Bistriță, de unde se pote procură.

Dicționarul român-maghiar pentru școlă și privați de Ion 
Gheție, profesor gimn. în Nâsëud se pote procură delà autor cu 
prețul de 3 fl.

Diverse.
Himen. Dr. Petru Todorescu, med. de reg. c. și reg. și-a ser

bat la 12 Iuniu căsătoria cu dșora Lavinia fica domnului Nicolau 
Florescu posesor în Ighiu. Noroc și Zile bune!

Necrologe. Ștefan Pop, nobilul paroch gr. cat. din Mihalțiu 
și protopop al tractului Aiudului, în 25 Iuniu n. 1898, împărtășit 
cu ss. Taine, a adormit în Domnul în al 65-lea an al vieței și al 40-lea 
al preoției și al fericitei sale căsătorii. Osămintele scumpului de
funct s’au așezat spre odihnă în cimiteriul gr. cat. din Mihalțiu 
Luni în 27 Iuniu n. 1898 la 3 ore după amiaZi. — Chiar și me- 
tropolitul Blașiului cu bărbații cei mai destinși de acolo au parti
cipat la înmormântarea acestui preot demn, ca și care forte pu
țini avem.

Măria Băllan, după un morb scurt și greu a repausat în 
Domnul Joi în 7 Iuliu st. n. a. c. Ia 11 ore sera în etate de 40 
de ani, lăsând în jale pe neconsolabilul ei soț Grigore Băllan con- 
ducătoriul fabulei țării din Cernăuț, și fii: Valerian, Nicu, Theodor, 
Ambrosius, Livius, Julian și Maria.

Deslegarea logogrifului din broșura IV.
Sore, sorte, morte. Bine au deslegat’o domnișora: 

Elisabeta Neagoș din Deda și d-nii: Alvescu, Clușiu; Ioan Andreiu. 
preot gr.-cat. în Sân-Mihaiul de Câmpiă; Octavian din Ludișor; 
Ioan Moldovan, preot gr.-cat. în O.-Ujfalu; Aureliu Sdicu, teolog 
în Caransebeș; Ioan Cociș, ped. în Blașiu; Leon Cehovschi, înv. 
sup. în Partești de sus (Bucovina).

Premiul (o cărticică scrisă de redactorul acestei Reviste.) 
l’a câștigat prin sortare domnul Ioan Moldovan, paroch gr.-cat. în 
O.-Ujfalu p. u. Teke.

Telefonul redacțiunei.
Bicicli, întregă n’a avut loc — a o frânge n’ani voit — am lăsat’o întrâgă 

pentru procsimul nr.
Dlui I. Recensiunea dtale asupra opșârelor scrise de dl Geovge Cătană nu 

o putem publica, fiind lunguță și avend »Revista Ilustrată« puțini cetitori de cari 
cetesc astfel de recensiunl cu plăcere. Sperăm că ești satisfăcut dacă repetăm și noi 
câteva din vorbele dtale: „Le recomand (scrierile dlui G. Cătană) cu totă căldura 
tuturor, celor ce sciu ceti și ar fi de dorit ca se avem mulfi învățători ca dl (L 
Cătană.“

Dlui Teodor Bogdan, înv. în Samșudul de Câmpiă: Primit. Mulțămită! Pote 
că se vor folosi din ele.

Dlui Ion Negrescu — România. Ce putem bucuros publicăm. Din cele so
site în urmă încă vom folosi cât nî-a sta în putință.

Dlui George Târziu, ped. abs. în Cenadul Serbesc: După ce le vom vede 
vom sef spune, de se pot publica ori ba, numai se fie bine scrise, că corespon
dența de abia o am putut descifra.

I. S. Korneuburg. Nril 3 și 4 vi s’au trimis a d6ua 6ră. Vrăjitârea satului 
nu întrunesce condițiile de a se putea publica. Cu mare greu am descifrat’o ca se 
ne convingem că nu-i de noi.

Prof. Dr. Elefterescu. Mulțămită de cele primite și de cele promise. Salu
tări frățescl!

O Albăiuliană. Ambele se vor publica: »Dolores« întâiu și în Novembre 
»piua morților«-. Mai aveți multe? Complimente!

Dlui P. A. »Unei amăgitâre“ și »E dorul teu bădiță« rimeză bine, ci nu-i 
pic de poesiă-n ele, prin urmare nu le putem folosi.

Dșorei Iulia Bran. Primit, Mulțămită. Astfel de lucrări folosim cu plăcere.
Mai multora: parte pe cale privată, parte în nrul viitor.

Abonamentele se trimit la editor în Soimuș (Nagy-Sajo), manu
scrisele la redactor în Reteag (Retteg) Transilvania.

„Revista ilustrată“ de pe semetrul I al anului 1898 compactată, în 
legătură de lues se vinde la administrația acestei foi numai cu 5 fl. edi
ția de salon și cea poporală cu 3 fl. 50 cr.

Cuprinsul broșurei VII. »Blăstemul șerpelui«, (poesie) pag. 121. — »Ceva despre Bucovina«, pag. 122—124. — »Cine?! . ♦ « (Problemă) pag. 124- 
— »Dr. Silvestru Morariu-Andrieviciu, (1818—1895)«, cu ilustrațiune pag. 125—127. — »Lorenzo Sampierra«, (narațiune) pag. 128—131. — «Strigoii«, (poesie) pag. 
131. — „Mănăstirea delà Sinaia«, (cu ilustrațiune) pag. 131 —133. — »început de vérâ«, (poesie) pag. 133. — »Trei ómenl alui Dumnezeu (Mos Ilerlea)«, (cu ilustra
țiune) pag. 133—134. — „Conochifterița“, pag. 135—136. — „Pe veci pierdută“, (poesie) pag. 136. — „Micul Ciobănel“, (cu 2 ilustrațiunl) pag. 137. — „Meteorolo
gie poporană“, Caru mare (Ursa mare), (Legendă), pag. 138. — »Un nou folklorist“, pag. 138. — „ȚSranît noștri“ (cu 2 ilustrațiunl), Doine, pag. 139. — „Bibliografii“ 
pag. 139—140. — „Diverse“, „Deslegare de Logogrif“ și „Telefonul Redacțiunei**  pag. 140.

Proprietar și editor: Ioan Baciü. — Redactor responsabil: Ioan Pop Reteganul. — Tipografia Carol Csallner, Bistriță.


