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Sextil Puşcariu 
Intre personalităţile reprezentative ale Ardealului cărturăresc, 

între figurile care sintetizează sforţările neamului nostru de a 
ocupa un loc onorabil între popoarele în vecinică emulaţie spre 
•culmile senine ale ştiinţei, d-1 Sextil Puşcariu e, fără îndoială, 
între cele dintâi. 

Prin activitatea ştiinţifică de aproape patru decenii, ca şi 
prin calităţile d-sale personale şi-a creat un ascendent, de care 
nu se bucură mulţi din aleşii neamului, — numele său, respectat 
pe urma a ceeace a dat ştiinţei, trecând de mult hotarele Ţării. 

Căci d-1 S. P. e un pasionat al ştiinţei. In camera lui, 
•cu păreţii căptuşiţi cu cărţi, străbat greu chiotele partidelor 
politice. Departe de contingenţele politicei de interes personal, el 
înţelege să iese din izolarea sa numai când e vorba să pună în 
discuţiune şi să lupte pentru probleme de interes general româ
nesc, iar bunul simţ care-1 caracterizează îl apără de a cădea în 
exagerări, în alunecări sau afirmaţiuni necontrolate, care scad 
valoarea individului, fiindcă-i scad seriozitatea, probitatea. 

Intelect agil, dar întotdeauna echilibrat, înzestrat cu un dis
cernământ aproape fără greş în judecarea oamenilor şi a operelor 
lor, în judecarea valorilor şi nonvalorilor; spirit disciplinat şi totuşi 
de îndrăsneţe iniţiative, fără însă a se aventura în lucrări care-i 
depăşesc puterile; cap clar, duşman neîmpăcat al obscurităţii, 
preocupat mereu de grija de a-şi înveşmânta ideile şi sentimentele 
în forma cea mai aleasă dar şi mai accesibilă celor cărora se a-
dresează, — viaţa şi realizările lui Sextil Puşcariu, cu aceste ca
lităţi, sunt o comoară care poate servi tuturor timizilor, neîncre
zătorilor în puterile proprii, dezordonaţilor în munca pe care o 
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săvârşesc, frământătorilor expresiunii prin materialul limbii a atât 
de variatului conţinut sufletesc: de un pilduitor îndreptar. 

Dar nu e în intenţia acestor rânduri de a-i aduce elogii cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani — ocazie care a prilejit sărbătorirea 
şi omagierea d-sale la Universitatea al cărei profesor este — nici 
nu vom face noi aprecierea operei pe care o are la activul d-sale. 
Au făcut-o şi vor mai face-o alţii, cu autoritatea pe care le-o dă 
prestigiul instituţiei în numele căreia vorbesc şi apreciază, sau 
activitatea lor în aceleaşi domenii ale ştiinţei.*) 

O făcu de mult Universitatea din Viena când, la vârsta de 
27 de ani, îl abilita docent al ei. 

O făcu Universitatea din Cernăuţi când, cu doi ani mai 
târziu, îl chemă între profesorii ei, încredinţându-i catedra de limba 
şi lit. română. 

O făcu Academia Română când îl alese membru al ei. 
O făcu tot Academia când îl însărcina cu redactarea Dic

ţionarului Limbii Române, moştenire lăsată de un Haşdeu. 
O făcură facultăţile Universităţii din Cluj când îl aleseră de 

cel dintâi rector român al acelei Universităţi. 
O făcu Republica Franceză când îi conferi Legiunea de 

onoare. 
O făcură şi o fac cele mai de seamă reviste de specialitate 

— mai ales germane — care se simt onorate cu colaborarea 
d-sale. 

O făcură şi o fac mereu savanţi străini de mâna 'ntâi prin 
elogiile pe care le aduc filologului român, întemeietorului „Mu
zeului Limbii Române" şi conducătorului Buletinului acestui Mu
zeu, a monumentalei opere „Dacoromania", care ar face cinste 
oricărei instituţii similare apusene. 

O făcură Universităţi străine care l-au invitat să ţină con
ferinţe în cadrul lor. 

Sentimentele-i religioase, care-i conduc viaţa, i-au adus, în 
1933, preşedinţia Frăţiei Ortodoxe Române; iar calităţile-i de di
plomat, — încredinţarea, mai anii trecuţi, a sarcinei de a ne re
prezenta Ţara, în chestiile culturale, în faţa areopagului Ligii Na
ţiunilor. 

*) Articolul care urmează a sosit după culegerea şi tragerea acestor 
pagini. — N. Red. 
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Ce-am mai putea adăuga deci noi la aceste dovezi de pre
ţuire şi consacrare a valoarei d-sale ca om, ca Român, ca bărbat 
de ştiinţă? 

Intenţia acestor rânduri e: să dăm expresiune bucuriei noa
stre de a-1 vedea pe sărbătoritul de la 17 Ianuarie şi la această 
vârstă tot atât de activ — dacă nu mai activ — ca 'nainte cu 
20—30 de ani şi să-i arătăm, cu acest prilej, toată mândria şi 
recunoştinţa Braşovenilor nu numai pentru cinstea pe care o face 
oraşului său de naştere prin activitatea şi roadele activităţii d-sale, 
ci şi pentru cultul pe care-1 are — şi pe care nu numai că nu 
se sfieşte, dar se simte mândru şi fericit să-1 sublinieze în toate 
prilejurile — pentru cultul tradiţiilor în care a crescut aici, evo-
cându-le mereu în amintirea celor din jurul său şi căutând mereu 
să le reînvie, pentru atmosfera lor atât de prielnică reîntremării 
şi înviorării sufletelor abătute — pornite pe căi care nu sunt ale 
noastre — sau ofilite înainte de vreme de istovitoarea muncă in
telectuală. 

Academicianului şi profesorului Sextil Puşcariu, care fără 
tobe şi surle, printr'o activitate necurmată de câteva decenii a 
augmentat an de an reputaţia facultăţii de litere din capitala Ar
dealului şi prestigiul ştiinţei româneşti, îi trimitem, de-acasă, toate 
urările de sănătate şi de cât mai multe satisfacţii pentru restul 
vieţii, pe care i-o dorim prelungită, în depline puteri trupeşti şi 
sufleteşti, până la extremele limite care se 'ngăduie aici pe pă
mânt fiinţei omeneşti, — ca să poată da încă multă vreme celor 
pripiţi, celor nerăbdători, celor ahtiaţi de succese fără osteneli, 
pilda vie a muncii ordonate, tăcute şi neîntrerupte: singura cale 
pe care se poate creia numele bun, numele respectat, nu numai al 
indivizilor ci şi al neamurilor. 

Axente Banciu 
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Sextil Puşcariu 
Cu prilejul sărbătoririi sale. 

Intre cărturarii ardeleni care şi-au închinat toată activitatea 
lor numai ştiinţei, un loc de frunte ocupă Sextil Puşcariu. încă 
de acum trei decenii numele acestui învăţat străbătuse în lumea 
linguistică a Apusului, iar astăzi rodnica sa activitate reprezintă 
un titlu de mândrie pentru ţara noastră. 

S. Puşcariu s'a născut în Braşov, în anul 1877, dintr'o fa
milie ai cărei reprezentanţi au scris pagini de glorie în istoria Ro
mânismului de dincoace de munţi. Dintre înaintaşi se cuvine să 
pomenim pe următorii: Cavalerul Ioan Puşcariu, istoric care a 
prezentat pentru întâia dată într'o lumină nouă trecutul familiilor 
nobile româneşti din Ardeal, publicând date istorice deosebit de 
preţioase. Străjer neobosit al cauzei noastre naţionale, a participat 
la revoluţia din 1848 şi la adunarea de la Blaj, iar mai târziu 
(1861) Ia înfiinţarea Asociaţiunii transilvane, această cetate de cul
tură, de rezistenţă etnică şi de luminare a elementului românesc 
din Ardeal. Arhimandritul Ilarion Puşcariu a avut un rol impor
tant în vieaţa bisericească a mitropoliei din Sibiu. Pentru contri
buţia însemnată pe teren cultural a amândurora, precum şi pentru 
îndârjita luptă de afirmare a elementului românesc asuprit, ei au 
fost aleşi membri ai Academiei Române. Părintele filologului şi 
linguistului sărbătorit într'o şedinţă solemnă de Universitatea 
„Regele Ferdinand I" a fost advocatul Iosif Puşcariu ( f 1923), 
care are marele merit de a fi întemeiat prima revistă politică-
satirică din Ardeal (Cocoşiul Roşu, 1876), de a fi publicat, în 1908 
şi 1911, Amintirile lui Moş Barbă Albă şi de a fi luat parte activă 
la toate mişcările politice şi culturale din Ardeal. După mamă, 
S. Puşcariu face parte din distinsa familie Ciurcu, care probabil 
este de origină aromânească. 

In asemenea împrejurări nu ne surprinde cultul viu al iubirii 
de neam, activitatea stăruitoare şi toate acele neîntrecute opere 
realizate de S. Puşcariu. Visul Unirii tuturor Românilor a fost 
neîntrerupt alimentat în familiile Puşcariu. In 1907, urmând ace
eaşi tradiţie de pregătire sistematică a timpurilor pe care le-am 
trăit, S. Puşcariu declara atât de profetic (în Junimea Literară IV, 
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nr. 1, pag. 4):... „programele noastre politice sânt limitate astăzi în 
spaţiu şi in timp. Dar Românii din Bucovina nu sunt numai Bu
covineni, ci fac parte dintr'un popor mare şi plin de nădejdi, care 
e strâns acum mai mult decât orişicând în jurul unui ideal care nu 
ţine seamă de graniţe, e: unitatea culturală a tuturor 
Românilor" (sublinierile sânt ale noastre). Acestea le spunea căr
turarul in calitate de profesor al Universităţii germane din Cernăuţi. 
O afiimaţie mai categorică, mai cumpănită nu se putea face în cali
tatea pe care o avea, căci este ştiut, după o unitate culturală con
ştientă trebuie să urmeze unitatea politică, un fruct al celei dintâi. 
In toată strălucita sa carieră, S. Puşcariu n'a cunoscut termenii 
„regăţean", „ardelean", „bucovinean", etc, ci numai termenul 
Român, reprezentant al blocului Românismului nord-dunărean şi 
sud-dunărean, care are un rol bine definit în acest colţ latin al 
Europei. 

Spirit ager, suflet nobil, încălzit de focul sacru al patriotis
mului, S. Puşcariu trebuie să fie un model pentru toată generaţia 
tânără de pretutindeni care vrea să slujească cu demnitate la al
tarul de afirmare şi de mărire a neamului românesc. Acesta este 
motivul pentru care vom încerca să prezentăm, în aceste rânduri, 
activitatea şi meritele acestui cărturar ardelean, care se grupează 
în Panteonul Românilor de dincoace de munţi, alături de ilustrele 
figuri ale lui Samoil Micu, Gh. Şincai, Petru Maior, T. Cipariu, 

/ Andrei Şaguna, Gh. Bariţiu, etc. 
După studii făcute în ţară, S. Puşcariu pleacă la Leipzig, 

având de acasă încă înclinaţii spre literatură (Schiţe, Craiova 1896; 
Juvenilia, proză şi versuri, Braşov 1898). In Germania a avut no
rocul să fie îndreptat spre cercetările linguistice şi filologice de 
personalităţi căre nu sânt nici astăzi depăşite, cu toate că de atunci 
este aproape o jumătate de secol. Lecţiile vestitului indoeuropenist 
K. Brugmann, ale slavistului A. Leskin, ale germanistului Ed. 
Sievers şi ale celebrului psiholog W. Wundt brăzdau adânc mintea 
luminată a tânărului braşovean. In Institutul lui G . Weigand, în 
care se dădea atât de multă atenţie limbii române, el a fost con
dus spre deslegarea numeroaselor probleme din graiul părintesc, 
probleme care îl vor preocupa toată vieaţa, din deslegarea cărora 
câştigăm un sentiment de mândrie îndreptăţită. Noi, Românii, 
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sântem singurii urmaşi legitimi ai limbii şi culturii romane birui
toare în răsăritul Europei. 

Talentul şi ascuţita pătrundere a acestor grele probleme fac 
ca S. Puşcariu să devină curând colaboratorul maestrului la adu
narea materialului de limbă din Valea Oltului superior, material 
care s'a publicat apoi în însemnata lucrare Atlasul Linguistic al 
limbii române (de G . Weigand) şi într'o lucrare personală. Prin 
alt studiu despre Diminuitive în limba română (1899) tânărul bra
şovean se anunţă ca un nou crainic în ştiinţa graiului românesc. 

Dupăce şi-a luat doctoratul la Leipzig, el pleacă la Paris, 
unde a avut ca profesor pe celebrul G . Paris, savant care a do
minat prin talentul său filologia franceză până la începutul acestui 
secol. Cei patru ani din Germania şi cei doi din Franţa sânt ho-
tărîtori pentru viitoarele preocupări ale lui S. Puşcariu. Literatura 
şi mai ales poezia, spre care era chemat de un glas tainic al su
fletului, este părăsită — cum singur a mărturisit-o cu prilejul săr
bătoririi —, îndreptându-şi paşii cu multă energie spre lămurirea 
problemelor de limbă. 

In popasul de alţi doi ani, făcut la Universitatea din Viena, 
el a fost puternic influenţat de profesorii de indoeuropenistică, fi
lologie şi de etnografie balcanică (P. Kretschmer, V. Jagii", K. 
Jirecek) şi, în deosebi, de cel mai de seamă romanist al timpu
rilor noastre, de W. Meyer-Lilbke (mort de curând). Abilitat do
cent, deschide în capitala Austriei, primul seminar de limba ro
mână la Universitate. Numeroasele studii, articole şi etimologii 
publicate în reviste streine de mare circulaţie (Zeitschrift fur ro-
manische Philologie, etc.) şi în reviste româneşti (Familia, Telegra
ful Român, Gazeta Transilvaniei, Luceafărul, Convorbiri Literare, 
Noua revistă română, Sămănătorul, Junimea Literară) fac ca nu
mele lui S. Puşcariu să fie aşezat printre personalităţile care vor 
avea rol hotărîtor în propăşirea neamului românesc. In deosebi 
Dicţionarul etimologic al elementelor latine din limba noastră 
(Etymologisches Worterbuch der rumănischen Sprache, Heidelberg, 
1906) îi creiază în romanistica apuseană un nume nepieritor. Se 
demonstra pentru prima dată că limba noastră păstrează 1947 de 
cuvinte de origine latină, Ia care se adaugă miile de derivate cre-
iate de spiritul graiului românesc. Se câştigă prin această lucrare, 
unică şi neîntrecută până acum, un loc de frunte limbii noastre 
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între celelalte limbi neolatine, arătând importanţa ei capitală pentru 
studiile de romanistică. Dicţionarul etimologic înscrie o culme din 
activitatea lui S. Puşcariu. 

Colţul pitoresc al Moldovei, Bucovina, îl chiamă (în 1906) 
să onoreze catedra de limba şi literatura română de la Universi
tatea germană de acolo, dupăce Academia Română (în 1905) îl 
alesese membru corespondent şi îi încredinţase redactarea Dicţio
narului (1 Ianuarie 1906). Bucovina era în pragul unui declin na
ţional tot mai accentuat şi a unei nepăsări condamnabile faţă de 
cultura românească. Revista Junimea Literară (înfiinţată în 1904) 
încerca, după mărturisirea redactorului ei, I. Nistor, să combată 
„ înstrăinarea sufletutui şi a gândului românesc". S. Puşcariu a 
venit la timp pentru ca de la catedră, prin numeroase conferinţe 
şi prin şezători literare, la care participau scriitorii din vechea 
ţară, să deştepte Ia o nouă vieaţă societatea românească bucovi-. 
neană, care lunecase pe povârnişul desnaţionalizării. Cu talent de 
vorbitor neîntrecut care cucereşte inimile, cu acea minunată limbă 
românească, pe care o stăpânea ca nimenea altul, el a aprins în 
sufletele generaţiilor de dinainte de Unire dragostea de vorbă ro
mânească, de literatură românească, strecorând printre cuvinte cre
dinţa neclintită în realizarea unităţii noastre naţionale. Soarta i-a 
hărăzit să se bucure de munca-i obositoare în 1918, când a putut 
prezenta Regelui desrobitor de neam şi întregitor de ţară, Ferdinand 
I., actul unirii pentru vecie a Bucovinei cu Vechea ţară românească. 
Acest apostolat în slujba ideii naţionale reprezintă o pagină de 
glorie în vieaţa acestui slujitor credincios al condeiului. Gazeta de 
fiecare zi pe care o visau Bucovinenii, a realizat-o tot el, scoţând 
Glasul Bucovinei (primul număr a fost scris numai de dânsul) 
încă pe vremea când Bucovina se afla subt dominaţia austriacă. 
In această „Veselă grădină" s'a lucrat intens la Dicţionarul Aca
demiei Române, din care primul volum (literele A şi B) de 716 
pagini a apărut în 1913. De atunci şi până astăzi, cu toată între
ruperea pricinuită de răsboiu şi cu toate greutăţile financiare din 
Dicţionar au mai apărut literele F, G , H, I, şi fascicole din C , 
iar litera J este subt tipar. 

Pe când era în Bucovina, S. Puşcariu a publicat importanta 
lucrare de Reconstruire a Străromânei (Zur Rekonstruction des 
Urrumănischen, 1910) care deschide perspective nouă în epoca în-
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tunecoasă a formării limbii şi a poporului nostru.Academia Română 
îl onorează, în 1914, cu cea mai înaltă distincţiune ce se poate 
acorda unui om de ştiinţă, alegându-1 printre membrii săi. 

In răsboiul mondial cărturarul ardelean, căpitan în artilerie, 
a zăbovit în drum spre frontul Italiei, atât cât a putut, prin Ardeal 
cu bateria pe care o conducea, nădăjduind că vor veni fraţii des-
robitori, care trecuseră Carpaţii şi pe care îi simţea atât de 
aproape în sufletul şi în planurile sale. Pe coasta Dalmaţiei, în 
sacul de campanie, nu s'a putut despărţi de materialul de limbă 
adunat de Ia Românii din Istria pe când era la Viena, ci 1-a purtat 
cu sine şi în momentele puţine de odihnă, îl aprofunda şi îl studia 
pentru ca să-şi uite de sălbătăciile răsboiului. Rodul acestor me
ditaţii au fost cele două volume de 704 pagini consacrate Româ
nilor din Istria. Cu această ocazie se pune într'o lumină cu totul 
nouă şi originală problema locului, a felului cum s'a format limba 
noastră şi cum s'au născut cele patru dialecte. Paginile din voi. II, 
din concluzii, cetindu-le, eşti cuprins de o mândrie legitimă, de o 
încredere în soarte i poporului nostru şi de o admiraţie faţă de 
înaintaşii care au scris pagini atât de glorioase. 

S. Puşcariu a intrat în Bucovina în vârstă de 29 ani şi a 
părăsit-o în 1919, când avea 41 de ani, pentru ca să vină în ca
pitala Ardealului şi să organizeze cel mai înalt aşezământ de cul
tură, Universitatea. Cu toate acestea ori de câte ori ai prilejul să-i 
vorbeşti de acest colţ al Moldovei, vorba Iui primeşte un accent 
duios şi plin de înţeles. 

Cum a organizat S. Puşcariu Universitatea din capitala 
Daciei superioare avem o dovadă vie în activitatea intensă a ge
neraţiei de învăţaţi români, veniţi din toate colţurile pământului 
românesc întregit, în urma căreia astăzi acest aşezământ este con
siderat printre cele mai de seamă focare de cultură din Apus. 
Progresul realizat în domeniul ştiinţei de Universitatea din Cluj 
este cel mai puternic argument pentru drepturile noastre sfinte 
asupra acestui pământ românesc. 

Dragostea neţărmurită pentru cuvântul românesc care, stu
diat cu pricepere, străpunge negura în care zace trecutul nostru, 
îl face pe savant să creeze în centrul de prigonire al elementului 
românesc cel mai de seamă institut, Muzeul Limbei Române, care 
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are menirea de a pune în toate drepturile sale limba românească 
prigonită un mileniu. O energie fără pereche, un talent de orga
nizator neîntrecut şi o prevedere providenţială au fost la baza 
acestui institut care a strâns în jurul lui pe cei mai de seamă fi
lologi, linguişti şi istorici care se interesează de vorba românească. 
Faima Muzeului, instituţie unică în ţară şi poate în Europa, este 
clădită pe o hărnicie fără pereche. Publicaţia, Dacoromania, oglin
deşte în cele nouă volume care cuprind 7500 de pagini opera mă
reaţă şi monumentală care se face subt conducerea lui S. Puşcariu. 
Dacă mai adăugăm şi cele nouă volume de lucrări publicate în 
Biblioteca Dacoromaniei este firesc să fim cuprinşi de mândrie şi 
să avem încredere în puterile spirituale ale învăţaţilor neamului. 

Muzeul Limbei Române a intrat de la început (1919) în le
gătură cu intelectualii satelor pentru a aduna cât mai repede co
moara de cuvinte şi de obiceiuri româneşti. Prin cei aproape o 
mie de corespondenţi din întreaga ţară institutul culege şi scapă 
de la pieire tezaurul de vorbe cu care ne exprimăm fiecare dintre 
noi gândurile. 

Pentru ca această operă să se facă şi cu aparatul ştiinţific 
necesar, S. Puşcariu a pus bazele şi a condus realizarea celei mai 
grandioase opere linguistice a secolului nostru, anume Atlasul Lin-
guistic al României. Pentru această lucrare cel care semnează a 
studiat în nouă sute de zile trei sute de comune, scriind la faţa 
locului aproape 700.000 de răspunsuri, iar tânărul şi distinsul sla
vist Emil Petrovici a lucrat vreo şapte sute de zile în alte optzeci 
de comune din întreaga ţară, scriind aproape 400.000 de răspun
suri. Cele câteva hărţi publicate în prospectul acestei lucrări arată, 
între altele, stăruinţa neamului nostru în nordul Dunării şi drep
turile noastre asupra acestui pământ care ne-a fost leagăn şi ne 
va fi şi mormânt. 

Cele 363 de lucrări, de articole, de recensii, publicate până 
acum de S. Puşcariu în activitatea sa neîntreruptă de patru de
cenii îl aşează, fără exagerare, printre cei mai de seamă bărbaţi 
de ştiinţă ai ţării noastre şi printre savanţii cu renume mondial. 

Pentru generaţiile tinere S. Puşcariu este o pildă dintre cele 
mai alese de vieaţă închinată ştiinţei şi de afirmare a rolului 
nostru de străjeri credincioşi ai latinităţii celei mai răsăritene din 
Europa, atât pe teren cultural cât şi pe teren politic. 
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Revista noastră este deosebit de fericită de a se asocia la 
sărbătorirea acestui ilustru cărturar ardelean care a ridicat ştiinţa 
filologiei şi a linguisticei române la culmi neatinse de ea până 
acum şi care a sădit în sufletele generaţiilor care l-au avut pro
fesor o iubire fără de margini pentru vorba românească şi pentru 
pământul românesc. 

Sever Pop 
conferenţiar universitar 
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O nouă contribuţie la istoria Românilor 
în evul mediu 

in. 

In capitolul precedent am arătat care este părerea noastră 
asupra „Vlahiei" Asaneştilor şi a rolului Românilor din Nordul 
Dunării în luptele lor şi că ea diferă temeinic de aceea 
a d-iui S... Citind cu atenţie pe cronicarii timpului şi mai ales 
pe Nichita Honiates (Choniates), trebue sa rămânem cu convin
gerea că Românii din Nordul Dunării, împreună cu conlocui
torii lor Cumani, n'au dat Asaneştilor numai ajutoare ocazionale, 
ci au avut chiar partea cea mai însemnată în luptele de elibe
rare împotriva Bizanţului ale Româno-Slavilor — căci Bulgarii 
propriu zişi nu mai existau cu naţiune — din epoca scurtă dar 
glorioasă a regatului „româno-bulgar". 

Vorbind despre „foarte numâroasa oştire ajutătoare" (plei-
ston... symmachikon) pe care Asan o strânse „d ncolo de Dunăre" 
(în Ţara Româneasca), şi cu care „se întoarse în Misia... pus
tiită şi deşertată de Romei" (Bizantini), Nichita Honiates ne 
spune lămurit că el (Asan), „nemulţumit numai cu stăpânirea 
Misiei"... „s'a hotărît să dea o lovitură şi mai mare Romeilor... 
împreunând domnia Vlahilor şi Bulgarilor, aşa precum fusese ea 
odinioară". Şi Nichita Honiates mai afirmă încă odată în cartea 
2-a, cap. 3 a „Domniei lui Alexie Angliei" că „Cumanii şi gloa
tele Vlahilor" cari „prădau oralele Traciei" fuseseră veniţi de 
peste Dunăre (Skythai meta moiras Blachon ton lstron diabantes 
tois Thrakikois polismasin.)') 

Românii din Nordul Dunării împreună cu cetele călăreţe 
ale războinicilor nomazi cumani au fost aceia cari au contribuit 
în primul rând la victoriile militare ale Asaneşti or şi deci nu 
trebue să ne mirăm că cronicele apusene contimporane vorbesc 
aproape numai de „Vlahi şi Cumani". Istoricii şi cronicarii con
timporani n'au confundat numele Vlahilor cu a ela al Bulgarilor, 
precum le plăcea să creadă chiar şi unor istorici slavi şi ger-

•) Nichita Choniates, ed. Bonn, p. 489 şi 644. 
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mani din veacul al 18-lea1), ci au avut în vedere puternicul şi 
numărosul popor al Românilor, răspândit din Carpaţii nordici 
şi până în Thesalia care întrece şi astăzi cu numărul de trei 
ori pe Slavii „bulgari". 

Dar mai este încă o dovadă însemnată, neexploatată până 
acum de istorici, a creşterii în acest timp a puterii politice a 
Românilor nordici. Este teama pe care aceştia o inspiraseră regilor 
Ungariei, cari pentru a putea apăra împotriva lor — şi bine
înţeles şi a Cumanilor — părţiie din Răsărit ale regatului au 
fost nevoiţi să facă apel la ajutorul cavalerilor cruciaţi teu
toni, cu sprijinul cărora au şi reuşit să cucerească o parte a 
Transilvaniei, a Munteniei şi Moldovei fCumaniei), iar mai târziu, 
pe la 1233, şi o parte a Olteniei Băsărăbeştilor, pe care o tran
sformară apoi în „Banatul Severinului". 

într'o dare de seamă asupra broşurei păr. Octavian Popa 
despre „Făgăraşul sub Domnii munteni", publicată de noi în 
revista „Ţara Bârsei" nr. 3 din 1935, am arătat care este pă
rerea noastră asupra fondului istoric al tradiţiei „descălecării lui 
Negru-Vodă* şi că aceasta trebue adusă neapărat în legătură cu 
coborîrea peste munţi a cavalerilor cruciaţi „hospitaliţi", dela 
cari au rămas în Sud-Estul Transilvaniei o mulţime de numiri 
geografice cu atributul „negru", drept amintire a îmbrăcăminţii 
lor negre şi a crucii negre de pe mantaua lor.2) Descoperirile 

1) Intre aceştia este şi Ioan Gotthilf Stritter, profesor Ia Academia im
perială de ştiinţe din Petersburg, care în importanta sa culegere de texte din 
scriitorii bizantini, privitoare la popoarele dunărene, (Memoriae populorum» 
olim ad Dunubium, etc. incolentium, e scriptoribus historiae byzantinae erutae 
et digestae, Petropoli, 1764, 4 volume) atribue Bulgarilor toate faptele mă
reţe săvârşite de „Vlahii" celor trei fraţi români Petru, Asan şi Ioniţă. 

2 ) „Una din cele mai puternice cetăţi ate acestor Cruciaţi din Ţara 
Bârsei — scriam noi—poartă şi astăzi numirea: Cetatea Neagră" (Schwarzburg 
ung. Feketehalom). Românii numesc chiar şi astăzi contraforturile munţilor 
dela Apus de ruinele puternicei lor cetăţi Marienburg (Feldioara): Măgura 
Neagră. In regiunile vecine cu ţara Bârsei şi pasul Buzăului, stăpânite odi
nioară de ordinul Cruciaţilor Hospitaliţi, mai multe înălţimi strategice poartă 
şi astăzi numirea de Muntele Negru (Feketehegy); iar râul şi ţinutul dela 
poalele lor, prin mijlocul căruia trec mergând spre pasul Buzăului ruinele 
unui lung zid de apărare, este numit şi astăzi de Săcui „Straja sau garda 
Neagră" (Fekete-iigy>. Nici nu mai vorbim de cuvântul Kereszt-Ur (Domnul 



recente dela Curtea de Argeş nu fac decât să confirme această 
presupunere a noastră, căci ce rost puteau să aibă între reli-
cviile găsite în mormintele din secolul al 14-lea, pe lângă obiec
tele bizantine şi inelele cu inscripţii slavone, şi obiecte de in
contestabilă artă apuseană precum şi inelele cu inscripţiile 
„Hilf Ghot" şi „Ave Măria", scrise cu majusculele gotice ale se
colul precedent? N'a fost Sf. Măria patroana acestor cruciaţi, re
cunoscuţi şi de istoriografia noastră ca întemeietori ai oraşului 
Câmpulung? Lăsând la o parte chestiuuea dacă între aceşti 
„descălecători" se găsea sau nu şi voevodul românesc al Făgă
raşului, ca suzeran al regelui Ungariei, lucrul de căpetenie este 
constatarea că în calea formării unui mare imperiu româno-
bulgaro-cuman, care ar fi cuprins în sine şi Transilvania, s'au 
pus înşbi purtătorii coroanei Sf. Ştefan, cari au recurs spre 
acest scop şi la ajutorul cavalerilor cruciaţi şi al principilor 
apuseni. 

Iată adevărata cauzî a deslipirii Românilor din „Vlahia" 
de miazănoapte de cătră regatul Asanizilor şi a colonizării cu 
Germani a unei însemnate părţi a Transilvaniei şi chiar şi a 
unor cetăţi şi oraşe din ţările româneşti şi din Cumania (Mol
dova). Iată şi explicaţia cea mai nimerită a „închinării Băsără-
beştilor şi a boierimei de peste Olt" lui „Radu Vodă Negrul", 
despre care ne vorbeşte cea mai veche cronică a Ţâri Româ
neşti. Invoindu-se „să fie subt porunca lui şi numai el (Radul 
Negrul) să fie peste toţi stăpânitor", Băsărăbeştii s'au despărţit, 
cel puţin de formă, de împărăţia Domnilor „româno-bulgari", 
câci îi vedem şi mai târziu luptând în Oltenia cu ajutorul ace
stora împotriva încercărilor de cutropire şi supunere ale lui 

Cruciat) care dăinueşte până astăzi în numele mai multor localităţi săcuieşti. 
N'ar trebui deci căutată originea numelui lui Negru Vodă şi a numelor geo
grafice de mai sus în îmbrăcămintea neagră şi în crucea neagră de pe man
taua membrilor Ordinului Sf. Măria al Hospitalităţilor teutoni hierosolomitani ? 
Chiar şi vechea emblemă cu trei capete de Arapi a Ţării Româneşti ar putea 
să stea în legătură cu expediţiile împotriva Saracenilor, ale luptătorilor cru
ciaţi întemeietori de asociaţii cu adevărat umanitare şi creştine, care au putut 
cuprinde în sine şi fruntaşi din ţările noastre, precum se ştie că au participat 
la ea şi fruntaşi din Ungaria". — „Ţara Bârsei", nr. 3 din 1935, p. 303 - 4 . 



Andrei II, care pentru înlesnirea planurilor sale, îşi măritase 
chiar şi o fată cu regele Ioan II Asan, nepotul Iui „loniţă". 

Ne surprinde deci înverşunarea cu care Haşdeu combătea 
stăpânirea Asanilor asupra Ţării Româneşti, când el singur re
cunoştea, când scria despre colaborarea războinică a Oltenilor 
şi Asanilor împotriva Ungurilor, că „legătura de amiciă si alianţă 
între Asani şi Basarabi este sigură". Cine ar şi putea concepe 
în acele vremuri un altfel de raport de stăpânire între Asani şi 
voevozii sau cnezii Ţârii Româneşti, decât ca acela dintre Domn 
si suzeranii săi. .? 1 ) 

Dacă Ţara Românească n'ar fi avut nici-o legătură poli
tică cu regatul Asaneştilor, regat numit în diplomatica europeană 
de atunci numai simplu „bulgar", şi numai mai rar şi la'nceput 
„vlaho-bulgar", atunci regii Ungariei n'ar fi luat în titulatura 
lor, după succesele războinice obţinute împotriva Românilor, şi 
cuvintele de „regi al Bulgariei" şi n'ar fi păstrat această titu
latură p'.nă în secolul al 15-lea, când nici nu mai exista Bulga
ria din dreapta Dunării}) 

!) Haşdeu, Negru-Vodă, Bucureşti 1889, p. XLIX. — „Am constatat, 
scrie mai departe Haşdeu, câ tot ceva înainte de 1233 avusese loc victoria 
Maghiarilor asupra Românilor din Mehedinţi, când s'a înfiinţat pentru prima 
oară banatul cel unguresc al Severinului... Oltenii şi Bulgarii ne apar aci ca 
aliaţi contra Ungurilor" (ibid. p. LXXI11). 

2) Cel dintâi rege ungar care şi-a asumat titlul de „rege al Bulgariei" 
a fost Emeric (1196—1204) care a silit în 1203 la supunere şi Serbia. Emeric 
se numeşte într'o diplomă din 1202 şi „rege al Bulgariei" — Bulgariae rex— 
(Fejer, Codex Diplomaticus Regni Hungariae, II. p. 391.) După aceasta însă 
regii Ungariei au fost bătuţi de Româno-Bulgari, căci abia la 1233, corre-
gentul Bela (IV), întrebuinţează acest titlu după cucerirea unei părţi a Ol
teniei şi înfiinţarea „Banatulai Severinului". Greşeşte deci Dimitrie Onciul 
când afirmă că „pentru prima dată întâlnim titlul de „rege al Bulgariei" în 
titulatura regilor ungureşti... în anul 1233.... când se constată şi cel dintâi 
Ban unguresc de Severin". (Originile principatelor române, Bucureşti, 1899, 
p. 42). Regele Carol Robert (de Anjou), cel înfrânt la 1330 de voevodul Ţării 
Româneşti „Basarab" (Bozorab) se întitulează tot rege al „Bulgariei" şi nu al 
Vlahiei, ca şi urmaşul său Ludovic cel Mare, care şi pentru Moldova re
născută pe vremea lui, întrebuinţează tot cuvântul vechiu „Cumania". Este 
deci evident că „Bulgaria" şi „Cumania", pe cari le găsim între titlurile îm
păratului şi regelui Sigismund de Luxemburg (1387—1437,) corăspund întru 
toate Ţării Româneşti şi Moldovei. Numirile de Valahia şi Moldova nu-şi fac 
drum în limba oficială a cancelariilor europene, decât în veacul al 15-lea. 



Iată deci şi explicaţia pentru care „Bulgaro-Vlahia" lui 
Nichita Choniates, se transformă mai târziu în „Ungro-Vlahia" 
cronicarilor bizantini din secolul următor.1) 

* 

Şi acum să trecem la discuţia Cap. III al cărţii d-iui S. 
care poartă titlul sugestiv de „Războiul continuităţii" şi în care 
se face o expunere foarte interesantă a marei controverse ivite 
în istoriografia europeană mai nouă şi cu deosebire începând 
cu a doua jumătate a secolului al 18-lea. relativ la vechimea 
Românilor în Transilvania, controversă provocată de publicaţiile 
istorice şi geografice asupra poporului românesc ale unor autori 
străini şi mai ales germani cari n'au fost destul de bine informaţi 
asupra istoriei vechi a Românilor şi mai ales a celor din Tran
silvania şi Ungaria; şi cari n'au avut nici idee despre puternica 
organizaţie voevoaală şi cnezială a acestora din evul mediu, 
care n'a putut fi distrusă de cătră regii Ungariei decât în mod 
progresiv şi mai ales prin desnaţionalizarea unei părţi însemnate 
a nobilimei româneşti. 

Este adevărat » ă în discuţiile istoricilor „a intervenit şi 
factorul politic, turburătorul dreptei judecăţi şi preţuiri a adevă
rului" (p. 103), dar cauza principală a primelor mari divergenţe 
de păreri ale autorilor relativ la originea şi vechimea Românilor 
în Transilvania şi Ungaria, divergenţe din cari s'a născut şi 
desvoltat o întreagă direcţie sau şcoala istorică, a fost lipsa cea 
mare a literaturii istorice documentare, a Ungariei şi Transilva
niei, care n'a apărut decât în prima jumătate a secolului trecut. 

Când ne gândim că o astfel de literatură a lipsit până 
prin anii 1790 chiar şi Saşilor cei cu privilegiile de tot felul şi 
cu arhive vechi salvate de urgiile veacurilor, ce să mai zicem 

i) Istoricul bizantin Cantacuzenos numeşte deja „Ungrovlahi" pe Ro
mânii cari au dat în anul 1323 ajutor armat împotriva Bizan{ului cezarului 
sau .ţarului" Bulgariei Mihail. Urmaşul lui Mihail, {anii Ioan Alexandru este 
sprijinit în luptele sale de socrul său, "Ivancu" Basarab sau „marele voevod 
Basarab", recuceritorul Banatului Severinului şi învingătorul regelui Ungariei. 
(1330). Şi um? din fiicele lui Alexandru-Vodă Basarab (f 1364) şi a Transil
vanei Clara, este „împărăteasă a Bulgariei" (scrisoarea Papei Urban V. cătră 
Doamna văduvă Clara, în Hurmuzachi, I (2) p. 159.; 
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de bietul nostru popor românesc, care a fost împiedecat de a-şi 
clădi cetăţi fortificate şi care a fost redus la cea mai mizerabilă 
stare materială, neputându-şi mântui, decât limba. Un învăţat 
german cercetător al istoriei popoarelor nordice europene şi că
ruia înflorirea literaturii istorice săseşti, dela domnia lui Josif 
II încoace, i-a atras atenţia şi deşteptat interesul pentru acest 
ram uitat al poporului german, A. L. SchlDzer, vorbind despre 
documentele vechi ale arhivei naţionale săseşti din Sibiu sal
vate în anii 1610—1612, în decursul „ocupării" acestui oraş de 
„barbarul" Gabriel Bâthori,1) şi a căror publicare s'a început nu
mai în vremea lui, scrie între altele: 

„Ce noroc pentru această na{iune, datorit unei simple întâmplări! În
treaga lor istorie care îi face ei şi strămoşilor ei o cinste nepieritoare, ar 
fi fost pierdută pentru ei şi pentru lume, pentrucă ea era părăsită de toate 
analele. Ba şi mai mult; asupra originei drepturilor lor scump câştigate n'ar 
mai exista decât dovezi îndoelnice şi expuse vecinicelor controverse, dacă 
nu le-ar fi salvat bogăţia documentelor..."2) 

Este doar lucru constatat că până la scoaterea la lumină 
a acestor documente, în a doua jumătate a veacului al 18-lea 
istoriografia oficială săsească susţinea încă originea Saşilor din 
Goţii cei vechi şi din coloniile pe care le-ar fi trimis în Transil
vania împăratul Carol cel Mare şi mai târziu regele Ungariei 
Ştefan „cel Sfânt." 

Cele mai vechi documente săseşti nu aminteau pe Români 
decât numai în treacăt şi din întâmplare, ca de pildă privilegiul 
Andreian din 1222 care vorbeşte de „ţara Românilor" din re
giunile Făgăraşului (terra Blaccorum) şi de „pădurile Românilor 
(Blacilor) şi Bisenilor". Cele mai multe din documentele vechi 
ale arhivelor de stat ale Transilvaniei erau sau pierdute, sau, cele 
foarte puţine rămase, încă nepublicate, iar alte multe zăceau 
ascunse prin arhivele particulare ale unor familii străvechi de 
origine românească, însă maghiarizate. Dar şi acestea nu mer
geau decât până prin veacul al 14-lea. Invazia Tătarilor dela 
1241 şi alte războaie următoare distruseseră aproape toate căr-

') Cel din urmă principe al Transilvaniei din această familie. Braşovul 
a scăpat de aceeaşi soartă, venindu-i în ajutor Radu Vodă Şerban. Acesta 
bătu cumplit pe Bathori în bătălia dela Braşov din 6 Iunie 1611. 

2 ) A. L. Schlozer, Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen 
in Siebenbiirgen, Gottingen, 1795, p. 21. 



ţile de boierie şi celelalte documente vechi. Rolul cel însemnat 
al instituţiei cnezatelor şi voevodatelor româneşti în istoria cea 
veche a Ungariei şi Transilvaniei era încă în cea mai mare parte 
necunoscut istoricilor veacului all 18-lea. Ce mirare deci că 
autori ca Thunmann, Stritter, Sulzer, Gebhardi, Eder, SchlOzer 
şi alţii, cari n'au cunoscut această situaţie socială şi politică su
perioară a Românilor din veacurile XIII—XV, n'au putut să-şi 
facă o idee adevărată şi justă despre vechimea şi importanţa 
elementului românesc în ţinuturile amintite şi au contribuit la 
urzirea celor mai ciudate teorii asupra originii lor. 

Iată şi cauza pentru care istoricii maghiari cari s'au ocupat 
cu istoria veche a Ungariei şi cari cunoşteau mai mult sau mai 
puţin din cronici şi documente importanţa mai mare a elementu
lui românesc din vremile vechi, în comparaţie cu aceea din tim
purile mai nouă, au /ost, până în a doua jumătate a veacului 
trecut, cu toţii de părerea şi de convingerea că Românii sunt în 
Transilvania şi Ungaria autohtoni.1) 

Spre deosebire de autorii germani urzitori ai teoriei imi
grării târzii a Românilor în Transilvania, cari erau de părere că 
toţi Românii sunt un popor de ciobani şi sclavi, autorii maghiari 
recunoşteau cu toţii existenţa unei clase cneziale şi voevodale 
româneşti, din care s'a desvoldat o parte însemnată a nobilimei 
ţării}) 

1) Autohtonia Românilor în Transilvania a fost susţinută de următorii 
învăţaţi ai Ungariei: Slovacul Samuil Timon, istoricul maghiar de origine ger-
mano-austriacă Gheorghe Pray, Ungurii Ştefan Katona, Benedict Virăg, 
Ştefan Horvăth, Gh. Fejer, Pavel Nagy, Săcuiul Josif Benkd, Croaţii Kova-
chich şi Katanchich contele losif Kemeny, Ladislau Kdvăry, CaroL Szabâ, 
Ladlslau Szalay, Alexandru Szilăgyi, Frederic Pesty etc, deci aproape fără 
excepţie, toţi istoricii mai însemnaţi ai Ungariei până la Hunfalvy. 

2) Chiar şi marele protagonist al politicei de maghiarizare şi al fuziu
nii Transilvaniei cu Ungaria, baronul Nicolae Vesselenyi, afirma în faimosul 
său „Cuvânt" cătră Maghiari (Szozat) că „Nobilii români sunt deja ungunţi, 
iar ţăranii se vor ungurii prin educaţiune şi foloase materiale". Dar şi Ve
sselenyi gresia, căci cei unguriţi erau numai latifundiarii, pe când marea 
massă a nobilimei mici care forma încă şi în anul 1809 majoritatea nobilimei 
Transilvaniei (v. Şincai, Cronica Românilor ed. laşi voi. III, p. 59) îşi păstra 
încă caracternl ei neaoş românesc. Nici nu mai vorbim de Maramureş şi îm
prejurimi, de Banatul Severinului, de Ţara Haţegului şi Ţara Oltului, unde 
nobilimea a fost întotdeauna românească. 



Ceeace a indus în eroare pe autorii germani a fost împre
jurarea că familiile nobile româneşti mai bogate au fost cu to
tul maghiarizate, încă din timpuri vechi, iar restul nobilimei ro
mâneşti a fost considerat, începând încă din secolul XV, ca făcând 
parte integrantă din nobilimea maghiară.1) 

Necunoscând bine trecutul Românilor din Transilvania şi 
Ungaria şi decăderea treptată politică şi socială a acestora, de
cădere ajunsă la punctul ei culminant în veacul al 17-lea, vea
cul faimoaselor legi „Appobatae et Compilatae",2) nu e de mi
rare că autori germani străini, şi mai ales diletanţi ca „audito
rul" sau ofiţerul de justiţie al armatei împărăteşti, Franisc Iosif 
Sulzer, au putut să considere drept poveşti mărturiile celor 
mai vechi cronici ungureşti şi sâ provoace, scriind volume în
tregi — „războiul continuităţii". 

Înainte de a ne reîntoarce la subiect trebue să mai rele
văm o împrejurare care a avut o înrâurinţă mare şi asupra 
istoriei Transilvaniei: politica de reforme inaugurată de bine-

1) Când marele luptător pentru desrobirea politică a Românilor arde
leni şi mucenic al neamului nostru, episcopul Inocenţiu Micu, cunoscut oficial 
în imperiu subt numele de „baronul Klein" a cerut în anul 1744 împărătesei 
Măria Terezia, egalitate de drepturi, atât pentru poporul românesc cât şi 
pentru cetăţenii şi nobilii români, Ungurii dietei Transilvaniei s'au opus cu 
înverşunare, refuzând recunoaşterea poporului românesc ca naţiune constitu
ţională şi decretând în Art. VI că şi „nobilii români se pot număra între na
ţiunile recepte (nobilimea maghiară şi maghiarizată, Saşii şi Săcuii) dar nici 
decum nu pot constitui a patra naţiune, deosebită de cele trei naţiuni recepte". 

2) Cauzele acestei decăderi au fost multiple. In afară de colonizarea 
număroaselor elemente străine în Ardeal şi înlocuirea celor mai mulţi cnezi 
şi voevozi cu funcţionari regali (v. cu privire la aceasta foarte instructivul do
cument din anul 1364 al reginei văduve Elisabeta, publicat de 1. Mihâlyi de 
Apşa în „Diplome Maramureşene din sec. XIV şi X V " Maramureş-Sighet 1900 
p. 55), a contribuit mult la aceasta şi maghiarizarea unei părţi însemnate a 
nobilimei româneşti şi indirect însăşi cucerirea Ungariei de cătră Turci, care 
a alungat în Ardeal o mul{ime de famili de dincolo de Tisa. Chiar şi învă
ţatul principe al Moldovei Dimitrie Cantemir, (1673—1723) membru al Acade
miei de ştiinţe din Berlin, recunoştea această dispariţie progresivă a drep
turilor Românilor: „Tuturor ştiut iaste că Ardealul şi acmu de Românii noştri 
iaste plin, carii până nu de mult neamişi (nemeşi, boeri) ca aceia era, cât 
şi în sfatul de obşte împreună cu alalţi Unguri şi Saşi încăpea." (Hronicul 
etc ed. Tocilescu, Bucureşti, 1901, p. 473.) 



intenţionatul şi liberalul fiul al Măriei Tereziei, de împăratul Iosif 
II. Prin „edictul de toleranţă" din 1781, prin care a proclamat 
egalitatea de drept religioasă şi civilă a Românilor cu cele
lalte naţiuni, Iosif II şi-a creiat duşmani neîmpăcaţi între privi
legiaţii Transilvaniei. Cei mai speriaţi erau chiar Saşii cari în 
baza scutirilor lor vechi nu acordaseră până atunci „dreptul de 
concivilitate" nici Ungurilor. înmulţirea surprinzătoare a publi
caţiilor istorice săseşti din perioada care a urmat după moartea, 
întâmplată în anul 1790, a lui Iosif II şi după revocarea „edic
tului de toleranţă", n'a fost în realitate decât rezultatul reacţiunii 
împotriva politicei sale favorabile Românilor şi care se resim-
ţise nu numai în progresele culturale ale acestora, dar mai ales 
în activitatea literară a şcoalei naţionale dela Blaj. 

Unificarea şi egalizarea forţată a popoarelor imperiului şi-a 
avut însă şi desavantajele ei. Reforma administrativă a Tran
silvaniei şi mai ales întroducerea limbii germane în locul celei 
latineşti,1) au adus cu sine năvala peste această ţară, şi aşa 
destul de încărcată cu elemente străine, a unei pletore de func
ţionari germani austriaci, fapt care n'a putut decât să agraveze 
şi să mărească conflictele dintre stăpânitori şi supuşi şi să con
ducă nu numai la revoluţia ţăranilor români de pe domeniile 
fiscului dela Abrud, dar să influinţeze în mod defavorabil chiar 
şi istoriografia ei. 

N'a fost o simplă întâmplare că atât Sulzer „urzitorul ti
căitei păreri" a imigrării Românilor în Transilvania în secolul 
XIII „din harul Ungurilor", cât şi Carol Eder „cel dintâi şi cre
dincios ucenic al lui Sulzer" şi „mare potrivnic al Românilor",5) 

1) In ordonanţa sa din 21 Aprilie 1784, Iosif II motiva întroducerea 
limbii germane în administraţia Ungariei şi Transilvaniei prin următoarele 
cuvinte: „Dacă limba cea mai răspândită în Ungaria şi Transilvania ar fi 
limba ungurească atunci această limbă s'ar putea întrebuinţa cu folos la re
zolvarea treburilor publice. Insă limba ungurească nu o vorbeşte decât cea 
mai mică parte a populaţiei, căci cele mai răspândite limbi sunt limba ger
mană, română şi sârbească". După statistica oficială dela 1787 Ungurii nu 
formau încă s?ecât 25«|o din populaţia întreagă a Ungariei şi Transilvaniei. — 
Vezi Dr. Iosif Ajtay, Desvoltarea maghiarimei in ultimele două secole, (în 
ungureşte), Budapesta 1905, p. 23. 

2) Petru Maior de Dicio-Sânmărtin, Istoria pentru începutul Românilor 
m Dacia, ed. H-a, Buda 1834, pp. 189, 195 şi 242. 
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au făcut parte din această funcţionărime hrăpăreaţâ, adusă aici 
de Habsburgi, fără înţelegere pentru nevoile adevărate ale marei 
majorităţi a populaţiei ţării şi fără dragoste pentru ea. 

Dupăce secole dearândul istoricii saşi băştinaşi ai Tran
silvaniei au susţinut autohtonia Românilor,1) iată în sfârşit pe 
doi venetici, deveniţi prin reacţiune, unul urzitorul iar celălalt 
divulgatorul tendenţioasei teorii de mai sus, destinată de a fi 
dusă până la absurd, în a doua jumătate a veacului următor, de 
un alt aventurier străin, de Robert Roesler, şi de a fi exploatată 
apoi, într'un mod foarte dibaciu şi abil, cu scopuri tăinuite po
litice şi şoviniste, de renegatul Hunsdorfer-Hunfalvy şi de ci
racii săi ! 

* 

D-1 S. este de părere că începuturile „cercetărilor serioase" 
asupra istoriei Românilor pornesc dela orientalistul german Ioan 
Thunmann, autorul cunoscutei cărţi „Untersuchungen ueber die 
Geschichte der oestlichen europaeischen Voelker", apărută Ia 
Lipsea în anul 1774. De fapt Thunmann este unul din cei dintâi 
învăţaţi străini cari s'au ocupat cu problema înrudirii şi originii 
Românilor din Macedonia şi a celor dela Nordul Dunării şi din 
punct de vedere al limbii. In opoziţie cu istoricii mai vechi, 
Thunmann emite părerea că Românii nordici nu sunt urmaşii 
coloniştilor romani, ci ai Dacilor şi Geţilor, cari au introdus în 
vocabularul limbii lor, în decursul stăpânirii Romanilor o mul
ţime de cuvinte latine, cari ar forma cam jumătate din lexicul 
ei total. In stadiul primitiv de atunci al ştiinţei filologiei 
Th. nu şi-a putut da seama, că limba românească pe care n'o 
studiase decât superficial, este în elementele ei fundamentale 

! ) Autohtonia Românilor în Ardeaal a fost susţinută şi de cei din urmă 
doi istorici de seamă saşi ai veacului al 18-lea, Martin Felmer (1720—1767) 
şi Mihail Lebrecht (1757—1811). Iată ce scrie acesta din urmă: „Din această 
vreme însă (epoca stăpânirii Romanilor in Dacia) se păstrează în (ara 
noastră monumente vii, care vorbesc mai puternic, de cât toate cele inşirate 
până acum, despre existenţa Romanilor aici: aceştia sunt Valahii... astăzi, 
fireşte un popor dispreţuit, însă odinioară învingătorii Geţilor şi cei mai 
vechi locuitori ai acestor regiuni". (M. Lebrecht, Die Gechichte von Sieben-
biirgen in Abendunterhaltungen, Hermannstadt, 1784, p. 65). 



o limbă latină, tot atât de latină ca şi a Italienilor şi că împru
muturile stăine nu sunt cu puţine excepţii, decât podoabe ex
terne alipite pe trupul ei în decursul timpurilor şi de cari s'ar 
putea la urma urmei şi lipsi, fără ca să schimbe firea şi struc
tura ei internă. 

Din această constatare, care a scăpat din vedere istorio
grafiei noastre de până acum şi şi d-lui S., reiese că teoria ori
ginii „trace" a Românilor a pornit dela ideea greşită a nelati
ni taţii limbii româneşti. 

Cu toate acestea Thunman nu se exprimă împotriva con
tinuităţii Românilor în Dacia, căci deşi o parte din locuitorii 
„romanizaţi" ai Daciei au fost trecuţi de Aurelian peste Dunăre, 
au rămas totuşi „o sumedenie adăpostiţi în munţi, unde s'au 
ascuns tot timpul cât au durat năvălirile barbare". 

Adevăratul provocator al discuţiei asupra continuităţii 
Romanilor în Dacia rămâne tot Francisc Iosif Sulzer care ar 
fi fost „mai bine informat asupra Românilor nord-dunăreni... lo
cuind mai multă vreme în Transilvania ca şi în Muntenia, unde 
î s'a oferit chiar şi un loc de profesor la Bucureşti." (p. 106). 
A fost Sulzer întra'devăr un cunoscător bun al istoriei Ro
mânilor? Noi ne îndoim de aceasta şi el însuşi o dovedeşte de 
nenumărate ori în cartea sa.1) Aşa de exemplu el invoacă între 
argumentele sale de căpetenie împotriva vechimii Românilor în 
Transilvania şi faptul „stăriilor umile sociale" şi lipsa lor de 
„drepturi politice şi civile" din vremea sa. Dar poate fi un is
toric serios acela care face deduceri dela starea socială pre
zentă a unui popor asupra trecutului său ? După această metodă 
n'ar trebui să se conchidă, judecând după situaţia splendidă 
de atunci a maghiarismului din Transilvania, că Ungurii au fost 
aceia cari au adus acolo civilizaţia din pustiile Europei orien
tale şi ale Asiei?! Unde ar rămânea atunci mărturiile vechilor 
analişti europeni: abatele Regino (f 915), Liutprand, episcopal 
de Cremona, din veacul al 10-lea, apoi ale lui Otto, episcopal 
de Freisingen, din veacul al 12-lea, ale dogelui Veneţiei, Andrei 

i) Geschichte des transalpinischen Daciens, d. i. der Wallachei Mol-
dau u. Bessarabiens in Zusammenhang mit der Geschichte des ubrigen 
Daciens, în trei volume, Viena 1781—82. 
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Dandolo, din veacul al 14-lea1) şi chiar şi ale lui Bonîin, din 
veacul al 15-lea, despre primitivitatea, „incultura" şi „sălbătăcia" 
(immanitas, feritas) vechilor Maghiari? 2 ) 

Asupra lui Sulzer s'a pronunţat însă şi critica contempo-
rună în mod cu totul defavorabil. El a fost aspru combătut de 
Gheorghe Pray şi aproape cu totul ignorat de Katona, Fessler 
şi de ceilalţi învăţaţi şi istorici ai Ungariei. Chiar şi Engel care 
cu toate defectele sale, 1-a întrecut cu mult ca istoric — şi care, 
n'a fost „Ungur nobil" cum afirmă d-1 Dr. A. Veress 3), ci Ger
man protestant, fiul nobilitat al unui farmacist din Leutschau 
(L5cse, Lucenac), în Ungaria de Nord (azi Cehoslovacia) — a 
fost foarte revoltat de „abuzurile unor scriitori conduşi de scopul 
vădit al detractării Românilor" ca Sulzer, „autorul nefericitei 
păreri" a imigrării târzii a Românilor în Transilvania, şi „în 
spusele căruia nu te poţi întotdeauna încrede".*) Vorbind des
pre documentele din timpul cavalerilor teutoni cari amintesc pe 

') „Gintea Ungurilor, scrie Dandolo, a venit mai întâi în Pannonia în 
anul 885 din regiunile Schitice şi gonind de aici pe Avari a rămas acolo 
până astăzi. Această gintă era foarte incultă, se hrănia cu cărnuri crude 
şi bea sânge omenesc..." — Muratori, Rerum italicarum Scripiores, voi. Xli. 
p. 191. 

2) Se ştie de altfel că argumentul lipsei de drepturi a Românilor din 
Transilvania a tost folosit de istorici mai însemnaţi, ca Pray, Thunmann şi 
Schlozer, tocmai dimpotrivă pentru dovedirea vechimii lor in această ţară, 
căci „nu este de crezut că Românii sâ fi imigrat aici din ţări străine ca să 
sufere jugul robiei; ci este mult mai de crezut că Românii, ca cei mai vechi 
locuitori ai Transilvaniei, au fost învinşi cu armele şi reduşi la servitute de 
mai puternicii Unguri", —r Cf. şi Fridericus Phleps, De Valachorum origine 
dissertatio, Cibinii, 1829, p. 23. 

3) Vechi istorici unguri şi saşi despre istoria Aromânilor, (1760—1787). 
Memoriile Academiei Române, secţia lit. ser. III, torn IV, p. 268, Bucureşti 1929. 

V J- Ch. Engel, Commeniatio de expeditionibus Traiani ad Danubium 
et origine Valachorum, Viena 1794, pp. 161, 234 şi 235. — Engel ripostează 
mai târziu şi lui Carol Eder scriind: „D-1 Eder, de altfel un priceput istoric 
la Sibiu, este atât de predispus împotriva Românilor (aus antiwalachischer 
Gesinnung^, încât nu poate mistui nicidecum pe acest Gelu (voevodul Româ
nilor someseni la venirea Ungurilor — A. A. M.) şi repetă şi acum atacurile 
sale rău susţinute împotriva Anonymului, (cel mai vechiu cronicar al Ungariei 
— A. A. M.) fără nici-un rezultat". — Engel, Fortsetzung der Algemeinen 
Welthistorie, Halle 1797, voi. 49, p, 350, nota 1. 
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Români şi din cari Sulzer voia să deducă că ei, Românii, erau 
„străini de curând sosiţi în aceie regiuni" (Fremdlinge.... neue 
Ankemmlinge), Engel scrie: „Eu am citit şi recitit toate acele 
trei diplome, dar n'am putut ajunge Ia acel înţeles magic, în 
vigoarea căruia Românii, cu toate că sunt amintiţi expres în 
ele, să poată fi consideraţi ca venetici".1) Ideile lui Sulzer au 
fost combătute şi de învăţatul Daniil Cornides, bărbat de o rară 
cultură şi cel mai bun comentator din vremea lui al „Anony-
mului". într'o scrisoare adresată Iui Cornides în Iulie 1782, după 
apariţia volumului III al lui Sulzer, de cătră redactorul revistei 
istorice „Ungrisches Magazin", Carol Gottlieb Windisch, citim 
între altele : „ O , dacă acest om bun n'ar mai declama aşa de 
mult şi ar conteni mai ales cu criticele şi cu glumele. Despre 
marca Ţârii Româneşti nu spune decât rodomontade şi ar fi 
putut spune foarte multe bune şi adevărate, dacă s'ar fi folosit 
de „Scrisorile din Transiivanis" apărute în „Magazinul nostru"...2) 
Istoriografia Ungariei lichidase definitiv cu Sulzer şi a trebuit 
să treacă aproape un veac pentruca teoria lui să fie desmor-
mântată şi trezită din nou, în mod forţat şi artificial, la o viaţă 
aparentă de cunoscuţii pescuitori în apă tulbure din a doua ju
mătate a veacului trecut. 

Sulzer a fost un om impulsiv, răutăcios şi după cum ne 
mărturiseşte însuşi Petru Maior, care 1-a cunoscut personal, un 
„om neîndestulat cu soartea sa" şi „de prejudecăţi cuprins şi 
apăsat".3) Nu e deci mirare că nu s'a simţit bine în Ţara Ro
mânească şi în Moldova şi că „pare să fi avut şi unele nemul
ţumiri personale faţă de Români, care-1 vor fi determinat să pre
supună aceea ce a presupus", precum conchide cu drept d-1 S.. 
Valoarea reală a scrierilor sale se reduce astăzi numai la in
formaţiile pe cari ni le dă despre viaţa poporului românesc din 
vremea sa. 

Intre „susţinătorii imigrării Românilor" d-1 S. înjiră după 
Sulzer şi pe „foarte bunul cercetător istoric Engel", cu toate că 

0 Danielis Cornides, Vindiciae Anonymi Belae regis notarii, Editae, 
auctae a J . Christiano Engel, Buda, 1802, p. 330. 

2) Dr. A. Veress, op. cit. p. 63. 
3) P. Maior, op. cit. p. 191. 
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între aceştia doi, precum am văzut, era o deosebire foarte marej 

am putea zice fundamentală, de concepţie în ceeace priveşte 
trecutul şi evoluţia poporului românesc. De aceea nu putem 
accentua îndestul greşala făcută de istoriografia noastră de până 
acum de a alege ca bază a clasificării istoricilor numai şi numai 
criteriul „continuităţii" în Dacia, după faimoasa „părăsire" a ei 
de cătră Aurelian. încă în prima jumătate a secolului al 17-lea, 
istoricul slav Lucius Dalmata (cit. de d-1 S. la p. 54), acela 
care identifica numele Vlah cu numele de Latin, emise părerea 
că deoarece dela Aurelian şi până la venirea Bulgarilor, istoricii 
cei vechi nu pomenesc nimic despre Români (Vlahi), este mai 
de crezut că o parte însemnată a lor sunt descendenţii numă-
roşilor captivi strămutaţi de Bulgari din Sudul Dunărei în Nor
dul ei, unde s'au amestecat cu Romanii rămaşi acolo din tim
pul iui Aurelian.1) Convins că Ungurii au găsit la venirea lor pe 
Români în Ardeal şi pentru a se pune de acord şi cu afirmaţiile 
lui Vopiscus şi Eutropius şi cu presupusa tăcere a izvoarelor 
relativă la Românii din Dacia după „părăsirea" ei, Ioan Ch. 
Engel şi-a însuşit părerea lui Luciu Dalmatinul, atribuind Ro
mânilor din Ungaria şi Transilvania originea „din coloniile (ro
mane) întoarse îndărăt în patria lor străveche... din Tracia .şi din 
regiunile Adrianopolulai" de cătră hanul Bulgarilor Crum (f 815) 
după expediţiile sale victorioase împotriva Bizanţului. -) 

Cu toate acestea nu putem zice că Engel, şi mai târziu 
Fessler, care a admis şi el această părere, ar fi intenţionat să 
scadă cât de puţin valoarea şi importanţa străveche a elemen
tului românesc în Ungaria şi Transilvania şi să combată priori
tatea lui faţă de Unguri. Ce deosebire mare de vederi, spre 
exemplu, între Engel şi istoricul hannoveran, tot de sânge ger
man, Ludewig Albrecht Gebhardi, cu toate că acesta din urmă 
susţinea continuitatea neîntreruptă a „Dacilor romanizaţi" în 
această ţară ! 3 ) 

\) De regno Dalmaiiae et Croatiae, în Schwahdter, „Scriptores rerum 
hugaricarum veteres ac genuini", Viena, 1746, voi. III., p. 458. 

2) Fortsetzung etc. p. 279. 
3) Geschichte des Grossfurstenthums Siebenbiirgen, in „Allgemeine 

Weltgeschichte... nach Guthrie u. Gray", Brunn, 1788, voi. 54, p. 8. Gebhhardi 
este şi autorul „Istoriei Ungariei" (voi 50—53,), a „Istoriei Valahiei" (voi 56) 
şi „Istoriei Moldovei" (Voi. 57), apărute în aceeaşi colecţie. 
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Gebhardi ignorează aproape toate meritele Românilor în 
istoria Ungariei şi Transilvaniei, dând crezământ şi poveştii 
despre originea lui lancu Corvinul Huniade din împăratul S i -
gismund şi făcând din ei un simplu „popor de sclavi". Engel, 
dimpotrivă, este indignat de „dispreţul" şi „disconsiderarea" 
nemeritată a unora faţă de „această naţiune vrednică (egregia) care 
a născut mulţi bărbaţi străluciţi şi binemeritaţi neutru ţară", 1). 

Trebue făcută în tot cazul deosebirea între istoricii bine 
informaţi şi rău informaţi asupra trecutului Românilor şi între ceî 
bine intenţionaţi sau rău intenţionaţi faţă de ei; între ceice recu
nosc, bazaţi pe o înţelegere profundă a documentelor, valoarea lor 
istorică adevărată şi prioritatea lor faţă de Maghiari în Transil
vania şi între ceice fac din ei, în urma studiului superficial şi 
preconceput al trecutului, un popor de venetici, aşezaţi „din ha
rul Ungurilor", abia prin veacul al 13-lea, ca sclavi, în Ardeal. 

Absoluta inferioritate numerică a celor din urmă faţă de 
cei dintâi, şi ecoul cel slab, aproape disparent pe care l-au avut 
elucubraţiile lui Sulzer în istoriografia timpului — Eder rămâne 
mult timp aproape un izolat — sunt cea mai eclatantă dovadă 
a absurdităţii teoriei imgirării târzii a Românilor în ţinuturile 
ocupate astăzi de ei. 

Este deci neapărată nevoie de a împărţi şi clasifica, din 
punct de vedere al atitudinei lor faţă de originea Românilor, pe 
istoricii indigeni şi străini din toate timpurile în următoarele trei 
categorii: 

a) Istoricii crescuţi şi formaţi sub influenţa vechilor tradiţii 
istorice ale Ungariei şi mai bine iniţiaţi în diplomatica ei veche, 
cari au recunoscut aproape cu toţii, vrând nevrănd, autohtonia Ro
mânilor în Transilvania şi Ungaria, sau cel puţin, ca Engel şi Fessler, 
prioritatea lor în aceste ţări faţă de Maghiari, şi cari formează ma
joritatea covârşitoare a tuturor istoricilor Ungariei şi Transilvaniei) 
de orice origine etnică, 

b) Istoricii mai rău informaţi asupra trecutului Ungariei şi 
Transilvaniei şi influinţaţi în mod unilateral de produsele politico-
istorice ale birocraţiei austro-săseşti din Ardeal, cari însă n'au fost 
rău intenţionaţi faţă de Români, ba au avut uneori chiar compătimire 

i) Commentatio, etc, p. 294. 
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faţă de dânşii, precum au fost istoricii germani Stritter, Thunmann, 
Gebhardi, Schlozer şi în sfârşit : 

c) Istoricii nu numai rău informaţi asupra trecutului celor două 
ţări, dar din diferite motive, şi rău intenţionaţi faţă de Români, cari 
au lăsat frâu liber patimilor şi dispreţului lor faţă de starea umilă şi 
nenorocită, la care a fost adus, treptat, treptat, acest popor de îm
prejurările vitrege istorice şi cari au devenit simple unelte ale poli
ticei duşmănoase Românilor, şi în categoria cărora întră, în sec. al 
18-lea Sulzer, Eder, profesorul clujan Martin Bolla *) şi alţii, iar 
în secolul al 19-lea, Roesler, Hunfalvy, dimpreună cu toţi acoliţii 
şcoalei lor subversive, şi precum e de altfel şi explicabil, aproape 
toţi istoricii şi filologii maghiari de astăzi. 

Este semnificativ faptul că în categoria celor dintâi, în 
care intră, precum am văzut, aproape toţi istoricii mari şi ade
văraţi ai Ungariei şi Transilvaniei, până în a doua jumătate a 
veacului al 19-lea, putem aşeza şi pe celebrii istorici străini 
Gibbon, Niebuhr, Thierry şi Mommsen, citaţi şi de autor în lu
crarea d sale. 

Nu găsim însă amintit de loc numele lui August L . Schlozer, 
deşi a fost unul dintre cei mai de seamă istorici ai Germaniei 
din veacul al 18-lea, şi profesorul de istorie al lui Engel la 
universitatea din Gottingen. Lui SehlOzer îi datorim un volum 
critic important în legătură cu istoria „Germanilor din Transil
vania", publicat la Gottingen în 1795, în care se vorbeşte în 
mai multe locuri şi despre Români. Schlozer nu avu informaţii 
precise asupra limbii româneşti şi de aceea o considera, ca şi 
Thumann, drept o limbă „cu totul specifică conţinând multe la
tinisme", iar pe Români drept „rămăşiţe de ale Dacilor şi Ge
ţilor: pe cari Romanii,,, au început (sic) să-i romanizeze şi cari 

l ) Bazat pe pasajul confus al misionarului flamand Rubruquis (f 1293), 
despre „Illaci" sau „Blacii" din vecinătatea ţinutului „Pascatur" (al Başchirilor 
din Rusia orientală) şi drept replică la marea jalbă a Românilor cătră tron 
din 1791 (Supplex Libellus), Martin Bolla, (1751—1831J, profesor de istorie 
universală la liceul Piariştilor din Cluj, scrie o disertaţie despre Români, 
în care încearcă să dovedească, nici mai mult, nici mai puţin, decât că aceş
tia nu sunt de origine Romani, ci Bulgari veniţi dela Volga, — de unde şi 
numele lor de „Volohi" — şi amestecaţi cu Tracii romanizaţi dela Dunăre. 
Dar asupra acestui caraghioslâc istoric vom mai reveni. 
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s'au păstrat totuşi în mod vădit, în ciuda tuturor revoluţiilor teri
bile cari s'au abătut în mileniul următor peste ţara lor străveche şi 
cari, dacă aparţin, precum arată mai multe indicii, marelui ram 
etnic al Tracilor, atunci ei stau într'un rând cu cele mai vechi şi 
mai renumite trunchiuri de popoare ale continentului nostru"'.1) 

In a doua jumătate a veacului trecut chestiunea originei 
Românilor începe să preocupe şi pe filologi. Autorul ne citează 
mai întâi pe Sloveanul Bartolomeu Kopitar (1780—1844), care 
însă, deşi constată că „limba Românilor este unitari" totuşi n'a 
studiat-o şi înţeles-o pe deplin, căci o consideră drept „un 
amestec de numeroase elemente autohtone şi barbare". 

In ce priveşte originea Românilor, el îi crede, nu numai 
urmaşi ai Tracilor, ca Thunmann şi SchlOzer, ci în primul rând 
ca urmaşi ai Ilirilor, pe cari îi consideră de fraţi ai celor 
dintâi. Kopitar a ajuns însă la o presupunere foarte importantă, 
dar care serveşte ca argument tocmai împotriva „imigrării" 
târzii a Românilor în Nordul Dunării — imigrare susţinută şi 
de el — şi anume supoziţia logică că : „limba română a în
ceput să se formeze cu mult înainte de cucerirea Daciei... din 
momentul în care Romanii au început cucerirea Iliriei." (p. 110)"-) 

Lângă Kopitar este amintit în treacăt şi învăţatul „rector" 
al gimnaziului evanghelic din Sibiu Iohann Cari Schuller (1794 
—1865), dela care ne-au rămas mai multe 1 icrări interesante 
asupra limbii şi a folclorului românesc şi dela care şi-a luat 
unele Informaţii chiar şi intemeitorul filologiei romanice, Fr. 
Christian Diez. Schuller n'a fost un adversar al „continuităţii"3), 
însă trebue adăugat că el nu considera limba românească ca 
urmaşe d rectă şi aproape neschimbată a .latinei vulgare", aşa 

0 Schlozer, op cit., p. 639. 
2) Cf. şi a noastră „Iluzia dacică", Braşov 1934, p. 90, unde scriam '• 

„Înainte de cucerirea Daciei Romanii au stat subt influenţa rasei ilirodar-
danice, răspândite atunci până la Dunăre şi dela care avem noi astăzi ele
mentele comune limbistice cu Albanezii, descendenţii ei." 

s ) „Afirmaţiunea despre o imigrare târzie a Românilor în Transilvania, 
întrucât nu ar fi vorba despre imigrarea succesivă a unor grupuri singura
tice, ci al întregului lor ram etnic de aici, nu poale fi dovedită". — I. C . 
Schuller, Zur Frage iiber den Ursprung der Romănien u. ihrer Sprache, 
Sibiu, 1855, p. 7. 
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precum susţineau autorii „Dicţionarului românesc" din Buda, 
ci ca un amestec al limbii mai multor popoare străvechi „ger
manice" (adică indo-germanice — A. A. M.), şi în care s'ar 
găsi şi „multe elemente germane vechi".1) In punctul acesta din 
urmă Schuller a fost apoi combătut de Diez care găsea în limba 
românească mai puţine elemente germane vechi „căci stăpâ
nirea (Goţilor) a fost prea scurtă spre a fi putut sa exercite o 
influenţă mai mare în limba". Diez atribue însă o influenţă co
vârşitoare şi mult prea exagerată limbii slave şi e împotriva 
părăsirii totale a Daciei. 

Autorul relevă apoi importanţa şi pentru trecutul Româ
nilor a cercetărilor slavistului Paul Iosif Schafarik, „Acesta reu
şeşte să demonstreze că toate studiile în care se arătase că Ro
mânii n'au putut să sufere influenţa slavonă decât în Sudul 
Dunării sunt de înlăturat, pentru simplul motiv că în sec, V — 
VII Slavii ocupau în mare număr şi fosta Dacie. Din această 
constatare decurge concluzia că Românii din Nordul Dunării, 
adică din Dacia, ca şi cei din Sud, din Tracia, au aceiaşi ori
gine" (p. 112). Schafarik crede deci că Românii, rezultaţi din 
amestecul Romanilor cu Tracii şi apoi cu Slavii, au putut să se 
păstreze în epoca năvălirilor barbare atât în munţii Daciei, cât 
si ai Macedoniei. 
> 

In aceeaşi vreme apare însa „un combatant al tuturor teo
riilor împotriva continuităţii", Francezul Vaillant, „suflet ales şi 
desinteresat", care „în frumoasa sa carte România tratează 
chestiunea orignilor româneşti conform purismului şcoalei la
tiniste (ardelene)" şi „nu admite în nici un chip că ar fi vorba 
de un apreciabil aport slavon, aşa cum socotesc mai ales Rusii" 
(p. 112). 

D-I S. închee apoi seria autorilor străini cu cunoscutele 
păreri despre stăruinţa „printre Barbari" a Românilor din Dacia 
ale istoricilor Gibbon, Niebuhr, Thierry şi Mommsen şi trece 
apoi la discuţia chestiunii „continuităţit" în literatura româ
nească. Se înşiră aici în primul rând părerile autorilor şcoalei 
ardelene, cari au intervenit prin scrierile lor în această discuţie 

<) Ibidem, p. 6. 



— 127 — 

şi au contribuit mult la deşteptarea interesului străinătăţii pen
tru trecutul poporului românesc. Pe lângă cunoscutele păreri ale 
istoricilorMicu, Şincai şi Maior ni se dau citate din valoroşii căr
turari şi învăţaţi români de pretutindeni: episcopul Chesarie ale 
Râmnicului (Mineiul din 1779); Ianache Văcărescul (Obser
vaţii, 1787); jurisconsultul losif Meheşi, secretar la Cancelaria de 
curte a Transilvaniei din Viena — care n'a fost o funcţie aşa 
de „neînsemnată" cum crede autorul, fiind ocupată şi de mag
naţi ungureşti — ; învăţatul protopop al Braşovului Radu Tem-
pea, nepot de fiu al cronicarului cu acelaşi nume ; Bănăţeanul 
Damaschin Bojincă, fost jurisconsult al Moldovei; luptătorul Ef-
timie Murgu; profesorul Florian Aaron; Timotei Cipariu, August T. 
Laurian; istoricii greci Filipide şi Fotino; Mihail Kogâlniceanu 
Mitropolitul Şaguna şi Ioan Eliade Rădulescu (pp. 114—124). 

Ne-ar fi plăcut însă a găsi printre aceşti vajnici apărători 
ai Românilor şi numele lui Paul Iorgovici (1764—1808,), Bănă
ţeanul de cultură europeană care a stat ani întregi la Roma ca 
să adune documente pentru „Istoria Românilor" ; al juristului, 
istoricului, filosofului şi poetului de fecundă activitate Ioan 
Budai de Banul („Deleanul", 17609—1820); al prepozitului Teo
dor Aaron (1803—1859), autorul „Apendicelui la istoria lui Pe
tru Maior", apărut în 1828 la Buda, unde a funcţionat mai târ
ziu şi ca revizor al tipografiei universităţii de acolo; sau chiar 
al Braşoveanului Nicola Nicolau (1763—1837), distinsul om de 
cultură si membru al „Sotietătii filosoficesti" dela 1795, care 
scria în prefaţa „Plutarhului Nou" dela 1819 că „limba româ
nească este una din cele vechi ale Europei limbi ca ceeace fu în 
gura preastrălucitului popor al Romanilor... dela care împreună cu 
sângele i-au rămas neamului românesc acele talanturi mari şi fi
reşti... aşa că întru nimica nu este mai pre jos decât alte neamuri..." 

Este neîndoios că în prima fază a luptei ştiinţifice din 
jurul „continuităţii" şi a vechimei Românilor în „Dacia" Sul-
zerii şi Ederii au suferit o înfrângere desăvârşită nu numai faţă 
de învăţaţii români, ci şi faţă de învăţaţii cei mai de seamă 
de orice naţiune ai Ungariei şi de cei mai mari istorici ai Eu
ropei de atunci. 

(Va urma) 
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k r rt m o b, 
c*tf nni(ÎT + TinorpÂift ivVl Johann Gott. 

Titlul complet al cărţii, în limba germană cu litere latine 
iar în cea română cu litere cirilice, este următorul: „AllgemeineJ 
Handlungs- |und| Wechsel-Ordnung: |sau| Pravila Comertială \. 
Care cuprinde Regulile-Comerţii, ale Catas-|tifeIor, şi ale Vec-
selilor, şi Socoteala| Interesurilor ş. a.| Acum întâiadată tălmă
cită după cea| Germanicească] de Emanoil Ioan Nichifor. |Şi 
daţi în Tipări cu Chieltuiala| D. Georgie Nica\ Inspectorul 
Şcoalei-Comerţiale a Capeli ro-|mâneşti din Cetatea Braşovuui 
la Anii dela |Hs. 1837.| Braşov| sau typărit în Tipografia lui 
Johann G6tt". 

Pravila Comertială de la 1837 
Se împlinesc o sută de ani de la apariţia celui dintâi ma

nual comercial românesc. El poartă titlul nu tocmai potrivit de 
„Pravilă Comertială", căci, după cum vom vedea, cărticica mai 
conţine pe lângă un extras din „Allgemeines Land-Recht und 
Wechsel-Ordnung" austriac şi alte lucruri cu totul de altă na
tură, cari îi dau un caracter de manual didactic. Putem chiar 
afirma că cu acelaşi drept i se poate da titlul de „Aritmetică 
Comertială". 
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Ea are formatul 8° mic şi conţine o prefaţă în limba germană 
(Vorrede) pe 2 pagini, o „Precuvântare" cu cirilice pe X X I pa
gini, apoi pe alte cinci pagini numerotate în continuare tot cu 
cifre romane „Cuprinderea cărţii aceştia". Textul e tipărit cu 
litere cirilice şi se împarte în 10 „Părţi", cuprinzând 147 pa
gini, 2 tabele şi la sfârşitul cărţii 3 pagini de „îndreptarea Gre-
şealelor". 

Era firesc ca această întâia carte de conţinut comercial să 
apară la Braşov, centru important al comerţului românesc, unde 
exista de Ia 1833 o şcoală primară română susţinută de comu
nitatea religioasă a comercianţilor români, în care, pe lângă in
strucţia elementară în limba romanţ germană, greacă, în arit
metică etc. se mai predau şi cunoştinţele necesare viitorilor co
mercianţi. Dar pe lângă aceasta era viu la Braşov şi spiritul de 
jertfă al câtorva comercianţi însufleţiţi de dorinţa de a vedea 
poporul român progresând alături de celelalte neamuri civili
zate. Unul dintre aceştia, George Nica, inspector de la 1835 al 
nouei şcoli, suportă spesele de tipar, aşa că „Pravila" putu 
apărea. 

Autorul cărţii, E. G. Nichifor, afirmă deja în titlu că ea e 
„tălmăcita după cea Germanicească". Scopul tipăririi în româ
neşte se vede clar din Precuvântare: „Vroesc ca şi Românii 
noştri să nu rămâie mai jos decât cele lalte Naţii; pentru acea 
mam sârguit şi mă sârguesc a traduce vro câteva Cărţi folo
sitoare tinerimii, care pană acum în Limba Naţională nu leam 
avut şi ale da cât de curând şi a tipări; spre a fi tuturor care 
le vor îmbrăţoşa spre o mică învăţătură...." Tot din precuvân
tare se vede ca autorul avea de gând să scoată şi o „Geografie-
Comerţiab", care însă nu a apărut. 

In realitate .Pravila Comerţială" nu pare a fi traducerea 
unui manual german, ci mai mult o compilaţie după mai multe 
cărţi nemţeşti. Titlul germano-român al cărţii, o prefaţă şi în 
limba germană precum şi prezentarea textului ca fiind tradus din 
limba germană s'ar explica prin dorinţa autorului de a câştiga 
încrederea publicului cetitor. Obiceiul de a prezenta o carte 
scrisă sau compilată ca o traducere după un autor străin ce
lebru, sau pur şi simplu ca o traducere din altă limbă, era în
cetăţenit şi în Ardeal, astfel că Nichifor se conformase şi el 
datinei. 
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In partea întâi a cărţii se dau, sub formă de dialog între 
ucenic şi dascăl cunoştinţele elementare despre scrittura doppie 
sau scrisoare (scriptură) îndoită, care e de preferat ţinerii simple 
şi proaste. Ea ne învaţă ţinerea catastifelor (izvoade, protocoale) 
regulate. Aceste catastife sunt mai multe : prima noţa sau straja, 
manual (giurnal), maestru, catastiful casii, copia vecselilor (poli
ţelor) corespondenţa sau copia scrisorilor, al vecselilor, al comi
sioanelor (Comisions-Buch), factura mărfurilor, inventarium sau 
catastifu magazinului. Fiecare neguţător (negoţian) care ţine pră
vălie (boltă), prin urmare face daraveri, sau are numai magazin, 
precum şi cambişti adecă cei cari fac speculaţie numai cu bani, 
spediteri, comisioneri, toţi au nevoie de unele din catastifele de 
mai sus, fie că angajează gramatici şi casiri cari să le poarte 
ori nu. In unele pot să scrie şi feciorii sau subiecţii (calfele) 
din prăvălie. In catastife se deschid partide (conturi) şi au di
verse poziţii. 

Se arată apoi cum trebue ţinute catastifele. Când neguţă
torul cumpără marfa cu nacht, adecă cu bani gata, fără diorie 
(termen) atunci se creditălueşte casa şi se debitâlueşte marfa; la 
vânzare se procedează invers. In cazul cumpărării mărfii cu 
diorie, se debitâlueşte marfa şi se creditălueşte vânzătorul; la 
vânzare se procedează invers. Când cineva trimite marfă în co
mision va deschide partidă fie pe numele comitentului, fie pe 
cel al mărfurilor. Trebue deschisă partidă deodată în giurnal şi 
în maestru, altcum nu se poate şti cine e creditoriu şi cine e 
debitoriu (datornic). Scriptura îndoită se împarte în trei partide 
principale: a capitalului, a câştigurilor şi a pagubei şi cea a 
casii. Creşterea capitalului se cunoaşte prin bilanţ şi inventarium. 
Bilanţul se încheie odată pe an şi în el se trec toate partidele 
maestrului ce sânt ne saldiruite adecă neînchise, toate pe rând 
în debet sau în credet. Uneori casa se încheie în fiecare lună 
şi atunci pristosul banilor se trece „în luna viitoare, adecă 
Saldo-Sumii". 

Partea a doua cuprinde sfaturi morale pentru neguţători, 
iar a treia îi învaţă cum să trateze cu muşterii (cumpărătorii) 
săi şi cum să ţie mărfurile. A patra e o colecţie din pildele lui 
Sirah. A cincia conţine câteva paragrafe din „Allgemeines Land-
Recht" şi din „Allgemeine Land-Ordnung" sau rănduiala cea de 
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obşte a Statului Europenesc. A şasea Regula vecselilor după 
Pravila Neguţătorească cea de obşte după austriacul „Allge-
meines Land-Recht und Wechsel-Ordnung". Aflăm aici o mul
ţime de termeni comerciali în legătură cu cambiul, aproape toţi 
traduşi din nemţeşte. Uneori lectura e mult îngreunată din cauza 
acestor germanisme, lată două exemple: 

„§ 115. Cel ce dă Vecsel (Cambială) pă Ordinu său, sau 
cătră a treia Persoană: Aţeptantu nu este supus, sup ştrafu 
Vecsel-Rechtulul ca şi nevrând săi aţeptăluiască. 

§ 119. Vecselile care să dă cu 11, 15, 21 şi 31 zile, după 
vedere (Nachsicht) au pururea 3 zile respect (Respecttage)"-
(pag. 76). 

Intr'un vecsel trebue să numim valuta sau primit şi în ce 
fel de monedă se face plata. Vecselile între neguţători „sau 
obişnuit în Austria a fi ştempăluite cu Ştempelu (Pecetea) stă
pânirii şi sunt supuse unei daţii". Vecselul dat de minori se 
judecă cu Proţes de execuţie. Se judecă deopotrivă cu neguţă
torii „persoanele nobile cari prin Ţertificat dela Judicat slobo
zenia Canbiştilor au câştigat". Pot da orice fel de vecsele „ne-
goţiani care firma prin ţirculari cunoscută o fac". Un vecsel 
după un an 6 săptămâni şi 3 zile „în rândul obligaţiilor să pre
face". Scadenţa plăţii vecselului sau Anvaisungului (scrisoare 
arătătoare) nu poate fi Dumineca sau zi de sărbătoare. „Fiteş-
care Remitent rămâne Iragentului, cum şi fiteş-care Girant vân
zătorului de vecsel.... datori cu plată". Vecselile se pot casirui 
(strânge) în loc de plată, de o altă persoană, dar trebue îndor-
săluite. Vecsele negiruite date la a treia persoană care nu pă
zeşte ziua scadenţii, în cazul când debitorul dă faliment pot 
aduce a 2-a şi a 3-a persoană în proţes. Vecselul poate fi lăsat 
sub protest. 

„Aţeptantu per onore di letera să ţine de Persoana acea, 
pentru a cărui Cinste au aţeptăluit vecselu sau trata... şi tocma 
aşa păşeşte în calea legii precum au primit şi Obligăluirea 
aceia". Acesta e Onorantu care reprezintă pe Onoratu şi poate 
lua Provizion de Aţeptafie. „Când în loc de Giro loc gol să 
lasă şi numele Girantariului în dosu Vecselului să scrie să 
chiamă Inbianco". Pentru un vecsel protestat trasantu (dătătoriu) 
îşi poate calcula Danna Spesa Interessa. Cambiala străină fără 
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avizo nu trebue aţeptăluită. Trasantu e dator a plăti aţeptan-
tului un provizion de 0,5 sau 0,25°/0 la trate şi rimese, unii însă 
iau şi l°/o după cum e Onoraţta traentului şi a corespondentului. 

In Austria neguţătorii nu au voie „a lua Subiecţi pre la 
Boite sau şi Ucenici învăţători, din Ţări streine". Tovarăşii sunt 
datori a plăti unul altuia paguba ce ia cauzat şi nu pot retrage 
capitalul înainte de desfacerea tovărăşii. Cine se atinge de 
amanet sau marfă depozitată, fără voia stăpânului, se pedep
seşte. 

In partea a şaptea aflăm „Alte sfaturi cătră toţi de obşte 
din Pildele cele Filozoficeşti". In general cartea abundă în sfa
turi morale nu numai pentru neguţători ci pentru toata lumea. 
Dau câteva exemple. 

„Dacă ai Marfă vindeo, că este mai bine aţ părea rău că 
ai vânduto : decât că ai ţinuto...." 

„Trei Lucruri să cunosc la trei întâmplări, Vitejia la Război, 
înţelepciunea la Mânie, şi Prieteşugu la Vreme de Nevoe". 

„Nimeni nuşi arată mai mult Mojicia, decât cela ce în
cepe a vorbi, mai 'nainte decât a isprăvi altul vorba." 

„Mai 'nainte de a cumpăra Casă, să cade sâ cerci ca să 
aibi Vecini buni"... 

In partea a opta se tratează „Pentru Bancroţi (Mufluzi) 
după legile cele de obşte (Stat. Sax.) 3-tes Buch. Tit. 3." 

Spicuim: „Creditori fără voia Iudicatului. nu să pot atinge 
de Bunumul {Averea) Debitoriului lor (Datornicului)." Bancrotul 
prefăcut se pedepseşte cu Prinsoare (Arest). Dintre creditori sunt 
preferaţi cei cari au zălog Ia mână (Hipotecari). 

Ultimele două părţi ale cărţii se ocupă cu: „socotirea Ca-
metilor, Năemurilor (Arenzilor), Chiriilor, şi altor Lucruri de 
Folos, prin Regula Detri", precum şi cu „Regala Soţietăţii (a 
Tovărăşii)". Ele formează o scurtă Aritmetică Comercială şi 
sunt prelucrate, în parte, după manualul german de şcoli pri
mare „Anleitung zum Rechnen" apărut la Buda începând cu 
178) în o mulţime de ediţii. Dau pentru lămurire câteva 
exemple : 
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Anleîtung zum Rechnen. 
Wennjemand einem Andern 

einegewisse Summe Geld leiht, 
wofiir derLetzte.als der Schuld-
ner, dem Erstem als dem 
Glăubiger, jăhrlich ein gewis-
ses Geld bezahlt, so heisst 
die geliehene Summe Kapital; 
das aber, was von jedem 100 
jăhrlich bezahlt wird nennt 
man Zins, Interesse, pro Zento; 

A. Die Gesellschaftsrech-
nung lehret, eine gegebene 
Summe in eine verlangte An-
zahl ungleicher Theile zu thei-
len, dass die Theile ein ge-
gebenes Verhăltniss gegen ein-
ander haben. 

Pravila Comerţialâ, 
Când cineva dă altuia o 

Sumă de Bani pre o vreame 
hotărîtă, ca trecând vreamea 
Suma să i'să întoarcă, şi ceva 
câştig să i'să dea, pentru Suma 
înprumutată, cel ce dă Bani, 
să zice înprumutătoriu, şi 
Suma împrumutată Capital, 
iară câştigul carel dobândeşte 
Imprumutătoriu să zice Interes 
sau şi Proţent şi pă airea şi 
Camătă, (pag. 113). 

A. Regula Soţieteţi ne în
vaţă a înpărţi o Sumă în 
mai multe Părţi ne asemenea. 

Cu Regula aceasta ne folo
sim între Tovaroşi, şi în Ne-
guţătorie, şi în mai multe în
tâmplări ce vin înainte. 

Se pare însă că autorul s'a folosit şi de alte manuale ger
mane, îndeosebi Ia alegerea exemplelor numerice. 

La sfârşitul cărţii aflăm un ultim sfat adresat neguţătorilor: 
„Iară Datoria cea mai perfectă, şi mai strajnică a Neguţătorului, 
este să nu înşele (înceluiască) adecă orice Marfă va vinde, să 
fie curată şi neamestecată, şi să ţie Cumpene şi Măsuri drepte, 
şi să să mulţumească cu cât Căştig, îi vor da vremile". 

Azi când posedăm o frumoasă literatură comercială, „Pravila 
Comerţială* nu mai prezintă decât un interes istoric. Am crezut 
totuşi că nu e fără folos să relev, cu ocazia împlinirii unui veac 
de Ia apariţie, acest început modest al dascălului Nichi/or de la 
Braşov. 

Victor Marian 
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O diplomă de înobilare din Haţeg 
Cu privire la acel ţinut românesc prin excelenţă care este 

Haţegul, am avut ocazia să mai vorbim şi altă dată, când am 
căutat să arătăm că încă din sec. X V se observă tendinţa de atra
gere spre maghiarizare a Românilor de acolo, care au început să-şi 
piardă o parte din nobilime1). Mai târziu procesul acesta s'a urmat 
tot mai intens şi e o mare pagubă a ştiinţei româneşti că nu s'a 
urmărit încă, prin Români, trecutul ţinutului. De data aceasta, 
prezentând încă un act haţegan, îl alăturăm celor cunoscute, spre 
a fi la îndemâna cercetătorului ce va trebui să facă lucrarea de 
care avem nevoie. Ne dăm seama că nu face parte din cele mai 
de seamă, fiind cu totul recent şi comun aşa cum, mai ales în Făgă
raş, se pot găsi în număr uimitor de mare, însă el dovedeşte conti
nuarea aceluiaşi vechiu proces de transformare a elementului româ
nesc. Şi aici un Pavel Popa devine Munyân. Dar ceea ce este mai 
interesant, e faptul că se ridică în rândul nobililor, nu măcar din 
simpla stare de inquilin, ci din aceea de iobag. Foştii lui stă
pâni, care mărturisesc eliberarea, se unesc cu uşurinţă la această 
trecere. Deasemenea se poate vedea şi ce rol joacă în această 
privinţă trecerea clerului la biserica unită, probabil singurul element 
care determina concesia nobililor. Prin acest lucru se uşurează însă 
desnaţionalizarea2). 

Actul s'a găsit în Clopotiva, însă destinatarul este din Măţeşti, 
care ţinea de proprietatea nobilului Blasius Csulai din Ciula-Mare. 
Se pare că i s'a dat moşia Boşorod, atunci numită şi Chitidul-de-
Sus, în posesia căreia a fost pus la 20 Februarie 1716. 

* 
* * 

1715 Iulie 19, Viena. Diploma prin care împăratul Carol VI, 
regele Ungariei, ridică pe arhidiaconul unit Pavel Munyân zis Popa 

'). Cf. A. Sacerdoţeanu, Două acte haţegane şi unul vălcean, extras din 
Acad. Rom. Mem. Secf. Ist. seria 111. tom. XVII., 1936. 

s ) . Ar fi interesant de urmărit cât de mult a păgubit clerul românesc 
unit, din punct de vedere etnic, în cei dintâi ani de la unire, până când Ino-
cenţiu Micu a în{eles să ceară drepturile promise naţiunii române, care trecuse 
Ia biserica cea nouă spre a se păstra aşa, nu spre a înmulţi numărul altei 
naţiuni faţă de care nu avea nicio simpatie. 
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în rândul nobililor Transilvaniei împreună cu care să se bucure 
de acelaşi drepturi; i se fixează insignele nobiliare şi îndatoririle 
sale ostăşeşti. 

Nos, Carolus VI, Dei gratia electus Romanorum Imperator 
semper Augustus, ac Germaniae, Castellae, Legionis, Arragoniae, 
utriusque Siciliae, Hierosolymae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, 
Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Gallitiae, Majori-
carum, Seviliae, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, 
Algarbiae, Algecirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, necnon Indiarum 
ac Insularum et Terrae Firmae Maris, Oceani, etc. Rex, Archidux 
Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Ca-
rinthiae, Carnioliae, Lucemburgi, Wurtembergae, Superioris et In-
ferioris Silesiae, Athenarum et Neopatriae, Princeps Sweviae 
et Transylvaniae, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Mo-
raviae, Superioris et Inferioris Lusatiae, Comes Habspurgi, Flan-
driae, Tyrolis, Barchinonae, Feretis, Kyburgi, Goritiae, Rossilionis 
et Ceritaniae, Landgravius Alsatiae, Marchio Oristani et Comes 
Gocceani, Dominus Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis, Biscajae, 
Molini, Salinarum, Tripolis et Mechliniae, memoriae commenda-
nius tenore presentium significantes quibus expedit universis. 

Quod cum ex nonnullorum fidelium nostrorum testimonia-
libus intelligamus, honorabilem Pavel Munyân alias Popa, Vala-
chorum Sacrae Romano-Catholicae Ecclesiae unitorum, in districtu 
Haczegiensi comitatuque Hunyadiensi in haereditario nostro prin-
cipatu Transylvaniae archidiaconum, alias iobbagionem nobilis 
Blassi Csulai de Nagy Csula in possessione Maczesd dictoque 
comitatu Hunyadiensi existente, habita, natum et residentem, pri-
mum quidem a nobili quondam Gasparo, modo dicti Blassii 
Csulai parente, expost vero ab eodem Blassio Csulai tanquam 
Domino suo terrestri manumissionem atque e jugo iobba-
gionali emancipationem consecutum esse; accedente praeterea 
aliorum etiam fidelium nostrorum singulariter coram Majestate 
nostra facta intercessione turn vero attentis et consideratis moribus 
vitaeque probitate ejusdem Pavel Munyân alias Popa, quibus iile 
statui suo ecclesiastico non inconvenientibus praeditus esse dicitur, 
fidelitate insuper, fidelibusque ejus servitiis quae iile nobis au-
gustaeque nostrae domui pro locorum et temporum varietate pro 
suo modulo hactenus exhibuit et impendit et qualia imposterum 
etiam se exhibiturum pollicetur. 

Eundem igitur Pavel Munyân alias Popa, ejus conjugem 
necnon filios Petrum, Michaelem et Paulum, jam natos et impos
terum divina benedictione nascituros, haeredes videlicet et pos-
teros ejusdem utriusque sexusv universos, de potestatis nostrae re-
giae plenitudine et gratia speciali e stătu et conditione ignobili 
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eximentes, in coetum et numerum verorum et indubitatorum regni 
noştri Hungariae et praedicti Principatus Transylvaniae aliorumque 
regnorum, ditionum et provinciarum nostrarum haereditariarum, 
nobilium duximus annumerandos, coaptandos et adscribendos. 
Annuentes et ex certa nostra scientia animoque deliberato conce-
dentes ut ipsi a modo imposterum futuris et perpetuis semper 
temporibus, omnibus iis gratiis, honoribus, praerogativis et immu-
nitatibus, quibus caeteri veri et indubitati dicti regni noştri Hun
gariae et Transylvaniae aliorumque regnorum ditionum et provin
ciarum nostrarum haereditariarum nobiles, natura, jure vel antiqua 
consuetudine usi sunt et gavisi utunturque et gaudent uti, frui et 
gaudere possint ac valeant, haeredesque et posteri eorundem 
utriusque sexus universi valeant atque possint. 

In cujus quidem nostrae erga eos exhibitae gratiae et cle-
mentiae ac liberalitatis testimonium veraeque et indubitatae nobi-
Iitatis signum, haec arma seu nobilitatis insignia scutum videlicet 
coelestini coloris, erectum militare, in cujus campo homo quidam 
veste violacei coloris, ad talos usque demissa indutus et eiectus 
stare, manuque dextra librum apertum tenere visitur; supra scu
tum galea militaris craticulata est posita quam contegit diadema 
regium gemmis atque unionibus decenter redimitum, cui brachium 
humanum violacei pariter coloris veste indutum inniti librumque 
apertum, inferiori per omnia similem, tenere conspicitur; a sum-
mitate vero, seu cono galeae laciniae sive lemnisci diversorum 
colorum defluentes, marginem scuti ex utraque parte pulcherrime 
ambiunt et exornant, prout haec omnia in principio seu capite 
praesentium literarum nostrarum pictoris industria genuinis suiş 
coloribus illustrata lucidius ob oculos intuentium posita esse con-
spiciuntur, eidem Pavel Munyân alias Popa praefatisque illius, 
conjugi, Jiberis haeredibusque et posteris utriusque sexus universis 
gratiose danda duximus et concedenda. Decernentes et ex certa 
nostra scientia animoque diliberato concedentes, ut ipsi a modo im 
posterum futuris et perpetuis semper temporibus eadem arma seu 
nobilitatis insignia more aliorum verorum et indubitatorum prae-
fati regni noştri Hungariae et Transylvaniae aliorumque regnorum 
ditionum et provinciarum nostrarum haereditariarum nobilium sub 
iisdem juribus, praerogativis et immunitatibus quibus coeteri veri 
et indubitati praedicti regni noştri Hungariae et Transylvaniae 
aliorumque regnorum ditionum et provinciarum nostrarum haere
ditariarum nobiles, natura, jure vel antiqua consuetudine usi sunt 
et gavisi utunturque et gaudent ubique in proeliis, certaminibus, 
pugnis, hasti ludiis, torneamentis ac aliis quibusvis exercitiis mili-
taribus et nobilitatibus necnon sigillis, velis, cortinis, aulaeis, 
annulis, vexillis, clypeis, tentoriis, domibus et sepulcris generaliter 
in quarumlibet rerum et expeditionum generibus sub merae, verae, 
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sincerae et indubitatae nobilitatis titulo, quo eos ab omnibus cu-
juscunque status, conditionis, honoris, dignitatis et praeminentiae 
hominibus insignitos et ornatos dici nominari, haberi et reputari 
volumus mandamusque ferre et gestare ac iis in aevum uti, frui 
et gaudere possint ac valeant haeredesque et posteri eorundem 
utriusque sexus universi valeant atque possint. Imo nobilitamus, 
damus et conferimus praesentium majoris et aulici sigilii noştri 
impendentis munimine roboratarum per vigorem. 

Datum in civitate nostra Viennae Austriac die decima nona 
mensis Iulii, anno Domini millesimo septingentesimo decimo quinto, 
regnorum vero nostrorum romani quarto, hispanici duodecimo, 
hungarici et bohemici quinto. 

Carolus m. p. 
Ioannes Iosephus De Kâszon. 
Samuel Alvinczi. 

Armales Pavel Munyân alias Popa. 

[Pe verso, aceste însemnări:] 

Anno Domini millesimo septingentesimo decimo sexto, die 
nona mensis Februarii, in praesenti generali magnatum et nobi-
lium universorumque statuum et ordinum trium nationum Princi-
patus Transylvaniae et partium regni Hungariae eidem annexarum 
diaeta pro die 14-ta mensis Ianuarij anni praesentis 1716 in civi-
tatem saxonicalem Cibiniensem, indicta et celebrata praesentes li-
terae armales, nomine et in persona introscripti exhibitae, procla-
matae, publicatae et nemine contradicente extradatae per 

Gregorium Sandor suae Sacratissimae Caesareae Regiaeque 
Majestatis in Principatu Transylvaniae partibusque Hungariae 
eidem annexis magistrum protonotarium, m. p. 

* 

Anno Domini 1716, dje 20 mensis Faebruarij, in generali 
dominorum magnatum et nobilium, inclyti comitis de Hunyad 
congregatione, ad diem praefatum mensis et anni praescriptorum 
in possessionem Bosorod alias Felsi Kitid nominatam, indicta et 
celebrata praesentes literae armales, nominibus et in personis in-
troscriptoruin exhibitae, proclamatae et publicatae et nemine con
tradicente extradatae per 

Stephanum Dobolyi juratum dicti comitis notarium, m. p. 



- 138 — 

Traducere 
Noi, Carol VI, prin mila Iui Dumnezeu împărat ales al 

Romanilor, totdeauna August, şi rege, al Germaniei, etc *) 
recomandăm aducerii aminte arătând prin cuprinsul scrisorilor 
de faţă, tuturor celor pe care-i interesează. 

Că, întrucât am înţeles din mărturiile câtorva credincioşi 
ai noştri că, cinstitul Pavel Munyân zis Popa, arhidiacon al 
Românilor uniţi ai sfintei biserici Romano-Catolice în districtul 
Haţeg şi comitatul Inidoara, în principatul nostru de moştenire 
al Transilvaniei, altfel iobag al nobilului Blassiu Csulai de Ciula 
Mare, născut şi trăind în proprietatea Măţeşti, care se află în 
numitul comitat de Inidoara; că mai întâi a obţinut liberarea 
şi emanciparea de jugul iobagional de la răposatul nobil 
Gaspar, anume tată al numitului Blassiu Csulai, iar apoi de la 
însuşi Blassiu Csulai ca de la stăpânul său pământesc ; întâm-
plându-se după aceea intervenţia chiar a câtorva credincioşi ai 
noştri în mod particular făcută' faţă de Maiestatea noastră, atunci 
într'adevăr observând şi considerând purtările şi cinstea vieţii 
acelui Pavel Munyân zis Ppoa, cu care acela se zice că este 
dotat, care nu se opun situaţiei sale eclesiastice, precum şi cre
dinţa sa şi serviciile credincioase pe care acela le-a arătat şi 
consacrat până acum în felul său, nouă şi casei noastre impe
riale, după loc şi timp şi pe care promite că le va arăta chiar 
în viitor. 

Prin urmare, pe acest Pavel, Munyân zis Popa, pe soţia lui 
ca şi pe fiii Petru, Mihail şi Pavel, deja născuţi şi pe cei care 
se vor naşte în viitor prin binecuvântarea divină, anume pe 
moştenitori şi pe toţi urmaşii aceluia de amândouă sexele, prin 
plinătatea puterii noastre regale şi prin favoare specială li
beraţi de situaţia şi condiţia de jos, am hotărît să-i numărăm, 
alegem şi înscriem în ceata şi numărul adevăraţilor şi fărâ nici 
o îndoială nobili ai regatului nostru al Ungariei şi mai sus nu
mitului principat al Transilvaniei şi ai tuturor regatelor, stă
pânirilor şi provinciilor noastre de moştenire. Aprobând şi acor
dând, din convingerea noastră anume, şi cu hotărîre, ca aceştia 
în viitor să poată să se folosească, să profite şi să se bucure 
la fel în timpurile viitoare şi pentru totdeauna, de toate favo
rurile, onorurile, prerogativele şi imunităţile de care ceilalţi ade
văraţi şi neîndoelnici nobili ai numitului Regat al nostru al 
Ungariei şi Transilvaniei şi al celorlalte regate, stăpâniri şi pro
vincii ereditare ale noastre prin natură, drept şi vechiul obiceiu 

*) Vezi continuarea titlurilor în textul latin. 
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s'au folosit şi s'au bucurat, şi se folosesc şi se bucură, să se 
poată folosi şi izbuti să se bucure, şi toţi moştenitorii şi urmaşii 
acelora de amândouă sexele să se poată'bucura. 

Intr'adevăr ca mărturie a favoarei noastre arătate faţă de 
acestea şi clemenţei şi libertăţii şi semn al adevăratei şi ne
bănuitei nobilităţi,' am hotărît că trebue să dăm şi să acordăm 
în mod graţios aceluiaşi Pavel Munyân zis Popa şi amintiţilor 
soţie, copii 'şi moştenitori şi tuturor urmaşilor de ambe sexe, 
aceste arme'sau insigne de nobilitate. Anume, scut de culoare 
albastră ca cerul, în poziţie militară, în câmpul căruia se vede 
un om îmbrăcat cu o ha'ină de culoare violetă care coboară 
până la călcâie şi cu mâna dreaptă ţine o carte deschisă; dea
supra scutului se află aşezată o cască militară pe care o aco
pere diadema regilor sobru ornată cu geme şi perle, pe care se 
vede că se sprijină un braţ omenesc îmbrăcat la fel cu haină 
de culoare violetă, şi că ţine o carte deschisă, la fel în toate 
celui mai de jos ; iâr din' vârful sau conul coifului, tăspândin-
du-se făşii sau panglici de diferite culori, înconjoară şi împo
dobesc frumos de amândouă părţile marginea scutului, după 
cum se văd că sunt puse toate acestea la începutul sau capul 
scrisorilor noastre de faţă, strălucitor înaintea ochilor celor care 
privesc, prin talentul pictorului, prin culorile sale veridice pictat. 
Hotărînd şi din anumită cunoştinţă a noastră şi cu convingere 
concedând, ca aceştia la fel în v'itor, în timpurile viitoare şi 
pentru totdeauna, aceleaşi arme sau insigne ale nobilităţii după 
obiceiul tuturor adevăraţilor şi neîndoelnicilor nobili ai numi
tului regat al nostru al Ungariei şi Transilvaniei şi tuturor ce
lorlalte regate, stăpâniri şi provincii ale noastre ereditare, sub 
aceleaşi drepturi, prerogative şi imunităţi de care ceilalţi ade
văraţi şi neîndoelnici nobili af numitului regat al nostru al Un
gariei şi Transilvaniei şi ai celorlalte regate, stăpâniri şi pro
vincii ale noastre ereditare, prin natură, drept sau vechiul obi-
ceiu, s'au folosit şi s'au bucurat, şi se folosesc şi se bucură, 
pretutindeni în războaie, încăierări, lupte, jocuri cu suliţa, tor-
neamente şi în oricare alte exerciţii militare şi nobilitare,' ca şi 
pe sigilii, pânze, tapiserii, curţi, inele, steaguri, scuturi, corturi, 
case şi morminte, în general î'n orice fel de lucruri si înfăptuiri 
sub titlu de pură, adevărată, sinceră şi neîndoelnică nobilitate 
prin care vrem ca ei, însemnaţi şi distinşi, să fie numiţi, tinuti 
şi socotiţi de către toţi oamenii de orice stare, condiţie, cinste, 
demnitate şi însemnătate şi poruncim să Ie aibă şi poarte aceia 
şi să le folosească, să le fructifice şi să se poată bucura si 
folosi în veac, şi moştenitorii şi toţi urmaşii lor de amândouă 
sexele se le poată folosi. Şi încă' înobilăm, dăm si conferim 
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prin puterea acestuia să fie întărit prin atârnarea sigiliului no
stru cel mare şi aulic. 

Dat în cetatea noastră Viena Austriei, ziua a 19-a a lunei 
Iulie, anul Domnului 1715, al Domniilor noastre, anume al pa
trulea roman, al doisprezecelea spaniol, al cincilea ungar şi boem. 

In anul Domnului 1716 ziua 9 Februarie în faţa dietei ge
nerale a magnaţilor şi nobiliior şi a tuturor stărilor şi ordinelor 
celor trei naţiuni ale' Principatului Transilvaniei şi părţile rega
tului Ungariei alăturate aceluiaşi, pentru ziua 14 a lunei Ianuarie 
anul de faţă 1716 în cetatea săsească a Sibiului fixată şi ţinută, 
scrisorile de faţă de înobilare, prin numele şi persoana înăuntru 
arătate, au fost proclamate, publicate şi, nimenea neîmpotrivindu-
se, au fost date de către Qrigore Sandor, magistru protonotar al 
Prea Sacrei şi regeştei Maiestăţi în Principatul Transilvaniei 
şi părţile Ungariei lui alăturate. 

In anul Domnului 1716 ziua 2 0 a lunei Februarie, în adu
narea generală a domnilor magnaţi şi nobili, strălucitului comite 
de Inidoara, în ziua mai sus numitei luni şi anului, mai sus 
scrişi. pe moşia Boşorod zisă şi Chitidul de Sus, care a fost 
fixată şi a avut loc, scrisorile de faţă de înobilare care au fost 
arătate' proclamate, publicate în numele şi pentru persoanele 
înăuntru pomenite şi, neopunându-se nimeni, au fost date de 
către Ştefan Doboly notarul îndrituit al numitului comite. 

Not. Pergament (71X63 cm.) în bună stare, scris în aur, cer
neală roşă, albastră şi neagră. Locul armoiral (12X8 cm.), deşi 
se promite a fi completat, a rămas liber. Pecete mare atârnată, 
în cutie de lemn (interior 11,4 cm.) cu ceară roşă. Legenda: 
C A R O L U S . VI. D . G . ROM. IMP. S. A. GE[R. H]ISP. H U N G . 
B O H . REX. ARCHID. AUST. DUX. B U R G . PRINC. TRANSYL
VANIAE. 

Mi-a fost pus Ia disposiţie de d. I. Conea, asistent univer
sitar, în posesia căruia şi rămâne. 

A. Sacerdoţeanu 
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Contribuţiuni la Domnia lui Mavrogheni 
de Mih. Popescu 

Printre alte acte rămase de la Mavrogheni, Domnul Ţării 
Româneşti, între anii 1786—1789, am găsit şi documentul ce se 
publică mai jos. 

Acest document este actul pe care Mavrogheni 1-a trimis 
locuitorilor din ţinutul Braşovului, la isbucnirea răsboiului Austro-
ruso-turc (1788—1792), răsboiu în care Domnitorul Ţării Ro
mâneşti era de partea Turcilor. 

Prin acest act Mavrogheni atrage atenţiunea locuitorilor că 
ei au interese si că totdeauna au fost uniţi cu locuitorii din 
Muntenia, că sunt neguţători aici în ţară şi „nu văd de ce nu 
v'aţi alcătui iarăşi la acest Principat de unde v'aţi desghinat şi 
vă primim cu orice legături şi privileghiuri". 

Cuvinte ce par a fi un preludiu al Unirei celei mari, por
nite de la un Domnitor despre care istoriografia noastră nu prea 
are nici ideie prea strălucită şi nici simpatie prea mare. Mavro
gheni este socotit ca cea mai simplă specie de Domn fanariot. 

Judecând însă faptele şi în special ideile lui din diferite 
acte domneşti ce le-a dat în timpul scurtei lui domnii, cred că 
a fost judecat prea aspru, dar odată verdictul dat e greu de 
rectificat, mai ales că face parte din epoca cea mai oropsită de 
soartă din trecutul nostru. 

Am găsit cu cale să fac cunoscut acest act al lui Mavro
gheni, fiindcă iese din comun atât prin felul cum este conceput, 
cât şi prin ideile mari ce le cuprinde. 

Găsim aici un spirit creştinesc, ce nu văd cum se împacă 
cu pecetea pusă de istoriografia noastră pe fruntea acestui Dom
nitor, care a avut un sfârşit atât de tragic. 

A fost executat fără nici o judecată, numai din capriciul 
marelui vizir. 
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lo Nicolae Petru Mavrogheni Voevod i gospodar zemli 
Vlascoe. *) 

Tuturor locuitorilor din ţinutul Braşovului parte bisericească 
şi mirenească, celor cu dregă'torie politicească şi ostăşească, să
nătate şi tot binele vă poftim de la milostivul Dumnezeu să vă 
dăruiască. 

Vă facem Domnia mea ştire, că din ceasul ce s'a stricat 
pacea dintre înaltul Devle t^ 'cu împărăţia Rusiei, am avut de
săvârşită voe ca să aducem aici în Principatul nostru din toate 
părţile, mulţime nenumărată de ostaşi, însă iubirea de oameni 
şi fireasca milosârdie ce de la Dumnezeu ne este în inimă să
dită, spre a nu îngreuna norodul de aici, ne-am zătignit, mai 
vârtos aflându-se aici în Principatul nostru sumă de sudiţi 
de aceia din vecinătate, atât neguţători, cât şi de altă stare să
lăşluiţi, ne-am îngrijat pentru a lor pază şi fericire, ca nu cumva 
să' li se întâmple primejdie de viaţă, atingere de cinste şi pa
gubă cât de puţină la avutul lor. 

Dar fiindcă făr de veste şi făr de nici un cuvânt de drep
tate au deschis războiu şi împărăţia Neamţului împotriva Dev-
letului şi văzând mişcări necuviincioase lâ o persoană împără
tească şi creştină, căci până a nu se vesti stricarea păcii au se
mănat prin plaiurile ţărei noastre manifesturi îndemnătoare de 
a-şi ieşi norodul din'cuviincioasa supunere, cuprinzând întrânsele 
o 'hotărîre desăvârşită pentru cele viitoare, care numai unui 
Dumnezeu sunt ştiute, că singur este atotputernic şi îndată după 
aceasta nu numai locurile Devletului au călcat, ce încă au intrat 
şi în hotarele Principatului nostru, au hrăpit din supuşii noştri, 
s'au vârît şi în sf. mănăstiri vecine de hotar şi au turburat cu 
tot felul odihna norodului acestuia. Fără de a nu socoti vărsarea 
de sânge ce aduce astfel de urmări şi mai vârtos nepurtarea de 
grijă nici măcar de însuşi sudiţii lor ce era aici şi ca să nu se 
primejduiască ; pentru aceea dar siliţi am fost ca să aducem' 
mulţime de oaste, nu numai spre împotrivirea acestor mişcări 
vrăşmăşeşti, ci încă spre răsplătirea nedreptăţii care s'au 
pornit âsupră-ne. 

Şi cu toate că se cuvenea ca şi noi asemenea fără de veste 
să ne pornim şi intrând cu ajutorul lui Dumnezeu acolo înlăuntru 
să pricinuim vărsare de sânge, robire şi pierzarea tuturor celor 
ce pornirea ostaşilor i-ar fi întâmpinat. 

Dar iarăşi creştineasca noastră datorie şi fireasca evspîa-
hinie ne-au poprit de a ne porni fără de a nu vă face întâiu 
ştire, cumcă venim şi întâiu să vă sfătuim pentru binele ce vă 

O Condica domnească N. XVII. fila 287. 
2) Devlet = sublima Poartă. 



voim ca să vă daţi înşivă supunere fără de războiu şi împotri
vire şi să vă alcătuiţi'iarăşi la acest Principat de unde v'aţi 
desghinat şi vă primim cu orice legături şi privileghiuri. Vă veţi 
socoti însu-vă a vă fi mai de folos, atât la partea bisericească 
cât şi ostăşească i politicească. 

Care aceste capitulaţiuni ni le veţi trimite cu cel mai de 
cinste şi de credinţă şi mai de vârstă 'dintre obştea de acolo în 
soroc de zile . . . .' ca să le aprobăluim şi sa le întărim cu 
domneştele noastre hrisoave şi aşa să v ă ' câştigaţi liniştea şi 
ocrotirea avutului vostru şi să vă îndestulaţi de' privileghiuri 
pline de milostivire şi iubire de oameni şi cei politiceşti şi mai 
vârtos cei ostăşeşi cu adăugire de întreită plată la leafă. 

Şi deosebit veţi câştiga tot felul de haruri de la Dumnezeu, 
fiind ocrotiţi sub oblăduirea ce cu totul odrăsleşte roduri ale 
credinţei următoare propoveduirei sfintei evanghelii. 

Iar de car cumva? nu veţi da ascultare sfatului nostru, 
iată ne spălăm mâinile de vinovăţiile pentru sângele ce are să 
se verse şi pentru înfricoşata junghiere şi amară robie a soţiilor 
şi a copiilor voştri şi pentru focul şi prada ce are a se urma 
cu desăvârşită prăpădenie a pământului ce se va călca de 
ostaşi. 

Care toate acestea socotindu-le nu mai ne aducă mare 
scârbă şi mâhnire a sufletului şi nici într'un chip nu am voi 
perzarea şi stricăciunea voastră, dar nici putem a mai popri 
mulţimea oştilor ce sunt gata a năvăli acolo înlăuntru despre 
toate părţile şi nădăjduim la mila prea puternicului Dumnezeu 
ce este răsplătitor nedreptăţii şi ocrotitor celor asupriţi, cum că 
ne va ajuta şi va încununa ostile noastre cu biruinţă şi cu 
izbândă. 

Aceasta vă înştiinţăm si fiti sănătoşi. 

1788 Martie 1. 
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Creştini, plecăm adânc capul, mişcaţi până la 
lacrimi, în faţa sfâşietoarei dureri a celor cărora le 
purtau şi a celor care le poartă numele. Ca Români, 
îl înălţăm însă mai sus ca altă dată, cu nestăvilită 
mândrie de neam, în faţa sublimului ce se desprinde 
din fapta lui 

Ionel Moţa şi Vasile Marin 

Sacrificiul lor voluntar, pe pământ străin, pentru 
izbânda unui crez care le constituia întregul rost al 
vieţii, covârşeşte orice superlativ al admiraţiei şi prea
măririi, pipernicind toate osanalele brodate pe margi
nea gestului lor eroic, umilind toată oratoria patriotică, 
de ocazie, din dosul îndepărtatului front al Morţii. 

Adevărul care stă la baza zidirii Mănăstirii Ar
geşului îşi afirmă valabilitatea, peste veacuri, în etern : 
Ideile mari nu se pot traduce în faptă decât prin 
jertfe mari. 

Voluntarii români din tranşeele latinităţii iberice, 
prin suprema lor jertfă, au făcut mai mult pentru cu
noaşterea şi preţuirea, peste hotarele Ţării, a sufletului 
genuin românesc, decât toate abilităţile diplomatice şi 
oratorice ale reprezentanţilor „autorizaţi" ai Sta tu/ui 
în străinătate. 

Eroilor, care prin fapta lor au înscris şi imortali
zat în Cartea Neamului pilda : cum trebuie înţeleasă 
viaţa şi porunca vremurilor prin care trecem — închi
nare; părinţilor, care ni i-au dat, — slavă şi recu
noştinţă ! 

„Ţara Bârsei". 



— 145 — 

Din ziarul profesorului Aurel Ciortea 
(Continuare din nr. trecut) 

4 Ian. 1916. Iată-mă în al treilea an calendaristic al răz
boiului mondial 1 In 30 Dec. dimineaţa am plecat cu zorul din 
Kosowa, unde abstrăgând de boala mea, am petrecut o lună destul 
de bine. Seara am mas într'o comună lângă Podhaice. In 31 
Dec. am plecat mai departe şi după un drum mai lung şi greu 
am ajuns de la 4 d. p. îndărătul frontului cam la 3 km. în co
muna Kujdanow. Comuna e total evacuată de locuitori, dar plină 
cu miliţie: trenuri, spitale, oficii adm. etc. La cele mai multe case 
lipsesc uşile şi ferestrile. Şi multe case sunt arse, căci Musca-
nul (sic) mai (în) fiecare zi trimitea câteva granate şi şrapnele 
aici. Ne-am instalat şi noi 5 inşi cum am putut într'o casă bu
nicică, şi am deschis cancelaria. Seara de Silvestru am petrecut-o 
lângă cărţi. Regimentul nostru a rămas ca rezervă îndărătul fron
tului. In 2 Ian. a atacat duşmanul de câteva ori, fără succes. încă 
în 31 Dec. seara pe la 1/25 am ieşit pe dealul de lângă sat şi am 
observat un foc de artilerie splendid. Se amesteca ziua cu noaptea. 
Pe creasta dealului din faţă pe o întindere de 2 Km. observam 
focul artileriei noastre. O schinteiere ascuţită şi fulgerătoare urmată 
de fum puţin şi de o detunătură, care făcea să tresară pielea bătrânu
lui pământ. De-asupra crestei în în'dţime de 50—100 m. iarăşi 
mici şi ascuţite fulgerări, — erau şrapnelele duşmanului, şi printre 
eie, din când în când câte o granată straşnică, care ridică un fum 
gălbui-negru urât dimre bateriile noastre. Par'că era un foc artifi
cial. Dar cu ce groaznic efect! Nu l-am putut privi mai mult de 
5 min., deşi era un tablou cum n'am văzut niciodată. 

In 3 Ian. dimineaţa a fost un foc puternic de inf. După cât 
am auzit, Ruşii au fost respinşi cu mari pierderi. Se svonise chiar, 
că s'ar fi retras cu 6 Km. şi că ar concentra mai spre nord pu
terile. Stăm şi noi gata de plecare la punctul cel mai periclitat, 
lntr'aceea încep pe la 1 d. p. un foc straşnic de artilerie, care nu 
a cruţat nici satul nostru. Şrapnelele şi granatele cădeau la di
stanţă de 100—200 m. de noi şi noi ne plimbam nervoşi în odaie 
de la o fereastră la cealaltă privind nouraşii mici şi alburii ai 
şrapnelelor. O şrapnelă a exploadat tocmai deasupra trenului 
nostru, la distanţă de 100 paşi de noi, rupând degetele de la 
mână ale vizitiului Eget6. O bucată din altă şrapnelă a căzut în 
vale, la 50 m. de noi. Alta a aprins o casă şi alta a omorît un cal. 

Focul a durat o oară. O coloană de tren trecea în fugă pe 
£ r ? a I t a ^ e a I u l u i d i n s P r e s u a " , după care a trimis Muscanul vreo 
50 de şrapnele. In fine s'a liniştit spre seară. Azi în 4 Ian. de 
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dimineaţă ţine focul de artilerie de ni se cutremură ferestrile, da 
nu priveşte satul nostru. 

Noroiu mare. Toată ziua stăm în casă, afară de cele două 
oare (3—5 d. p.) când împărţesc alimentele. Azi am expediat Iui 
Mimi 400 Cor.; ştiu c'o să se bucure mult de acest dar de Cră
ciun. Cu sănătatea o duc destul de bine, numai canonada o su-
poartă greu nervii mei. In deosebi inima se împiedecă săraca des 
şi-mi opreşte respiraţia. Irina îmi scrie că e în Cojocna, fiind 
Nana greu bolnavă. D-zeu să-i ajute s'o mai pot vedea odată. 

13 Ian, n. S'au petrecut cam multe lucruri în aceste 9 zile 
aşa că nu voi putea să Ie înşir pe toate aici. O scenă însă nu 
voi uita-o niciodată. S'a petrecut la 8 ore dim. în prima zi de 
Crăciunul nostru (Sâmb. 7 Ian. n.). Cu un atac bine mascat Ruşii 
au rupt frontul nostru pe linia reg. 16. Vedeam prin sat singu
ratici soldaţi rătăcind, auziam şi bubuitul tunurilor şi focul puternic 
de infanterie, dar nu ştiam nimic pozitiv. Atunci ne-am adresat 
prin telefon comandei regim, nostru, de unde ni s'a răspuns că 
nu se petrece nimic deosebit. In următoarele 10 minute se um
pluse satul de soldaţi refugiaţi din front; coloana de muniţie pleca 
deja spre Glini Voda; gloanţele de puşcă sburau prin grădina din 
dosul casei şi printre ele vedeam oficeri şi soldaţi fugind plecaţi — 
un gest reflex. — Atunci din nou cerem informaţii de la reg., dar 
acesta nu mai răspunde. 

Situaţia ni s'a părut destul de matură, ca să pornim şi noi 
Ia drum, mai cu seamă că gloanţele de puşcă se furişau deja prin 
coperişul de paie al casei. Printr'un noroiu de nedescris am mers 
la căruţă, lăsându-mi ca trofeu galoşii cu căptuşala roşie în mij
locul curţii şi încet înnotam prin marea de noroiu spre Vest. C o 
loana lungă de sute de căruţe se oprea tot la 5 minute şi greu 
de tot puteam înainta. Intr'aceasta sosiau răniţi, refugiaţi, se um
pluse calea de popor fără nici o rânduială. Am mers cam 2 Km. 
de sat, apoi la poruncă s'a oprit coloana. Pe orizont spre nord 
se vedeau 2 baloane ruseşti şi tunurile se auziau încă. Am aflat că 
regimentul nostru (adecă numai batalionul al 3-lea sub conducerea 
lui Kolozsvâri) a luat contraofensiva şi noi să aşteptăm acolo re
zultatul. După timp cam de 1 oră ne soseşte vestea îmbucurătoare, 
că contraofensiva a succes. Ruşii, cari ajunsese până la bateriile 
noastre, au fost respinşi cu pierderi mari, recâştigând cele vreo 
30 tunuri şi făcând vreo 700 prisonieri, între cari şi un colonel 
şi alţi 10 oficeri. Ne-am întors frumos în sat şi la 10 ore deja 
jucam picket cu Bandi. 

In 10 Ian. pentru ca să nu mai fie expus trenul nostru Ia pri
mejdii ca în 7 Ian., am fost dirijaţi la Madzelonka. In 11 Ian. eu 
m'am re'ntors să fac distribuţia alimentelor, iar trenul s'a mutat 
de acolo în Psewloka. In 12 trenul a venit la 4 Km. de Kujdanow, 
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în Osowce şi eu asemenea, aşa că acum compania iar e completă. 
Frontul e cam 3 Km. de noi. Şi aici trimite Rusu(l) câte un 
proiectiî-două pe zi. De acasă ştiri bune. 

15 Ian, n. Cu ziua de ieri am intrat în anul nou ortodox 
1916. A început să ningă încet. Încolo trec zilele fără deosebite 
schimbări. Aseară au sosit Lauffer şi Piblinger. Nu se prea simt 
bine aici, mai cu seamă dupăce le-am povestit de cele întâmplate 
la 7 Ian. Azi m'am întâlnit cu adv. Moldovan, szkv. (szakaszvezeto) 
la 23 la tren. 

Galipoli 1-a evacuat Antanta, Lowcen şi Cetinje le-au ocupat 
trupele noastre; ofensiva Ruşilor nu succede. Ce mai vrea Antanta? 

19 Ian. Azi e Botezul Domnului. Şi în vreme de pace se 
aud bubuituri de piuliţe şi trosnete de salve de puşcă ca azi, şi 
totuşi câtă deosebire! Aseară am aflat că Muscanul ar fi adus pe 
frontul din faţa noastră 8 noue baterii. Drumul de ţară, ce trece 
prin şirul de sate de lângă Strypa, e azi arteria principală de co
municaţie pentru viaţa din dosul frontului. Şi Muscanul o ştie 
aceasta. De aceea din când în când trimite câte o ghiulea şi lu
crul naibii, nimereşte tocmai drumul, de minune. Drumul trece 
pe dinaintea casei noastre şi pe el mă duc zilnic Ia locul de di
stribuire a alimentelor, 4 Km. încolo şi 4 încoace. Numai Domnul 
Cel ce azi se botează în apa Iordanului, ne poate feri de primejdie! 

Muntenegru a capitulat. Concentrarea la Saloniki s'a terminat 
de ambele părţi. Evenimentele se succedează — cu toate că e iarnă 
— destul de repede. Ce bine ar fi să ia sfârşit războiul, în vreo 
3—4 luni şi să ajung şi eu acest sfârşit. 

Viaţa între noi şapte inşi e destul de veselă şi variată, numai 
fiecare din noi e cu pecetea zicalei: „Memento mori"1 pe faţă. E 
senin şi frig. Aeroplanele zbârăe în văzduh, de pe creasta dealului 
mereu bubuie tunurile. Sufletul meu însă se înalţă spre Domnul 
şi dorul meu zboară departe către iubiţii mei. 

21 Ian. Cu ziua de azi am fost comandat la statul-major al 
regim.-ului. Am petrecut de adio o noapte întreagă cu colegii de 
la tren, apoi mi-am adunat „bagaja" şi am venit iar la Kujdanow 
în cvartirul vechiu. Masa o iau la colonelul, e cu 25°/„ mai bună 
ca a noastră, deşi nici aceea nu era cu nimic mai slabă, ca cea 
de acasă. Cu un cuvânt, trăim bine. Atât numai că acum eu sunt 
canalul, prin care se scurg toate observările — mai mult răută
cioase şi nejuste — faţă de organele cari săvârşesc alimentarea. 
Pretensiunile sunt mari şi izvorul cam modest. De nu e o scobi
toare pe masă sau petrol în lampă etc. eu sunt vina. Cu toate 
acestea, mă bucur de această schimbare, parte că am ocaziune să 
mă cunoască mai bine superiorii, — de ceeace nu mă feresc — 
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parte pentrucă mi s'a uşurat munca, netrebuind să fac (în) fiecare 
zi drumul cel scurt, dar primejdios. 

24 Ian. Situaţia neschimbată. Ambele partide şi-au întărit 
mult artileria. Ieri am privit un atac interesant al artileriei ruse 
asupra alor două aeroplane ale noastre, cari se întorceau de dea
supra câmpului de operaţie rusesc. Un aeroplan sbura sus de tot, 
cam la 800 m. şi mereu explodau şrapnelele în jurul lui. Odată o 
cârneşte şi ajunge tocmai deasupra noastră. O şrapnelă a explodat 
în apropierea lui fără a-1 atinge, dar capsula şrapnelei a căzut în 
apropierea noastră cu vuietul cunoscut, dar n'a atins pe nimenea. 
Abstrăgând de palpitaţia de inimă şi de junghiul din coasta dreaptă, 
mă simt destul de bine. 

28 Ian. Azi e senin, deci zbârnăe aeroplanele şi pocnesc 
şrapnelele. Am observat vreo 50 de fumurele, jumătate roşii, ju
mătate albe, în urma unui aeroplan ce zbura cătră front la circa 
1000 m. înălţime. O flotilă din 11 aeroplane ruseşti a recunoscut 
terenul nostru. Unul a fost puşcat şi două silite a ateriza îndărătul 
frontului nostru. 

31 Ian Alaltăieri Ia 12 ore din amiazi a trimis Muscanul 
vreo 1 6 granate grele (15 cm.), din cari trei cu gaze asfixiante, în 
satul nostru. Cele mai multe au căzut lângă bucătăriile mele. O 
granată a pătruns pe sub stoborul de piatră de lângă casa con
valescenţilor fără a exploda şi s'a oprit obosită la 5 paşi de 
fereastra mea, unde dacă ar fi explodat, ne făcea casa puzderii şi 
bineînţeles şi pe noi din ea. 

Ieri a repetat Muscanul canonada sa asupra satului nostru 
d. p. la 4 ore. Eram tocmai la distribuirea alimentelor şi pove-
stiam cu Boieriu lângă grajdul din apropiere, când deodată izbesc 
3 granate grele iarăş lângă bucătăriile de lângă drum. începe din 
nou şueratul îngrozitor. Sufletu-mi era liniştit, căci sunt dat în 
voia Celui de Sus, dar trupul întreg îmi tremura şi gura mi se 
încleştase, de abia puteam vorbi. Nou şuerat! O granată izbeşte 
într'un grajd de lângă vale şi varsă gaz asfixiant, aprinzând graj
dul şi omorînd 4 cai de la artilerie. O bucată din această granată, 
cam de 1 kg., într'un sbârnăit înfiorător a căzut la vreo 80 paşi 
de noi şi o altă bucăţică la 5 paşi; era încă fierbinte. Bucata cea 
mare o păstrez. Au mai venit câteva granate tot pe lângă bucătării, 
cu totul vreo 20, apoi s'a făcut linişte. Sergenţii mei au rămas fără 
ferestri la case. Le-am dat icoane din casa mea, ca să folosească 
sticla de la ele. încolo n'a suferit nimenea. 

Nervii mei şi inima mea greu suportă astfel de scene. Singur 
Domnul, care dirijează după legile Sale eterne şi cele mai mici 
şi neînsemnate acţiuni, singur El îmi este scut şi pază, şi mă rog 
Lui de ajutor. 
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1 Faur. Ieri ne-a lucrat cum se cade Muscanul cu granate 
grele! De dimineaţă a început să puste artileria noastră cea grea 
— drept răspuns la canonada de alaltăeri — şi a puşcat neîntre
rupt până Ia amiazi. După 1 oră d. p. a început apoi şi artileria 
grea duşmană şi în presupunerea greşită că artileria noastră ar fi 
pe coasta dealului de la marginea de sud a satului — terenul de 
la capelă până la fabrică — a trimis în interval de 1 oră vreo 
41 granate grele, zdrobind mai multe case, chiar din acelea unde 
erau bucătăriile noastre încvartirate. Tocmai era să încep distri
buţia, dar mi s'au împrăştiat cei 15 sergenţi ca făina orbului. 
Zburau bruşii şi pietrile până la noi, — 300 paşi de Ia punctul 
de izbire. Noroc mare, că nu am avut nicio pierdere. Acum se 
mută bucătăriile care unde poate. Acolo nu mai e de stat. O gra-
nată a izbit într'o casă de lângă vale, în care erau 6 oficeri de 
la artilerie şi se zice că toţi ar fi scăpat teferi. Te obicinueşti cu 
focul de infanterie, cu şrapnele, dar cu granatele grele de loc! 
Şueratul lor e îngrozitor şi explozia, mai cu seamă dacă conţin 
ecrasit, e atât de zguduitoare, încât te simţi un vierme, îţi piere 
toată individualitatea, toată conştiinţa şi te lipeşti de părete ca un 
nemernic, tremurând ca frunza de plop. 

Situaţia aici e foarte încordată, — se pare că se pregăteşte 
pe acest front o ciocnire puternică. 

3 Febr. Zi senină şi caldă. Ieri n'a puşcat artileria contrară. 
Dar a trimis mai multe aeroplane, ca să recunoască situaţia. Unul 
din ele a aruncat bombe asupra pieţei din Buczac. Unul a trecut 
tocmai pe deasupra noastră. Nu ştiu ce recunoaştere va fi făcut, 
dacă a văzut ceva, demn de bombardat. Asta se va vedea azi! 

Azi iar zboară aeroplanele. Ce mă supără mai mult e că, 
trăind tot agitat şi în continuă ocupaţie, nu pot să mă adâncesc 
în viaţa sufletului meu, cum aş vrea. Nu-mi pot regăsi „ E u l \ 
Nu-mi pot asculta şoaptele conştiinţei mele celei mai adânci. Trăesc 
viaţă mecanică. Mă îngraş, dorm ca sacul, ziua lucrez şi trag cu 
urechea la bubuiturile tunurilor. Doar seara, înainte de a adormi, 
pot câteva clipe să mă apropiu cu sfială de Stăpânul Lumilor, 
recunoscându-mi nimicnicia şi cerând scut faţă de primejdiile ce 
mă înconjoară Nu-mi pot însă stăpâni fizicul, ca permanent să 
cuget şi să făptuesc în consonanţă cu conştiinţa mea, să nu am 
teamă de moarte şi să păstrez iubire sinceră faţă de toţi cu cari 
am contact. Totuşi observ un progres însemnat faţă de timpul 
din nainte. Războiul purifică pe cei cu predispoziţie pentru aceasta, 
dar pe mulţi îi trage în noroiu, cari iubeau situaţia tulbure. 

8 Febr. De 8 zile n'a mai puşcat Muscanul asupra satului 
nostru. A fost câteva zile ceaţă, azi e noros cerul şi se ivesc fulgi 
de zăpadă. A murit mitrop. Meţianu. De am avea noroc să-1 ur-
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meze altul şi mai potrivit. — Strategia stă pe Ioc. Ori se fac pregătiri 
pe primăvară pentru lupte decisive!? Acasă toate bune. 

Am explicat paterului Dizmacsek principiul relativităţii. După 
ce 1-a înţeles, a exclamat: periculos lucru. Spiritul catolic conser
vativ are oroare de rezultatele grandioase ale ştiinţei, căci nu ştie, 
dacă acelea vor putea fi aduse în concordanţă cu ceeace urmăreşte 
religia, şi mai cu seamă privesc cu ochi răi, dacă creşte autorita
tea savanţilor ştiinţei, deşi doar tocmai acest principiu apropie pe 
om mai mult de D-zeu, ca credinţa veche în timp şi spaţiu ab
solut. Relativitatea în toate fată de singurul absolut, care e D-zeu, 
e cea mai sănătoasă teorie. Recordul ştiinţei e principiul relativi
tăţii. Piscul cel mai înalt cu orizonul cel mai clar. 

10 Febr. Ieri d. p. la 4, fiind la distribuţia alimentelor, am 
urmărit atacul nostru asupra poziţiei înaintate a duşmanului. întâi 
a puşcat artileria grea vreo 10 minute, apoi artileria de tabără, pe 
urmă sub focul mitralierelor au înaintat patrulele noastre (comp. 3 
a lui TOpfer) asupra acestei poziţii. Atunci a început un foc viu 
din inf. din partea duşmanului. Toată treaba a durat 3 / 4 de oră. 
Ai noştri au pătruns până în poziţia duşmană, pe care însă au 
aflat-o goală. — Azi iar e canonadă vie. Asta-i liniştea relativă! 

16 Febr. Dacă n'am scris 8 zile, e că nu prea am ce înre
gistra. Zilnic, înainte de amiazi, vânătoare după „IStszâm"; după 
prânz „elosztâs", apoi un somnuleţ până la cină; după cină cetesc 
foi, chibiţez la preferance, ascult gramofonul şi iar la culcate. Era 
p'aci să plec acasă la „pâttest", dar am preferit să rămân în postul 
acesta. Iar se apropie încet primăvara. Visuri, doruri, când vă veţi 
împlini ? ! 

22 Febr. De 12 zile nimic deosebit. In zilele senine se ivesc 
mai multe aeroplane, după cari apoi începe goana artileriei şi a 
mitralierelor. Cele din urmă fac o gălăgie ca broaştele seara. In 
19 seara la %fa\\, fiind lună plină, am observat focul artileriei 
asupra unui aeroplan rus, ce era deasupra Podhayczei, am obser
vat şi momentul când a aruncat bombă, luminându-se pământul 
sub el, ca un fulger sec seara. Buczacz a fost cercetat în vreo 4 
rânduri de aeroplane. — De ieri dimineaţă ninge neîntrerupt. Ză
pada e de 1 m. Şi acum ninge des cu vifor. E vorba să ne ducă 
de aici mai spre nord. Am primit prin Heltmann pachet de la Mimi 
cu prăjituri bune şi cu 3 mere din grădina îngrijită de neuitatul 
meu tată. Inima tot mai neliniştită. 

24 Febr. Azi e a treia zi de când nu mai conteneşte vântul 
blăstămat. Toate drumurile sunt troienite. Nu avem poştă şi azi 
mi se pare nici alimentare nu ne aduce trenul, căci Staffelul încă 
e troenit. In astfel de împrejurări nu e problemă uşoară alimentaţia 
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alor 3500 de oameni. Dar cu sforţare extraordinară totuşi ne aju
tăm întru a(tâ)ta, că nu avem marozi mulţi (250). 

7 Martie. Hârtia din ziarul meu e pe isprăvite, dar războiul 
încă nu. Aici e linişte neîntreruptă de vreo 3 săpt. Azi toată aten
ţiunea Europei e îndreptată spre Verdun. Acasă toate sunt bune. 
Carmen Sylva a murit. Fiinţe obicinuite a munci intensiv între îm
prejurări pacinice, fac bine dacă se mută acum de pe acest pământ. 

14 Martie. Alaltă eri ne-am mutat în Bobolince (2 Km. mai 
spre sud), ieşind reg. nostru din tranşeu şi intrând în rezervă. 
Am părăsit totdeodată şi statul major al regimentului şi am intrat 
în societatea celor de la tren. Solul şi ţinutul e mai simpatic. Lo-
cuesc pe deal, lângă drumul de ţară, într'o casă curăţică cu un 
cadet şi cu ai casei: o femeie ca de vreo 25 ani cu doi băieţi şi 
cu sora sa, fată de vreo 17 ani. Sunt Ruteni. Bărbatul a intrat la 
mobilizare în armată şi de atunci nu mai ştiu de el. Trenul e 
peste drum, în şesul Strypei. In faţă sunt dealuri şi pe ele artileria 
noastră. Frontul poate fi 3 Km. de la noi. — Acasă toate sunt 
bine. — Timpul e scandalos. Noroiu mare şi vânt de 2 săpt. şi 
frig. Cu sănătatea iac'aşa! Junghiu în spate, bătaie de inimă, dar 
somn bun şi poftă bună. Perseveranţa în lucru şi în modul traiu
lui mă ţine pe plan. Nervii vecinie încordaţi. Nu ştiu cum ar fi şi 
ce s'ar alege de mine, când aş ajunge Ia linişte şi repaos. In ge
nere cuget f. puţin. Aşa e traiul şi ocupaţiunea aici, de nu te poţi 
regăsi, ca individ, ci numai ca şurub de Ia o maşină. Dar să mai 
cruţ din hârtie! 

19 Martie. In 16 Martie la prânz am plecat şi din Bobolince. 
Pe un drum noroios şi plin cu ochiuri am ajuns seara în Cze-
remkow, unde stăm ca rezervă de armată. Ceaţa s'a mai ridicat, 
se aud ciripiri de paseri printre croncănitul corbilor. Suntem după 
2V2luni pentru dată afară de raionul granatelor. Aici locuitorii sunt 
acasă. Se găseşte lapte, miel, gâşte şi ouă. Lupta titanică de la 
Verdun încă nu s'a terminat. Se pare că închină norocul spre 
Nemţi. S'a aprins focul şi pe frontul italian. De acasă aflu ştiri 
bune. Ei au simţit fiorul primăverii. Renaşterea naturii face pe 
oameni mai sprinteni. Azi, mâne o să-i vedem iar încinşi în luptă 
crâncenă. Eu vegetez şi trupeşte şi sufleteşte. Noroiul şi doru de 
casă mă deprimă. Speranţa în viitor mai bun, în posibilitatea 
unei activităţi ştiinţifice rodnice şi în fericirea familiei mele mă 
înalţă. Şi astfel sbuciumându-mă trăesc zilele mele, câte bune, 
câte rele. 

23 Martie. Aierul mai moale. Vântul de primăvară a mai 
svântat noroiul. Lângă sat exersează un batalion cu patroane aspre, 
de departe se aude bubuitul tunurilor, iar lângă mine se înălţă 
încet o ciocârlie, cântându-şi cântecul cunoscut. Plescăitul gloan-
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ţelor însă o silesc la coborîre repede. Aseară am primit o cartă 
de la Tudor, scrisă nemţeşte. Cum seamănă scrisul lui cu al 
mame-si! Eu iar mă simt abătut şi am fierbinţeli ca în Kosowa. 

30 Martie. De alaltăieri avem un timp admirabil. Cerul ca'n 
Italia, aierul cald şi liniştit. Am scăpat şi de noroiu. Suntem încă 
tot în rezervă. Se aud când şi când tunurile. Zboară şi aeroplane 
cam 8—10 la zi, dar acţiune pe acest front încă nu e. De acasă 
primesc tot veşti bune. O viaţă sufletească mai intensivă nu-mi 
succede nici acum. De vreo 10 zile nu mai consum carne, voi 
sista şi porţiunea mică de alcool şi voi face tot posibilul ca să-mi 
regăsesc conştiinţa cea mai intimă şi în mediul acesta, neprielnic 
pentru reflexiuni adânci. Compania celor de la tren trece prin 
nouă schimbare. Piblinger va fi schimbat cu un căpitan: E5dog. 
S'a isprăvit cu timpul frumos curând. E noros şi plouă. Mai spre 
nord să fie ger şi la frontul basarabean vifor cu zăpadă. Ruşii au 
pornit o ofensivă în stil mare, ca să o gate curând cu pierdere 
mare. 

9 Aprilie. Mâne plecăm iar spre Kosowa. Petrecurăm aici 24 
zile plăcute, adesea liniştite. Aseară am fost toţi de la tren şi 3 
de Ia Statul major oaspeţii locotenentului Horvâth Dzsigi. Masă 
luculică, vânat, varză din Braşov, apoi muzică foarte bună. Ne-am 
petrecut destul de bine. De-acasă tot ştiri bune. Cu nădejdea în 
suflet şi cu dragostea faţă de iubiţii mei în inimă, plec spre 
noul drum. Sunt şi nu prea semne de pace. La Verdun iar lupte 
crâncene. Cancelarul german stabileşte condiţiile de pace. Eu cred 
că tot numai lupta va decide. Păcat şi iar păcat pentru atâta sânge, 
dar aşa-i lumea — prin moarte la viaţă! D-zeu cu noi! 

13 April. In 10 April am plecat din Czeremikow, unde pe
trecusem 25 zile bune. Am sosit şi mas în Murilow, de acolo, pe 
vreme de tot urâtă, am ajuns în 11 în Kosowa, tocmai în raionul 
ocupat în Dec. In 12 dim. am făcut un drum de 18 Km. în 5 
ceasuri, cu multe piedeci. Ţinutul e curat ca Câmpia noastră şi 
ieri am mers tot pe drum de câmp. Acum ne aflăm în Ceniov, 
destul de bine încvartiraţi. 

16 Aprilie. E Dumineca Floriilor! Un singur semn nu mar
chează aici această zi! Noroiu, cerul posomorit, aşteptăm poşta. 
Boer se găteşte de drum, rapoartele de zi intră regulat etc. Proza 
zilei nu te lasă să simţi că acum intră Christos călare pe asin 
între osanalele plebei, în Ierusalim. Peste câteva zile cu El se vor 
petrece lucruri şi mai mari şi mai emoţionante, şi cred că lumea de 
aici şi faţă de acele mari momente va rămânea tot atât de nepăsă-
toare, ca azi. Azi e noroiu mare, cerul întunecat şi clopotele nu 
sună. Suflete goale se târâie de ici-colo; — peste tot letargie, 
doar singură ciocârlia se înalţă în cântec silit deasupra holdelor 
rare. Suflul morţii peste noi. 
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Vinerea Patimilor, 21 Aprilie n. 1916. De când am ocupat 
postul meu de profesor (1896) nu am lipsit dintr'ai mei şi din 
biserică ortodoxă Ia Vinerea Patimilor decât acum doi ani — pare-
mi-se eram în Florenţa — şi azi. 

Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând prea curat Trupul 
Său, cu giulgiu curat înfăşurându-L şi cu miresme ungându-L, în 
mormânt nou L-a pus. 

Sunt sigur în odaie. Afară e soare şi cald. Se aude sbârnă-
itul a duor aeroplane ce trec spre Nord deasupra frontului şi cân
tecul soldaţilor, ce se reîntorc de la exerciţiu. Doi pereţi ai casei, 
cel din faţa uşei şi cu cel din spre curte împodobiţi cu icoane, 
unele în stil oriental, altele în stil catolic. Tocmai la spatele mele 
e o pereche de icoane mai frumoasă, una cu Christos îmbrăcat 
în haină purpurie, cu cununa de spini pe cap, se văd doi picuri 
de sânge pe gâtu-I, gura-i puţin deschisă, cu privirea spre Cer; 
faţa-I trădează multă suferinţă. Dar n'a fost om, care să fi su
portat suferinţe mari cu atâta linişte, ca Christos! El prin viaţa 
şi patimile Sale ne-a învăţat să înţelegem rostul acestei vieţi pă
mânteşti. In aceasta consistă mâhnirea neamului omenesc: a te 
convinge că mulţumirea sufletească e mai preţioasă ca cea tru
pească şi că aceste două mulţumiri sunt în raport invers. Deci : 
că în suferinţele trupeşti (moderaţie, abstinenţă) e izvorul mulţu
mirii sufleteşti. Viaţa e cruce şi raiul sufletului e condiţionat de 
felul cum ai ştiut suporta suferinţele ei, liniştit, resignat, ori revol-
tându-te. Leagă în lanţuri animalul din tine şi atunci eşti fericit! 
Atunci vei învia cu Domnul a treia zi din mormânt! 

Războiul m'a învăţat a suferi. Azi nu mai am idealuri pă
mânteşti, dar singura dorinţă să pot planta şi cultiva această în
văţătură şi în fiii mei, spre a-i face astfel fericiţi. Incheiu acest 
jurnal, rugându-L pe cel mort pe Cruce azi, să mă pome
nească întru 'mpărăţia Sa. 

(Va urma) 



Pr. IOAN BRÂNZEA, catihet Ia lic. „A. Şaguna", din Braşov 
n. 4. V. 1905—f 3. I. 1937 

S'a mai prăbuşit unul din rândurile tot mai rărite ale celor 
care trăiesc mai mult pentru alţii. S'a prăbuşit în plină activitate, 
cu fruntea aburind încă de binecuvântata rouă a muncii bucuroase, 
la o vârstă când nu priveşti decât înainte, spre steaua care, din 
genunea zărilor, te chiamă ademenitor spre o lume mai senină, mai 
frumoasă, cu mai multă iubire între suflete decât cea care forfo
teşte, plină de păcate, în juru-ţi. 

Nepăsător de sine, făcându-şi un ideal din înnobilarea seme
nilor săi prin coborîrea în suflete a mai multă ruşine de oameni, 
iubire de aproapele şi teamă de Dumnezeu, dispreţuind ale lumii 
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plăceri şi deşertăciuni, şoptindu-i parcă cineva în ureche că no să 
poată stoarce anilor, care nu sunt în stăpânirea omului, ceeace nu 
va stoarce zilelor, — prin şcoală, prin societăţi, prin coruri, prin 
contactul direct cu cei cu care viaţa îl aducea în atingere, cu o în
frigurare care scurtează respiraţia şi a celui mai bine clădit fizic, 
se trudia zi de zi, aproape oră de oră, să mişte inerţia bobului de 
credinţă care mişcă munţii, se apropie cu un ceas mai repede lu
mea visată de el. 

Crearea creştinului de fapte nu de vorbe, — a omului pe 
care nu-l preocupă numai legătura cravatei, dunga pantalonilor, că
rarea din părul frumos ondulat sau grija dacă e în suficientă evi
denţă coiful batistei parfumate, ci se sbuciumă să ajute la îndru
marea şi salvarea sufletelor rătăcite pe căile primejdioase, şi 
pentru ei şi pentru cei din jurul lor: ale patimii, ale neştiinţei, 
ale absenţei credinţei care izbăveşte de rău, ale exemplelor şi pă
catelor molipsitoare — cere abnegaţie, altruism, jertfire de sine. 

Ioan Brânzea personifica toate aceste virtuţi. Şi se chel
tuia cu o însufleţire care începuse să dea roade, să dea speranţe că 
nu se cheltuieşte zadarnic. 

In febra activităţii sale fără odihnă, Ioan Brânzea uitase însă 
că sălaşul sufletului său dornic de mai-binele comun, e şubred, are 
nevoie de îngrijire, de odihnă, de întremare şi nu poate ţinea pas 
cu avânturile acestuia, nebănuitoare de prăpastia spre c'are-i tara 
neputinţa lutului de a-l seconda. 

Şi într'o bună zi, la 3 Ian. a. c, coarda prea întinsă a plesnit. 
Oţelul voinţei care-l mai ţinea în ultimele săptămâni pe picioare şi 
activ, s'a frânt. Doborît la pat, înstăpânirea eternei linişti asupra 
trupului istovit, fragil, crescut de mic Copil în greutăţi şi'n muncă, 
a fost uşoară. Coasa Morţii n'a mai întâmpinat rezistenţă. Secaseră 
resursele împotrivirii. Iar în preziua onomasticei sale — care altă dată 
umplea casa de bucurie şi ochii părinţilor de lacrimile mulţumirii 
îecunoscătoare Celui care le-a ajutat să-şi vadă odrasla aşa cum o 
visaseră în cele mai ademenitoare visuri ale lor — ţărâna proaspătă 
a unui nou mormânt, îmbibată de lacrimi fierbinţi, acoperi pentru 
vecie osămintele celui care a fost lumina ochilor unei întregi familii, 
razim al bătrâneţelor celor care se jertfiseră pentru el, stâlp al celor 
pentru care avea să se jertfească, la rându-i, el. 
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De-acum, de cale ori manile aspre ale celor care de-atâtea 
ori vor fi mângâiat obrajii celui de sub glia încă umedă de la
crimi, vor atinge obrăjorii cruzi ai celor două odrasle rămase pe 
urma celui care a coborît cu el sub gurguiul mormântului toată 
bucuria şi tot norocul vieţii lor, vor tresări, simţind în căldura şi 
frăgezimea acestora căldura şi frăgezimea obrajilor fiului lor. Tar 
când privirile nevinovate, limpezi, ale celor care nu pot încă înţelege 
şi cuprinde mărimea pierderii lor, se vor întâlni cu cele înlăcră-
mate ale bunicilor, aceştia din urmă îşi vor da seama că ei nici 
la bătrâneţe n'au dreptul la odihna la care-i înditruia truda unei 
întregi vieţi, ci că o nouă datorie li se aşează pe umeri: datoria 
de a face din aceste odrasle urmaşe demne ale tatălui lor. Şi, 
atunci, împreunându-şi manile tremurânde, cu ochii îndreptaţi spre 
tăriile albastre, vor murmura, resemnaţi, printre lacrimi: Fie, Doamne, 
voia Ta! 

Tu, trecător prin viaţă, văzând de-o parte dâra de lumină ce 
rămâne la 32 de ani pe urma unui Ioan Brânzea, pe de altă parte 
umbra pe care o fac pământului aţâţi semeni ai tăi care 'nnoadă, 
până la adânci bătrâneţe, zile fără nici un conţinut, cerşind de la 
Stăpânul vieţilor în fiecare seară câte-o zi în plus pentru tărîrea 
mai departe a unei vieţi vegetative, — te vei întreba cu drept cu
vânt: dacă nu e preferabilă vieţii acestora — de prisos pentru se
menii lor şi fără bucurii pentru ei înşişi — viaţa mai scurtă, dar 
plină de conţinut, de satisfacţii, de mângâierea pe care fi-o dă con
tribuţia ta la realizarea mai-binelui comun?... Şi cântărind matur 
argumentele pro şi contra, răspunsul se va traduce în binecuvân
tarea memoriei celor din urmă şi îndoirea genunchiului în faţa mor
mintelor lor pilduitoare. 

Cum a socotit-o, înainte de a împlini 32 de ani, şi tânărul 
dascăl de la Braşov: preotul Ioan Brânzea. 

Ax. Banciu 
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Scrisori vechi 
Un curier al lui lancu şi călăuza aceluia spre cartierul 

rusesc din Ţara Românească 

După luptele grele purtate de Moţii lui lancu în Mai 1849 
împotriva lui Hatvani Imre (Emeric) şi în Iunie împotriva lui 
Kemeny Farkas (Lupul) în jurul Abrudului, dar mai ales după 
atacul de la incendiata Zlatnă, spre a se putea preîntâmpina alte 
atacuri, s'a trimis un curier la „Corpu Militam" muscălesc, care 
se găsia în Ţara Românească, „spre a grăbi mai iute către Ar
deal, la vreme de trebuinţiă". 

Nişte acte păstrate în original în arhiva fam. Mureşianu ne 
lămureşte asupra persoanei care a îndeplinit acest rol ca şi asupra 
„povăţuitorului" s'u prin munţi şi prin Ţara Românească. „ C u -
rir"-ul se numia Nicolae Diacu (Deak) — iscăleşte în amândouă 
felurile —, orfan de tată, „auditor de Theologia Morală" în Blaj. 
Originar pare a fi fost sau din Zlatna, unde erau să-i piară în 
focul care a prefăcut în cenuşe casele lui „Lucaţiu" cei „câţiva 
cruceri" pe care-i avea strânşi bănişori albi pentru zile negre, 
sau din Kecza 1 ) , unde cere să i se trimită prin poştă „vr'o câţiva 
cruceri". Iar cel care 1-a condus peste muuţi şi prin Ţara Ro
mânească, înapoindu-se tot cu el, a fost hon Gross (Grosu) — 
scris şi acesta în amândonă felurile — din Şugag, ultima comună 
de lângă Poiana Sibiului, în fosta graniţă. 

Din actele publicate mai jos se vede să Iuon Grosu (Gross) 
umbla să-şi capete răsplata pentru serviciul făcut şi, în scopul 
acesta, avea nevoie de acte de identitate, — pe care Ie şi obţine: 
unul de la fostul curier Nicolae Deak, iar altul de la membrii 
primăriei din Şugag. 

Din scrisoarea lui Deak — care nu ştim cui a fost adresată 
— se vădeşte că el a fost utilizat şi într'o misiune în Ţara Un
gurească, drum care, ca şi cel din Ţara Românească, nu i-a fost 
răsplătit, ba, cum se tângue el, „pentru atâtea fatigii făcute pentru 
o Naţie întreagă", a trebuit să-şi cheltuiască şi puţinii bănişori 
ai săi ce-i avea scăpaţi din pârjolul de la Zlatna, deşi — repro
ducând tot vorbele lui — „n'am fost datori pentru toată Ţara a 
umbla pe nemica şi alţii să capete onoarea". 

') Cheta, comună situată la revărsarea Arieşului în Mureş. — A. B. 
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Iată şi actele din care am desprins afirmaţiile de mai sus. 
Nu ştiu să fi fost publicate undeva numele acestor îndrăsneţi dar 
nerăsplătiţi mesageri ai lui Iancu. Publicându-le acum, şi reînviin-
du-le memoria, nu facem decât să le aducem un întârziat, dar 
pios prinos de recunoştinţă, pentru jertfa lor făcută „pentru o 
Naţie întreagă". 

Ax. Banciu 
Onorate D-nuIe! 

Venind la mine în Blaj Iuon Gross din Şugag în Februarie 
seara la 7 ore şi spuindu-mi cumcă au fost şi Ia D-nia Ta în 
zilele trecute şi ar fi vorbit despre meregerea mea în Ţara Ro
mânească cu cărţile, care s'au fost trimis când au fost atacu la 
Zlatna cu Ungurii de i-au aprins casile lui Lucaţiu, şi zice a fi 
spus Dnia Ta să aducă dela mine adeverinţă cumcă întru adevăr 
el ar fi fost şi un altu şi apoi atuncia vei vedea ce-i face, despre 
care lucru te încredinţez întru adevăr cumcă el şi nu altu au fost 
acela om care pe mine m'au povăţuit prin munţii Ţării Româneşti, 
ba ce-i mai mult şi prin Ţara Românească tot cu mine au um
blat până când am întors iarăşi îndărăpt, şi jele întru adevăr nice 
eu nice elu nice o plată n'am căpătat întru răscumpărarea pentru 
atâta bine şi fatigii, ba încă eu în loc de a căpăta ceva pentru 
ostenelele şi spesele mele făcute întru acel drum am mai trebuit 
eu încă să plătesc. 

Pentru care şi eu te rog să faci ceva milostivire cu dânsul 
de poţi şi-ţi este cu putinţă, sau dacă nu voeşti Dnia Ta a-i 
plăti ceva atuncia de bună sama este lipsă ca Dnia Ta aceasta a 
lui vrednicie dimpreună cu a mea să o areţi la locuri mai înalte 
pentru a putea căpăta ceva plată, pentru atâtea fatigii făcute, pen
tru o Naţie întreagă, şi cu atâta mai vârtos fiindcă noi n'am fos* 
datori pentru toată Ţara a umbla pe nimica, şi alţii să capete 
onoarea, durere însă că şi eu până astăzi tot cu aceea sunt re-
bonificat cu ce am cheltuit pe acel drum, şi alta nimica, ba ce-i 
mai mult şi pentru drumu umblat în Ţara Ungurească încă nimica ră
splată n'am căpăatt, şi ce am avut încă vr'o câţiva cruceri care 
i-am putut ţinea de nu mi-au ars deodată cu casa lui Lucaţiu în 
Zlatna, toţi i-am cheltuit, şi acuma togma în soartea care sunt 
foarte mult bine ai face de m'ai (sic) putea trimite batăr vr'o 10 
adecă zece fiorini, M . C , care acuma mai mult bine mi-ar prinde 
decât 1000 de altă dată, fiindcă mă aflu în Blaşiu la Theologia 
Morală şi de acasă nu am nice on (sic) adjutoriu pentrucă sunt 
foarte jefuit şi de Părinte încă lipsit şi aşa dela nime n'am nice 
on adjutoriu, pentru care lucru te rog şi eu, încâtu-i şi pentru Iuon 
Grosu (sic) de a-i plăti sau a-i mijloci ca batăr de acilea să ca-
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pete ce-i pentru mine, fără iarăşi te rog ca să ai bunătate să-mi 
trimiţi vr'o câţiva cruceri să mă mai pot şi eu batăr încât a 
mă adjuta, pentru care bunătate de o vei face cu mine o să-ţi 
fiu pentru totdeauna muiţămitor şi de vei vrea a trimite să-mi 
trimiţi pe poştă şi titlu să fie lui Nicolae Deak, auditorului de 
Theologia Morală în Blaşiu, sau dacă nu, în Kecza. 

După care' rugăminte aşteptând în cel mai curând timp ră
spuns sum 

Blaşiu 9 Februar 1852. 
AI Dniei Tale umilit ascultătoriu 

(ss) Nicolae Deak 
auditor de Theologia Morală 

N B . Neaflând hârtie timbrată la Blaşiu, şi de va fi lipsă de 
ea, atuncia să cumperi de 3 kr. m. c. şi aceasta a mea să o ală-
turezi lângă aceea de va merge mai în sus. 

Subscrisul în conscientie adeverediu cumcha în annu 1849 
în Iunie 28, când eu am fost trimisu la România cu Epistoli la 
Corpu Militaru mau povacuitu Iuon Gross din Sugagu prin munţii 
din partea Tieri Romaneşti şi cumcha elu au fost şi nu altu cu 
sufietu dreptu mărturisescu şi cu subscrierea numelui interescu. 

Blagiu 9 Februarie 1852. 

Dămu noi subscrisii din Sugag pentru Iuon Gross din Şu
gag, prin care se face dela noi cunoscutu, precum că cu adevă
rata acestu Iuon Gross au fostu dusu cu Domniasa Dieacu, cu 
cărţile la Muscalu, spre a grăbii mai iute cătră Ardeal, la vreme 
de trebuinţiă, pentru care adevărămu. 

Sugag 26 Ianuarie 1852 c. v. 

ADEVERINŢIE*) 

(ss) Nicolae Diachu 
auditor de Teologia Morala 

şi Fostul atunci Curiru 

ADEVERINTIÂ*) 

X Constandin Creţiu Jude 
iscăliţi prin 

(ss) Petru Cernath 
Dascăl 

X Simeon Ştefan 
X Iuon Cernath 
X Georgie Gross lorail 
X Constandin Delorean 

(ss) Matheij Cernath 

*) Cu ortografia originalului. 
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Al. Lascarov Moldovanu 
(Cu prilejul publicării celui de al patrulea roman al său 

„întoarcerea lai Andrei Pătraşcu", apărut în Editura „Cugetarea", 
Bucureşti). 

Intre romancierii, puţini, prea puţini la număr, cari în a-
ceste două decenii de după război, au îmbogăţit romanul ro
mânesc, înnobilându-1 în cel mai adevărat înţeles al cuvântului, 
este Al. Lascarov Moldovanu. Cercetătorul 1 ter'ar de mai târziu, în 
râvna lui de a statornici personalitatea literară a acestui scriitor, 
va avea să se ocupe cu un deosebit interes de evoluţia sufle
tească — o adevărată cucerire personală în drumul cugetării 
creştine despre viaU — a acestui scriitor, advocat de pro
fesiune, nu preot. Trecut prin proba de foc a războiului celui 
mare — Molochul atâtor milioane de vieţi omeneşti — scrii
torul Lascarov Moldovanu, care văzuse în jurul lui'atâta durere 
şi atâtea suferinţi, a simţit producându-se în adâncui fiinţei sale 
sufleteşti o schimbare totală şi o primenire spirituală, din care 
avea să se desluşească, pentru sine si pentru semenii săi, un 
nou ideal de viap : un ideal moral şi religios — creştin. Lectura 
asiduă a Evangheliei, pe care şi-a tălmăcit-o şi a înţeles-o mai 
adânc şi mai ueplin decât mulţi preoţi, i-a întărit şi mai mult 
această nouă orientare. Toate preocupările, toate simţămintele 
şi toată râvna sa sufletească — d-1 Al. Lascarov Moldovanu, 
pe lângă îndeletnicirile sale literare, este şi conferenţiar şi un 
neobosit p edicator — se ordonează pe linia de gândire a spi
ritualităţii creştine. Vorba ca şi scrisul său temeinicesc acest 
nou ideal, închegat din tot ceea ce viaţa sufletească şi gândirea 
religioasă au mai înalt, mai desinteresat şi mai frumos. De la 
„Vieţile Sfinţilor" şi primele sale povestiri până la „întoar
cerea lui Andrei Petraşcu', roman apărut în pragul anului 
1937, noul ideal de viaţă, uman şi creştin, se conturează din 
ce în ce mai precis. In întrecerea generală, — afară de rare 
şi onorabile excepţii — a romancierilor noştri de după război 
de a prezenta în oper-le lor stările de nevroză şi de sensibili
tate ale unei lumi rafinate sau obosite,—în fond stări fiziologice 
şi sufleteşti pur maladive, — scrisul înţelept al d-lui Al. Las
carov Moldovanu vine să adâncească o pârtie nouă : aceea a 
unei vieţi curate de îndatoriri morale, de iubire cătrâ aproa
pele, de bine şi de adevăr. 

In literatura noastră post-belică, romanele cu subiecte din 
viaţa religioasă sau în legătură cu sentimentul religios sunt 
destul de numeroase. In bine sau în rău, pentru ilustrarea co
vârşitoarei înrâuriri a sentimentului religios asupra întregei 
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structuri sufleteşti, sau pentru a-1 bagateliza, prezentându-1 ca 
puţin adânc şi neesenţial, o seamă de scriitori au înfăţişat as
pecte şi frământări din viaţa religioasă în romanele lor.' Marele 
prozator Mihail Sadoveanu, în ciuda masonismului său recent, 
care îl îndepărtează în mod fa'al de spiritualitatea religioasă a 
ortodoxiei noastre, a abordat totuşi un subiect cu caracter religios 
în „Demonul Tinereţii" Scriitorul Demetrius, desbătând procesul 
raportului de forţă dintre iubire şi evlavie în romanul „Demo
nul Tinereţii", îşi dă osteneala să dovedească lipsa de vlagă a 
sentimentului religios în lupta cu amorul. Carol Ardeleanu, au
torul vieţii romanţate a lui Tudor Vladimirescu, între alte romane 
ale sale, a scris '„Am ucis pe Dumnezeu", al cărui subiect este 
frământarea şi lupta ce se dă în conştiinţa unui om în căutarea 
certitudinii religioase. 

Tot printre scriitorii predilecţi ai temelor împrumutate din 
viaţa religioasă — măcar pentru talentul cu care le-a scris, căci 
în nici un caz n'am putea-o face pentru ironia corosivă şi ne-
gativitatea ce se degajează din romanele sale — trebue nu
mărat d-1 Damian Stănoiu. In scrierile sale, viaţa monahală, din 
disciplina căreia autorul a făcut odinioară parte', este prezentată 
mai cu seamă prin ridiculul scăderilor omeneşti, decât prin 
partea de superioritate morală şi religioasă, către care au năzuit 
şi năzuesc şi astăzi monahii din toată lumea. 

In acest gen al romanului străbătut de fiorul înaltelor preo
cupări morale şi îmbălsămat de parfumul spiritualităţii religioase 
trebue citate la locul de cinste în special doi scriitori: Ion 
Agărbiceanu şi Gala Galaction. In întreaga lor operă literară, 
dar în special în „Arhanghelii", în „Iubirea Iubirilor", în „Bi
ruinţa", şi în „Răbojul Sf. Petru" cel dintâi, iar cel de-al doilea 
în „Roxana", in „Papucii lui Mahomed* şi în „La răspântia de 
veacuri" dau expresiune în sfera creaţiunli literar-estetice acestor 
înalte sentimente omeneşti 

Un scriitor, care în literatura de după război — de din
coace de munţi — din partea Ardealului şi a Banatului, — vă
deşte o evoluţ'ie sufletească şi literară dintre cele mai fericite, 
este profesorul de la Universitatea din Cluj, Victor Papilian. Ce 
imensă distanţă parcursă şi ce progres, realizat în acest drum, 
desparte pe scriitorul spiritualist şi creştin Victor Papilian de 
astăzi, — autorul minunatei lucrări: „In credinţa celor şapte sfeş
nice" şi a unui întreg ciclu de nuvele, publicate în revista 
„Gândirea",—de scepticul epicureist .Silvius Rolando" de odini
oară ! (Sub acest preudonim şi-a început activitatea sa literară 
Victor Papilian). 
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In contrast isbitor cu Damian Stănoiu şi pe linia de creaţie 
a lui Gala Galaction, a lui Ion Agârbiceanu şi a lui Victor Pa-
pilian, adâncind-o dintr'o nevoie sufletească interioară şi impri-
mându-i — deşi nu preot de profesiune, ci advocat — un şi 
mai intens caracter religios-creştin, este scriitorul Al. Lascaro'v 
Moldovanu. La opera sa anterioară, — schiţe, povestiri, fabule, 
amintiri, — marcate de pecetea unui sănătos tradiţionalism 
(Povestirile lui Spulber, Hotare şi Singurătăţi, In grădina lui Moş 
Muşat, Pe drumuri de ţară, Cohortele Morţii, etcl), scriitorul Al. 
L. Moldovanu, a adăugat, în anii din urmă, patru romane. Amin
tite în ordinea lor succesivă sunt: „Biserica năruită", „Mamina", 
„Romanul Furnicii" şi „întoarcerea lai Andrei Pătraşcu". Nu este 
numai o înşirare cronologică, ci şi o gradaţie : progresul treptat, 
realizat de la un roman la altul în ordinea gândirii religioase a 
autorului şi în aceea a creaţiunii poetice din ce în ce mai pu
ternice. 

Să ne ocupăm pe rând de fiecare. 
„Biserica năruită", locaş de închinare înălţat de evlavia 

boerilor Stamatini, simbolizează în dărăpănarea ei mută curma
rea unei vieţi de căsnicie, a lui Sandu Chebac şi a Marioarei 
Stamatin, abia înfiripate în preajma războiului de independenţă. 
Sandu Chebac pleacă în război şi nu se mai întoarce. Marioara, 
tânăra lui soţie, trăeşte o viaţă singuratică până la adânci bă
trâneţe, păstrând în cutele cele mai tăinuite ale sufletului amin
tirea celui căzut în război, Cenuşa uitării se depunea tot mai 
groasă peste sfintele amintiri, când goarna chemării şi trupele 
în trecere spre front în cel de-al doilea război, le readuce în 
conştiinţă şi le face să trăiască cu toată puterea: o ultimă pâl
pâire a 'candelei înainte de a se stinge! 

Acesta este romanul, asupra căruia se proiectează, blânde 
şi ocrotitoare, virtuţile vieţii de familie de altă dată, împăcarea 
resemnată cu ceeac'e aduce soarta şi armonioasa apropiere dintre 
om şi natură. 

AI doilea roman, în ordinea cronologică, în care concepţia 
spiritualist-creştină a autorului stă la baza inspiraţiei sale şi-i 
îmboldeşte talentul pe calea creaţiunii poetice este „Mamina". 

Câtă deosebire între tinerele fete, îmbrâncite pe drumul 
vieţii de aspiraţiuni vaporoase, de visuri bolnave şi de înşelă
toare ispite erotice, până la „Mamina", această fericită logodnică, 
pe care, odată intrată în căsnicie, o izbesc fără încetare neca
zurile vieţii. Alături de rare bucurii, tot mai dese necazuri, până 
la durerea cea mare: pierderea celor doi copii ai ei, un băiat 
şi o fetiţă. Mamina este distrusă. Iubirea şi fidelitatea soţului 
constituesc pentru ea o mângăere desigur, dar nu o consolează. 



— 163 — 

In durerea şi desnădejdea ei fără margini, îi trebue ceva mai 
mult, un sprijin mai înalt. Acest sprijin, Mamina îl găseşte în 
Dumnezeu. La El, Cel Veşnic, găseşte consolare biata inimă de 
mamă şi astfel un suflet sdrobit 'de durere se reface încet, 
încet şi' păşeşte mai departe, resemnat şi încrezător, pe tainicul 
drum al vieţii. In plămădirea sufletească a acestui tip de fe
meie şi în frământarea profundă, care o transfigurează întărind-o 
cu răbdare şi resemnare senină, este creştinism adevărat, creş
tinism coborît la viaţă. 

„Romanul Furnicii", fără a se abate de la concepţiunea 
spiritualist-creştină a autorului, şi ca inspiraţie şi ca tratare, 
aduce o notă nouă, o notă cu totul originală.' 

Subiectul este o povestire simbolică a unui lung şir de în
tâmplări, petrecute în visul a doi studenţi, cari pierduseră o 
seară întreagă până noaptea târziu, în tovărăşia prietenoasă a unui 
reparator de instrumente muzicale, spre a se dumiri asupra pro
blemei: care este calea cea mai bună de urmat în viaţă? Este 
veşnica antiteză dintre realitate şi ideal, dintre materie şi spirit, 
dintre avere şi... visare! In acelaşi timp romanul este o ' replică 
dată moralei... fără de morală! din fabula lui La Fontaine. 
„Greerile şi Furnica". Vechea antinomie este rezolvată prin îm
păcarea dintre greere şi furnică: nici averea fără o întrebuinţare 
utilă şi generoasă, nici exuberanţa vieţii fără un strop de cu
minţenie nu au înţeles. 

Al patrulea roman, apărut în ultimele luni ale anului 
trecut (1936) este „întoarcerea lui Andrei Pătraşcu". Tema 
acestei scrieri în care, fie sub formă statică de povestire, 
fie sub formă dinamică de acţiune, o lume întreagă de nă
păstuiţi ai soartei este evocată cu stăpânită durere, este 
reînvierea la o nouă viaţă a unui suflet de om, pe care 
neînchipuit de mari încercări •— moartea unicului fecior 
şi a tovarăşei de viaţă — ÎI aruncaseră în bezna îndoielii de 
sine şi a desnădejdii. Părintele Andrei Pătraşcu trăise ca om şi 
ca preot, departe de realitatea durerii. Îşi îndeplinise, ca orice 
alt preot, aceea ce îşi închipuise e! că este datoria lui de slu
jitor al altarului. înzestrat cu darul ales al vorbei, la zile mari, 
când biserica era plină de credincioşi, predica frumos şi con
vingător, dar durerea, adevărata durere a celor mulţi şi năcăjiţi 
el nu o cunoscuse ; trecuse pe lângă ea, fără s'o bănuiască, fără 
s'o înţeleagă. Şi dacă ştia undeva vre-o mare durere, ce se cerea 
ajutată, rămânea nepăsător. In conştiinţa lui îşi zicea cu oare
care mândrie : „am făcut destul; am'făcut chiar prea mult; ce mi se 
mai poate cere? In definitiv, în viaţă, fiecare este dator să-şi 
poarte singur crucea" ! Justificări şi scuze ieftine pentru o con-
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ştiinţă comodă, căreia nu-i place să fie deranjată. Aceasta fusese 
viaţa părintelui Andrei Pătraşcu până la pierderea celor două 
fiinţe scumpe, a căror viaţă şi fericire erau însăşi viaţa şi feri
cirea sa. Un răstimp, marea durere îi întunecă judecata şi îl 
rătăceşte. Cu cât însă cugetă mai adânc la viaţa lui trecută, cu 
atât îşi dă seama, ce puţin activ şi cât de la suprafaţă fusese 
creştinismul său. 

Două fiinţe apropiate — Maghiţa, bătrâna servitoare, de
votată şi cucernică, şi Mihai Jurea, feciorul învăţătorului Jurea 
pe care par'că o mână providenţiala îl aduce în casa pustie a 
preotului — îl ajută în această operă de totală revizuire şi re
clădire sufletească De acum înainte Andrei Pătraşcu devine alt 
om. Purificat în focul celor mai cumplite dureri, prin care un 
om poate trece în viaţă, orientat spre Dumnezeu, numai spre 
Dumnezeu şi aproapele suferind, el devine un creştin în sensul 
antic al cuvântului, aşa cum vor fi fost primii creştini de la în
ceputul erei noastre. Cu lepădarea de sine şi de tot ce este al 
său şi cu seninătatea calmă a adevăraţilor creştini, Andrei Pă
traşcu aleargă în tot locul, unde este o suferinţa de ajutat : în 
casa lipsitului de suflet Ion Grinda, poliţistul brutal, în aceea a 
păcătoasei sau a tâlharului, în vălmăşagul sinistru al răzvrătiţilor 
dela Atelierele C . F. R., unde comunistul Lazăr Froihman îşi 
îndeplinise opera lui nefastă de înnebunire a lucrătorilor; 
pretutindeni; fără să se cruţe, fără să se plângă. In sufletul lui 
de creştin, dureri personale sau suferinţe streine nu produc 
isbucniri de revoltă, explozii teribile, ca nişte bubuituri de tun 
în subterane, ci reacţiuni domoale, dominate de reflexivitate: 
atitudini sufleteşti de adevărat creştin, pentru care suferinţa nu 
este prilej de revoltă, nici pricină de desnădejde, ci punct de 
plecare spre o nouă zidire sufletească, spre o nouă înseninare 

Personagiul principal, Părintele Andrei Pătraşcu, este pre
zentat în roman la câteva săptămâni după moartea feciorului şi 
a soţiei sale şi urmărit pas cu pas în evoluţia sufletească de 
mai târziu ; îl vedem urcând treaptă după treaptă în această 
operă de completă prefacere morală, prin lepădarea de sine, 
identificarea cu deaproapele şi trăirea în Dumnezeu. Maghiţa şi 
Mihai sunt ipostaze miniaturale ale părintelui Pătraşcu. Câteşi 
trei sunt realizaţi în complexitatea spirituali a fiinţei lor sufle
teşti, dominate de sentimentul religios. Ca oameni ' în carne şi 
oase ii vedem prea puţin; aspectul lor fizic, mişcările lor în 
ambianţa vieţii materiale de fiecare zi, în casă, pe stradă, în 
lume, sunt abia estompate. Nu este însă nici-o scădere pentru 
roman. Din acest punct de vedere ei nu contează ; trăiesc ca 
suflet şi sunt realizaţi ca atare. 
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Celelalte personagii, poliţistul Grinda, comunistul Lazăr 
Froihman, doamna Mancaş, pro'fesorul Petrescu etc. sunt bine 
şi puternic conturaţi, deşi rolul lor este de o importanţă secun
dară în roman. 

Acţiunea este lipsită de frământarea de viaţă a romanului 
tipic; mişcările cele mari se petrec aici în adânc, nu la supra
faţă, iar exteriorizarea lor este reţinută sau potolită: au fost 
trecute prin filtrul reflexivităţii şi âle stăpânirii de sine. 

Nu toate întâmplările sunt prezentate în acţiune ; unele 
dintre ele sunt povestite. Autorul înfăţişează sub forma discursivă 
a memoriului unele evenimente în loc de a le îmbrânci pe planul 
desfăşurării actuale a acţiunii Ideea nu este greşită; dimpotrivă: 
unele fapte câştigă par'că mai mult fiind povestite în memoriu, 
decât prezentate direct în acţiune. Totuşi romanul se resimte de 
folosirea acestui procedeu, devenind oarecum static. 

Incomparabil de frumoase, fără a lungi în mod inutil ac
ţiunea, sunt capitolele în care autorul interpretează cu o adân
cime de înţelegere neobişnuită la un laic, ultima vizită a lui 
Isus în Betania lui Lazăr şi Cina cea de taină. Plină de tumult 
sguduitor insurecţia lucrătorilor de la atelierele C, F. R. Grandi
oasă în avântul său mistic apariţia Mântuitorului în închisoare 
în dimineaţa învierii. 

Literatura română a secolelor X I X şi al X X este reprezen
tată în toate genurile poetice prin creaţiuni puternice şi originale, 
care o aşează în rândul marilor literaturi ale lumii. Atâtea dintre 
operele literare în limba română au meritat să fie traduse in 
limbi streine; aţâţi poeţi şi prozatori români pot fi puşi alături 
de marii scriitori âi celorlalte popoare. Totuşi literatura acestor 
două secole are un caracter de discontinuitate faţă de vechea 
literatură română, faţă de limba cea veche românească şi faţă 
de spiritul, mai cu seamă faţă de spiritul care a creiat literatura 
şi limba cea veche. Acest sp'irit era profund patriarhal şi creştin. 
Literatura română cea nouă este orientată mai mult spre negarea 
acestui spirit, par'că nu l-am fi avut niciodată, par'că am fi fost 
un popor de atei. 

Adevărul este că ne-am depărtat prea mult de fondul an
cestral al spiritualităţii noastre creştine şi ne-am complăcut în 
imitarea, aş zice, în mimetizarea formelor de gândire şi de sim
ţire ale altor popoare. In aceeaşi măsură am uitat sau am dis
preţuit fondul nostru propriu — parte integrantă din etnicitatea 
noastră — de gândire şi simţire creştină. 
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In ultimii treizeci de ani însă, atâtea semne îmbucurătoare 
ne dau dreptul să afirmăm că am prins din nou firul tradiţiei 
noastre etnice şi creştine şi că îl toarcem mai departe 'de 
acolo de unde l-am lâsat cu o sută cincizeci de ani în urmă. 
Scriitori ca Ion Agârbiceanu, Gala Galaction, Victor Papilian şi Al. 

Lascarov Moldovanu, —în deosebi Al. Lascarov Moldovanu — în 
operele lor literare, — nuvele, schiţe, romane — Iasă să răz
bată până la noi ecoul prelung, ecoul din veacuri al etnicitâţii 
şi al spiritualităţii noastre creşine. Un nou ideal de viaţă, în
truchipat din liniile mari ale tradiţiei şi credinţei strămoşeşti, 
prinde să se înfiripeze în operele acestor scriitori. Acest ideal 
de viaţă, — lumină din veşnica lumină a sfintelor altare — prin 
opera de artă, fără a ignora şi fără a depăşi postulatul estetic, 
coboară în lumea de astăzi înfrânare, ponderaţie şi cuminţenie, 
fiindcă aduce cu sine mai mult eroism în faţa durerii, mai 
multă iubire pentru aproapele şi mai multă teamă de Dumnezeu. 

Petru I. Teodorescu 
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Sonete 

i. 

Era o toamnă rea cu vânt şi ploi 
Când mi-au bătut în geam pe înserate, 
Cu două ciocuri mici, înfometate, 
0 vrăbiuţă şi un vrăbioi. 

Erau doar pasări binecuvântate, 
Sau fost-a, poate, vrabia de soi 
Că se 'nmulţiră-asemeni unui roi, — 
Şi an de an, când vânt de toamnă bate, 

Sosesc şi ţin la geamurile mele 
Gălăgioase, monstre sindrofii, 
Se 'nşirue în salbă de mărgele 

Ca mişcătoare boabe cenuşii 
Şi nimeni nu mă mângâie ca ele 
In ceasurile-mi triste şi pustii. 



II, 

Dar într'o zi, li s'a părea ciudat 
Că s'a oprit la poarta mea un car 
Purtând o ladă neagră de stejar. — 
Sărmanul meu popor înaripat 

Va aştepta atuncia înzadar 
Să viu la el. — Va crede c'am uitat. 
El nu va şti că şi eu am sburat 
Departe undeva, peste-un hotar. 

Văzând că vin toţi prietenii ce-i am, 
Şi neştiind ce 'nseamnă-atât norod, 
Pleca-vor speriate dela geam 

Să se ascundă 'n cuibul lor din pod, 
Sau îmbulzite 'n preajmă pe vre-un ra 
Privi-vor mute tristul meu prohod. 
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III. 

Şi va veni o toamnă — cea mai grea — 
Când îndelung, ca azi, vor da ocol 
Cerşind puţinul, zilnicul obol, 
Iar geamul meu închis va rămânea. 

Zadarnic vor lovi în el domol 
Pândind un tainic tremur de perdea, 
Ce-I cunoşteau de mult —; pe vreme rea 
Vor înnopta 'nzadar la geamul gol. 

— Eu ştiu că nu mă vor urî şi nici 
Uita, mai triste doar şi mai puţine 
Vor fi din ceas în ceas. — O, prieteni mici, 

Ce mult aş vrea ca să vă iau cu mine 
Când voi pleca odată de aici 
Acolo 'n lumea unde-i cald şi bine. 

Ecaterina Pitiş 
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Reîntoarcerea 
De sub pleoape 'nchise 
Se prelingea durerea 
Şi par'că 'ncremenise 
Pe buze sfâşierea 
Lăuntrică. — O teamă 
Nebună dărâmasă 
Nădejdea 'n tine, mamă. 
Că m'oi re'ntoarce-acasă. 

Rupt, gloduros — cu ochii rătăciţi, 
Ca o sălbătăciune din caverne, 
Stăteam în frig sub pomii desfrunziţi 
Privind prostit la norul cum se cerne 
In fulgi... şi fulgii cum se movilesc 
Sloind lumina albăstrie 'n ghiaţă, — 
întocmai ca şi clipele, cari cresc 
Să 'ngroape 'n gol — fărâma de viaţă. 

Trăiesc? Ce vorbă plină... 
— Pliscuri de corbi coboară, 
Departe pe o clină 
De deal, pornesc să moară 
Câteva trupuri stoarse 
De sânge; — dinţii crişcă. — 
Pleoapele întoarse 
Spre cer... abia mai mişcă. — 

Urlet prelung... o volbură de jar 
Aleargă pe copite de oţele 
Şi-o uriaşă sapă de gropar 
Scurmă pământul în adânci inele... 
Unghii se 'ncleaştă, braţu-i îngurzit, 
Nimicnicia zvocoteşte 'n tâmple, — 
Şi totuşi toţi s'au îndărătnicit 
S'aştepte o minune să se 'ntâmple. — 
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Luciu de strune albe 'n 
Păreţi de colivie... 
Tresar. Un şarpe galben 
Se svărcole 'n chilie, 
Văd solzii, de pucioasă, — 
Bulbii — săgeţi aprinse... 
Şi din plămâna roasă, — 
Se smulg căinţe stinse... 

Furgoane grele uruiesc în pas, 
Nu se opreşte roata 'n cioburi sparte 
Şi spifa-i par'că minutar la ceas 
Ce poartă răul vremii mai departe... 
Bulgăr de lut se leagă de obezi, 
Dospit în alvia de suferinţă... 
Trupul râvnind în zor neînţeles 
Să scape de eterna nefiinţă. 

Şi m'am re'ntors. O zdreanţă 
De om., c'un cap de moaşte; 
Credeam, — strângând de cleanţă — 
Că nu mei recunoaşte... 
Când ai ieşit... streinul 
Zorni din grele-alămuri... 
Ţi-am auzit suspinul 
Şi-am început să tremur. — 

Ne 'mbrăţişarăm.,. ochii-ţi lăcrămau 
— Un crivăţ aspru viscolea pe-afară — 
Iar vorbele-ţi duioase aprindeau 
Sfielnice luciri de primăvară ; 
Era 'n privirea ta atâta drag 
Şi-atâta bucurie fără seamă, 
încât mi s'a topit trecutun prag 
Şi-a înverzit viaţă nouă, — mamă ! 

Alexandru Ceuşianu 



Poetului 
Tu porţi isbânzi din fiece tăcere 
Mai singur, depărtărilor uitat 
In versul tău nemăsurat 
De unică iubire şi durere. 

Prădat, veşmântul se reîntregeşte 
Şi strălucirea lui e înadins 
Pentru veninul inimii aprins, 
Tezaurul împrăştiat regeşte. 

Dar uneori prietenul i-acel 
Ce'n linguşire vocea îţi imită. 
Plăcerea este neasemuită 
Că ura ta, ascunsă, creşte 'n el! 

Adâncă seară 
In seri adânci lumina din ferestre 
Măreşte slove şterse de pe tomuri. 
Văd dincolo, din uriaşe creste 
Urcând în ceţuri, reci, înalte domuri. 

O mână pală urmăreşte rânduri 
Uscate de tăcere şi uitare 
Şi, în neînţelesele lor gânduri, 
Bătăi de inimi trec mereu mai rare. 

Mă plec, cu gene ostenite, ude, 
Sub orele ce umerii mi-i farmă; 
Tresar când lină trecere se-aude. 
E umbra care-i dornică s'adoarmă. 
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Fragment 
V'am adunat dar nu ştiu de-am să vă spun aceste 
Cuvinte de adio, în strâmta mea cabană! 
îmbătrânit pe drumuri de 'ndepărtate creste, 
Pădurea îmi trezeşte turburătoarea rană. 

De nu veneati cu toţii, de 'ntârziaţi o oră, 
Ascunsă, lipsa, poate mă 'ndepărta de gândul 
Că aşteptând de veghe o calmă auroră 
îl voiu uita cum nu pot în alte seri de-arândul! 

Am drămuit ispita oraşului cu-aceia 
Urîţi odinioară, alăturea la masă. 
M'au amăgit paharul şi lenea — şi femeia 
Cu ochii de văpaie şi trupul de mătasă. 

Doar noaptea câteodată, când visele mănunchiuri 
Pe cărţile umile se prăbuşesc uitate, 
îmi aplecam urechea s'aud cum urcă'n trunchiuri 
Bogata sevă — 'n mare şi grea singurătate. 

„în prăpastia Lupului 
„îi găsirăm trupul lui 
„Pieptul sfărâmat de stâncă 
„în înzăpezire-adâncă!" 

în seara lină umbre se desluşesc uşoare 
Pe pârtiile toate târîte sub fereastră. 
Cad ierni de linişti, aspre şi de mărgăritare 
Dar nouă, printre ramuri, văd numai urma noastră! 

De mult vroiam o veste în seceta din munte, 
De mult o mână caldă, pe care am dori-o 
Prelungă mângâiere 'n argintul de pe frunte. 
Mă chiamă un prieten afar'! Vă spun adio! 

Aurel Marin 
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Crăciunul meu 
Verilor mei Alice şi Mihai Stttrdza 

De când mă ţine suferinţa 'n pai 
Şi nimeni nu mai vine să m'alinte, 
Stingher, pe cât fusesem mai 'nainte 
De cei iubiţi cu grijă desmierdat, 

O clipă dacă tusa m'a lăsat 
Şi fruntea-mi este mai puţin fierbinte, 
Cu lăcomie retrăesc in minte 
Viaţa care-odaf m'a răsfăţat. 

Atunci, ca un copil sărac şi bun, 
Care-şi adună pietre în cutie, 
Din visuri îmi fac singur jucărie : 

Un moş sfătos din fumul de tutun... 
Aprind în minte pomul de Crăciun 
Şi uit de tot că noaptea mi-e pustie. 

Mihail Sturdza. 
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Mângâiere 
D-lui Dr. Val. Stinghe 

îmi simt din nou viaţa fără rost 
Văzând-o în spital cum se sfâşie. 
Pe doctor iarăşi l-am chemat să vie 
Să-mi pue sufletul la adăpost. 

Căci el, cu minunata-i doctorie, 
Uitare-aşterne peste cel ce-am fost, 
Nu mai gândesc că-mi merge tot mai prost 
Ci nepăsarea 'n mine reînvie. 

Reiau ziaiul iarăşi de pe masă 
Şi simt pe 'ncet în mine cum se lasă 
Aceeaşi linişte, pe când citesc, 

Pe care leagănul, copil acasă, 
Mi-o dăruia. Şi iarăşi retrăesc 
A mamei mângâiere drăgostoasă. 

Mihail Sturdza 
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Ada Negri. 
Soare de iarnă 

An nou: aşa de blând şi-atâta soare! 
Respir ca'n Martie 'n lumina asta 
De aur, scurtă şi înşelătoare. 
Eu râd de-a ei minciună şi mă bucur 
Şi mă 'ncălzesc ca prunul şi castanul. 
Cui câte-o gemă-i iese la 'ntâmplare, 
Ştiind că sigur mâine va muri, 
Pân'să'ncolţească. Geme fără floare, 
Pe crengi — şi 'n inima mea, — bucurie 
De-o zi, ştiind că totuşi nu e vie 
Decât o zi! 

Din ramuri lungi de cetină uşoară 
Ţi-am împletit un pat legănător 
Şi-am presărat cu rouă poteca spre isvor, 
Tu să adormi când vântul adie în tăcere 
Reamintind — uitate — cuvintele de dor. 

Şi visuri fulguite din gene de zăpadă 
încet, prin zări, să-ţi poarte al gândurilor pas. 
In revărsarea lină a frunzelor să cadă 
Balsam peste mâhnirea ce'n suflet ţi-a rămas. 

Eu voiu veghea sub bradul ce doina îşi frământă; 
In leagănul tău aspru îţi voi aşterne flori, 
Să-ţi pară fuga noastră scăpare de ispită 
Iar cântecul iubirii un freamăt de comori. 

Oricum, e bucurie! 

Sole d'inverno din voi. II dono. 
Milano, Mondadori, 1936. 

In forma originalului de 
Pinten Constantinesca 

Fuga în codru 

Emil Mica 
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Pagina de umor şi satiră 

Fragment 
dintr'an dialog prins la un colţ de stradă 

Asta-i cheltuială, dragă, 
— Am fost şi eu odat' ca voi: Nu-i de loc lucru de şagă ; 

— Cum ? Fără un cuvânt măcar ? Aplauda şi râdea 
— Da ce? Era să fiu măgar, Cel cărui se spovedia. 
Să mai sparg un galantar? 

Dar acesta, depărtându-se şi exprimându-se mai mult prin 
gesturi: 
— Lasă, lasă... Fiecare Caută de-l întâlneşte 
Ştie locu' unde-l doare. Şi tu-odat' pe Mişu Peşte, 
Şi dacă te crezi grozav Să văd mâna dacă-ţi dă 

care ne cere părerea asupra versurilor sale 

Versurile-fi — ce pot spune? — 
N'ar fi rele, de-ar fi bune 
Cum le-ai pus însă pe roate, 
Par'că n'ai roatele toate. 

Trufaş, înţepat, răţoi, 
De-mi săria, cât zici, muştarul 
Şi mă aprindeam ca jarul. 
Ba mă râţoiam la lume 
De făceam la gură spume... 
Pănăce'ntr'o bună zi, 
Un gligan mă repezi 
Cu două palmi de tunar 
De spărsei un galantar. 
— Şi-apoi?... 
— Şi-apoi plecai ameţit 
In al străzii hohotit. 

Făr' să mai vorbesc de palme, 
De sudalme, 
Etcetera.... 
Spune tu, ce-aş câştiga 
De la-aşa o puşlama ?.... 
— Poate-acum nişte picioare! 
— Nu e dar mai bine oare 
Să-mi văd eu de drumul meu ? 
Derbedeu-i derbedeu: 
N'are-obraz, n'are ruşine, 
El cât zici sare la tine.... 
— Hă-hă-hă!... Ha-ha-ha!... 

Şi te ţii atât de brav, Să mai râzi: hă, hă-hă-hă 

Epigramă 
POETULUI X 

N. Hurlup 
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Dări de seamă 
Ada-Kaleh de M. Ar. Dan, Timişoara. 
Minunata insulă a Dunării, aşezată par'că de o mână de 

vrajă pe traseul cel mai pitoresc din cursul mijlociu al marelui 
fluviu — porţiunea dintre Cazane şi Porţile de fier — formează 
obiectul unei'descrieri poetice în felul celor din „România Pi
torească" a lui Al . Vlahuţă. Autorul ei este M. Ar. Dan, cunos
cutul scriitor şi epigramist timişorean, de a cărui operă epigra-
matică ne-am ocupat nu de mult în paginile revistei „Ţara Bârsii". 

Insula, frumoasă fără egal între atâtea frumuseţi ale Ţării, 
răsare din valurile tulburi ale Dunării, mai jos de Orşova şi de 
îmbucătura Cernii, strânsă la mijloc între muntele Alionului de 
pe malul românesc şi Golumsko — Pianina a Sârbilor. 

Ajutat de cele cinci desenuri ale pictorului C. Liuba, textul 
îţi încheagă dinaintea ochilor imaginea insulei, a cărei linişte de 
ape te îmbie Ia odihnă şi la visare. Un scurt istoric al ei te 
ajută să-i înţelegi viaţa din trecut, stăpânirile succesive, care au 
ocrotit-o în decursul vremurilor, dela Romani până în timpurile 
noastre, şi rostul populaţiei turceşti, exclusiv turceşti, care de 
mai bine de patru secole o locueşte. Este o oază exotică, de 
religie musulmană, izolată în mijlocul lumii creştine de grosul 
cel mare al neamului turcesc, care tot mai mult se trage spre 
podişurile Asiei ancestrale; o oază stranie şi interesantă, cu 
„selâmlâcul" şi „haremlâcul" populatei ei, şi cu toate obiceiurile 
şi tradiţiile strămoşeşti, păstrate aici, în cetăţuia de ape a in
sulei, mai bine decât în patria îndepărtată, unde toată viaţa cea 
veche este în curs pripit de transformare. 

„Ada-Kaleh" este o ultimă relicvă a stăpânirii turceşti pe 
meleagurile noastre şi o frântură de orient — mistic şi îmbăl
sămat de aroma unei vieţi de mult apuse — stăruind îndărătnic 
în mijlocul Dunării de mijloc. Cartea scrisă frumos şi elegant 
tipărită, oferă o lectură din cele mai agreabile. 

P. I. T. 

Dr. George Potra: Despre ţiganii domneşti, mănăstireşti şi 
boiereşti. Buc. 1936. 

In studiul acesta, publicat şi în „Revista Istorică Română", 
d. George Potra adună bogate ştiri cu privire la ţiganii pe care 
îi împarte, pentru o mai clară înţelegere, în : domneşti, mănăs
tireşti şi boiereşti. Se precizează 'anume, după izvoarele utilizate, 
apariţia ţiganilor în Moldova şi Ţara Românească. Aşa, de exem
plu, până la descoperirea altor izvoare, amănunţitul studiu de 
faţă arată că „în Ţara Românească ei (Ţiganii) apar, documentar, 



în 1385, în actul de danie şi confirmare al lui Dan Vodă (1385 
—1386) dat mănăstirii Tismana". Multele citate din care reiese 
viaţa ţiganilor dusă dealungul câtorva secole — unele, acte de 
dăruire a sălaşelor de ţigani — sunt foarte interesante şi fac 
din această lucrare de erudiţie, o lectură plăcuta. 

Ion Breazu: Necroloage. Extras din Dacoromania, voi. VIII. 
In aceste câteva pagini, d. Ion Breazu conturează figura 

acelui rar profesor şi modest dar mare cărturar care a fost G . 
Ibrăileanu, ctitorul „Vieţii Româneşti" în epoca ei de glorie. 

Cu aceeaşi caldă înţelegere aminteşte pe Alexandru Ciura 
despre care, pe bună dreptate, remarcă, dintru început: „In 
publicistica vechiului regat rare-ori dacă s'a scris un cuvânt 
înţelegător despre acest scriitor harnic şi onest". 

Despre Alexandru Ciura se poate scrie o frumoasă lucrare. 
D. Ion Breazu trasează aici câteva linii sigure, lămuritoare. 

A. de Herz, autorul a numeroase şi fragile comedii, dintre 
care Păianjenul şi Mărgeluş sunt mai răsărite, se bucură de o 
mai mare preţuire decât o merită scrierile lui, în acest loc. 
Pentru noi A. de Herz rămăsese un scriitor care nu putea să 
realizeze ceva trainic. Cum credem că e, bunăoară, d. C. Râuleţ, 
astizi. 

Pentru Panait Istrati d. Ion Breazu aduce o recunoaştere 
adevărată a unui real talent. Cuvintele luminează figura marelui 
îndrăgostit de ţărâna românească. Citez câteva rânduri, care 
trebue cunoscute de toată lumea : „într'o zi din primăvara anului 
1935, un car cu patru boi ducea pe străzile Capitalei un sicriu 
acoperit cu velinţe româneşti. Era ultimul drum, de unde nu 
mai este întoarcere, al eternului vagabond Panait Istrati". 

Un cald şi meritat elogiu ne apropie pe autorul acelei 
cărţi de remarcabil talent literar „Cartea facerii", pe Eugen Goga, 
intelectualul de înaltă ţinută morală. 

Ion Breazu: Matei Millo în Transilvania şi Banat (1870) 
Extras. 

Deosebit de folositoare este cercetarea aceasta despre tea
trul românesc din Ardeal, în vremea când, în Moldova, Vasile 
Alecsandri simţia nevoia să umple întreg repertoriul cu lucrări 
originale şi problema traducerilor era de un interes capital. Suc
cesul turneului lui Pascaly apoi al iui Millo, — acest din urmă 
turneu urmărit în amănunte luate din presa de atunci — con
stituia o mare biruinţă pentru Români. Millo a creiat şcoală. 
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Studiul de faţă este o valoroasă contribuţie la istoria artei dra
matice româneşti. 

Ion Breazu: Clasicii români comentaţi, sub îngrijirea lui N. 
Cartojan. Extras din Dacoromania, voi. VIII. 

lată câteva recenzii care dau informaţii preţioase asupra 
unor lucrări de erudiţie şi de valoare literară în acelaşi timp. 
Astfel, comentariile asupra „Cronicarilor şi istoricilor români din 
Transilvania" de Ion Lupaş. 

„Letopiseţul Ţării Moldovei" întocmit de Grigore Ureche 
Vornicul şi Simeon Dascălul", în ediţia îngrijită de C. C . Giu-
rescu, este o carte de temelie a culturii noastre, despre care 
niciodată nu se va putea spune tot binele. „Scrieri literare" şi 
„Literatură populară", studiile închinate Iui Eminescu de apre
ciatul profesor D. Murăraşu ; „Poeziile" aceluiaşi mare poet, în 
ediţia îngrijită de Const. Botez ; „Din istoria presei româneşti : 
Republica Română" de Dan Simionescu — d. I. B. adaogă refe
rinţe noi —; „Al. Odobescu" de Al. Dima ; .Eminescu şi Ca
tolicismul" de I. M. Raşcu; „Schiller în literatura română" de 
Ion Gherghel — aici d. I. B. aduce deasemenea câteva date noi 
— au găsit în recenzent un adânc înţelegător. 

Se subliniază, cum se cuvine, opera d-lui N. Cartojan care 
lămure te una dintre cele mai grele probleme de literatură com
parată: „Poema cretană Noul Erotocrit în literatura românească 
şi izvorul ei necunoscut". 

Asupra studiului d. I. M. Raşcu, greşit ca fond dar de nu 
mai puţin interesante sugestii, d. I. Breazu insistă, arătând mai 
mult desfăşurarea snbiectului şi calităţile de scriitor ale autorului. 

Recenziile acestea ţin să releve colecţia d-lui N. Cartojan 
care îmbogăţeşte literatura română cu cărţi de întâia valoare. 

Dorin Popescu: Deux decouvertes de la fin de Vage du 
bronze en Transylvanie. Extras din „Revista Istorică Română"'. V-Vl. 

E vorba de descoperirea, de curând, a două căldăruşe de 
bronz, la Sf. Gheorghe-Pâdureni — unde s'a mai găsit urî vas 
asemănător — şi a unei săbii de bronz, la Verneş. 

Asupra întâiei descoperiri, cu toate datele adunate, d. Dorin 
Popescu nu poate preciza timpul din care sunt căldâruşele; 
asupra celei din urmă însă se pronunţă, atribuind paternitatea 
săbiei celei de a IV-a perioadă a vârstei de bronz sau, mai pre
cis, perioadei Hallstatt A. 

Aurel Marin 



Otto Wit t ing, inginer-inspector-general silvic: „Istoria drep
tului de vânătoare în Transilvania". Broşură apărută în colecţia 
de „Studii şi Cercetări" a Academiei Române, voi. XXVII, în 1936, 
122 pag. cu 27 documente, fiecare în limba originalului şi în tra
ducere. 

Lucrarea cuprinde o amănunţită expunere a evoluţiei drep
tului de vânătoare în Transilvania, din cele mai vechi timpuri până 
în zilele noastre. 

Expunerea e împărţită pe cele trei epoci distincte ale istoriei 
acestei provincii româneşti şi anume: 

/. Epoca străveche, care începe cu strămoşii noştri Romani 
şi Daci, la cari, după dreptul roman, era liber oricine să vâneze 
oriunde şi orice fel de vânat, făra îndoială în condiţiunile impuse 
de ordinea romană, introdusă, în ce priveşte şi vânătoarea, de 
bună sama în Transilvania mai întâiu, epocă pe care am putea-o 
numi patriarchală şi căreia îi urmară invaziile barbarilor timp de 
700 ani, adică până aproape de primul mileniu, când apărură 
cele dintâi formaţiuni de state, cari sub înrâurirea tot mai pronun
ţată a Apusulai ajung la alcătuiri feudale vădit oligarhice. 

77. Epoca alcătuirilor şi orânduirilor oligarhice, când dreptul 
de vânătoare, care era al tuturor, se transformă într'un drept nu
mai al claselor privilegiate, în care intrau, după cum se ştie, No
bilimea maghiară, Secuii şi Saşii, restul poporului, fără drepturi, 
stăpânit şi numai tolerat, în care Românii formau „marea massă 
a supuşilor, cu excepţia câtorva familii, care fuseseră ridicate în 
clasa nobililor", rămânând „cu totul la discreţia arbitrarului per
sonal şi a puterii trufaşe a stăpânitorilor de pământ", orânduire 
cu totul arbitrară ce dură (cu foarte puţine schimbări, datorite 
mai ales legii de vânătoare din 1504 a Iui Vladislav al II-lea şi 
regulamentului de vânătoare din 1786 a lui Iosif al II-lea) până 
la revoluţia din 1848, când îşi făcură drum larg ideile de liber
tate şi de egală îndreptăţire ce mocneau de mult. 

III. Dar şi în „epoca tendinţelor noi economice şi de libertate" 
ce urmă după revoluţia din 1848, când „s'a născut din regimul 
aristrocratic cel burghez", dreptul de vânătoare, aplicat aşa de 
vitreg în trecut, n'a fost precizat nici de data aceasta îndeajuns 
şi nici repartizat cu rânduială şi dreptate întregului popor din 
Transilvania, deşi s'a lucrat foarte mult pe acest tărâm, activitate 
ce s'a manifestat mai mult prin lupta dârzâ, acum făţişe, dintre 
popor şi burghezime, râvnitoare la rândul ei la drepturile claselor 
privilegiate, prăbuşite în 1848, şi care luptă se sfârşi cu apariţia 
în 1872 a primei legi constituţionale de vânătoare, de concepţie 
austro-ungară, care fu înlocuită prin legea ungară din 1883, ră
masă în vigoare până în 1918. 
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In ţara întregită se întocmi de cătră autorităţile noastre 
„Legea pentru protecţia vânatului1) şi reglementarea vânătoarei", 
promulgată în 25 Octomvrie 1921 şi care completată în 1923 e 
şi astăzi în vigoare, punându-se în acest chip capăt unei situaţii 
nelămurite şi nedrepte ce a dăinuit mai bine de 800 ani. 

Autorul încheie interesanta lucrare, între altele, cu următoarea 
constatare: 

„Această lege" — este vnrba de legea noastră din 1921 — „a fost o 
absolută necesitate, deoarece nici vechea lege de vânătoare ungară din anul 
1883 şi nici legea de vânătoare mai nouă a Vechiului Regat din anul 1906 
nu erau suficiente şi nu corespundeau împrejurărilor date". Şi continuă: 

„Astfel, luându-se în considerare legile din ţările occidentale, precum 
şi legile existente încă în vigoare s'a creat o nouă lege, care pe de o parte 
a adunat la un loc, cu claritate şi cu pricepere, ideile timpului, pe de altă 
parte a asigurat autorităţii administrative şi anume Ministerului de Domenii, 
cea mai mare latitudine în privinţa vânătoarei". 

Sunt cuvinte măgulitoare pentru legea astăzi în vigoare, cu
vinte ce vin din partea unei incontestabile competinţe în materie 
de vânătoare. Un motiv mai mult pentru lumea vânătorească de a 
respecta legea cu sfinţenie! 

Cu acest prilej nu uităm să relevăm larga participare a Bra
şovului la sforţările depuse în cursul vremilor pentru a pune 
ordine în folosinţa dreptului de vânătoare, căutând astfel a împlini, 
pe cât a fost cu putinţă, lipsurile din legiuirile trecutului, mai cu 
seamă în Ţara Bârsei, din ale cărei arhive provin multe din do
cumentele consultate de autor. 

D-nul Witting, în calitatea sa întreită de cercetător istoric, 
silvicultor şi vânător, a aprofundat studiul istoric aî dreptului de 
vânătoare din Transilvania cu o deosebită pricepere şi mult simţ 
critic, şi, dat fiind spiritul parţial, încâlcit şi totdeauna susceptibil 
de interpretări diferite din legiuirile regimurilor dispărute, a adus 
prin munca depusă o preţioasă contribuţie la cunoaşterea mai de 
aproape a evoluţiei dreptului de vânătoare în această provincie. 

Dar în afară de acestea, lucrarea cuprinde în notele de sub 
linie numeroase date, foarte interesante, cred, pentru vânătorii spor
tivi de azi, privind cu deosebire modul cum se făceau pe vremuri 
vânătorile în Transilvania, cum şi obiceiurile în legătură cu acestea. 

i) Se va nota că actuala lege românească nu mai pune chestiunea apă
rării dreptului de vânătoare pentru vânători, — vânător putând fi astăzi, ori
care cetăţean ce nu a venit în conflict cu codul penal — ci aceea a drep
tului de existenţă pentru vânat, ameninţat cu pieirea de primii! 
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Tot din notele amintite reiese, între altele, şi faptul că în anul 
1209 se făceau vânători de bouri x) în pădurile de atunci ale ju
deţului Sălaj şi că acest frumos vânat în 1643 se mai găsia încă 
în cele de la Gheorghieni şi judeţul Ciuc. 

Insă cu greu ne-ar putea face iscusitul autor să credem că 
vânatul (mistreţ?), de care aminteşte la nota 3 dela pag. 5, a 
putut fi doborît de neobosita şi fermecătoarea zeiţă Diana, pro
tectoarea vânătorilor din toate timpurile, în alt chip decât prin „să-
getare" sau „străpungere" cu o suliţă sau lance. 

Ioan Oi teanu: Contribuţie la studiul ideilor asupra isteriei. 
Editura „Lupta" Bucureşti 1937. 

O lucrare interesantă atât pentru marele public cât mai 
ales pentru specialişti. 

începând cu antichitatea, când isteria îmbracă haina de 
mit şi legendă şi ajungând până în zilele noastre, autorul trece 
în revistă felul cum a fost privită isteria dealungul veacurilor. 

Astfel Charcot, maestrul de la Salpâtriere a socotit isteria 
ca o entitate morbidă, cu caractere ştiinţifice stabilite, având 
semne inimitabile proprii (stigmatele), care' nu se găsesc în alte 
maladii şi de care se pot diferenţia; ea poate să simuleze 
toate maladiile. Doctrina lui se poate rezuma în patru părţi: 
marele atac isteric, stigmatele permanente, manifestările perma
nente ale isteriei şi hipnotismul. Greşeala lui Charcot a fost iste
ria de cultură. După el, Bernheim şi şcoala de la Nancy face 
trecerea către pitiatismul lui Babin'scki. Acesta din urmă scoate 
din isterie tot ceeace nu se produce prin sugestie şi nu se vin
decă prin persuasiune. Războiul mondial a arătat importanţa cli
nică a pitiatismuiui; dar s'a văzut că pitiatismul nu cuprindea 
toată isteria. Pitiatismul dă mai mult decât poate să dea voinţa. 

Mecanismul fenomenelor piramidale isteriforme observate 
în cursul encefalitei epidemice, studiul dinamicei scoarţei cere
brale, a centrilor subcorticali, cu ajutorul metodei obiective a 
reflexelor condiţionale descoperite de Pavlov, duce pe marele 
savant român d'-l prof. Dr. Gh. Marinescu la o concepţie noue 
asupra isteriei: în primul rând la un isteric găsim o tulburară 
congenitală a sistemului endocrino-vegetativ şi o tulburare func
ţională a echilibrului cortico-subcortical. 

C . C . 

* 

i) Bour = bubalus = bos urus = zimbru; acest diu urmă cuvânt de 
origine slavă. 
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Există deci în isterie un dezechilibru, pedeoparte între pro
cesele corticale de inducţie reciprocă şi succesivă şi, pedealtă 
parte, între aceleaşi procese care se petrec între scoarţă şi centri 
subcorticali. Din cauza tulburărilor de inducţie reciprocă şi suc
cesivă, la isterici rezulta o fixare patologică 'rapidă şi prelungită 
a reflexelor condiţionale, care nu sunt altceva decât echivalentul 
iziologic al sugestiei. 

Rapoartele şi discuţiile de la congresul de neurologie de la 
Bruxelles (1935) şi de lâ Bucureşti (1936) au arătat şi ele că 
isteria reprezintă o realitate fiziologică bazată pe patologia func
ţională cortico-subcorticală. 

Autorul, fiu al acestui colţ de ţară, încheie interesanta sa 
lucrare cu patru cazuri personale, care ilustrează admirabil teo
riile maestrului său, ale profesorului Dr. Qh. Marinescu. 

Dr. Iosif Puşcariu 

A. Sacerdoţeanu: Lupta Moldovenilor cu Litvanii în 1377 
(Extras din voi. omagial pt. fraţii Al. si 1. Lapedatu), p. 6. Buc. 
1936. 

Pentru explicarea închinării Voevodului Petru al Moldovei, 
la 26 Sep. 1387, către Vladislav Jagiello, regele Poloniei, trebuie 
admise legături mai vechi între Poloni şi Moldoveni, (d. S. şi 
precizează legaturile Moldovei de la Şiret de Polonia prin bi
serică), fără care nu s'ar putea explica nici informaţia păstrată 
de călugărul din mănăstirea franciscană din Thorn (Annalista 
Thorunensis relativ la invazia litvană în Moldova la anul 1377, 
căreia d-1 S. îi dă altă explicare decât cele date de G. Popovici 
şi d-1 Ilie Minea. Şi anume, relevând animozităţile litvano-polone 
din ultimele decade ale sec. XIV., cu pricinile naşterii lor, d-1 
S. vede mai probabilă explicaţia ei în închinarea de a da un 
ajutor lui Ludovic de Anjou -'- rege al Ungariei, un timp şi al 
Poloniei, fără a se putea face însă simpatizat de nobilimea a-
cestei ţări. 

Li'tvanii fiind mai apropiaţi de acesta decât de Poloni, cu 
care se duşmăniau de aproape 'opt decenii, duşmănie care a avut 
de rezultat alianţa ungaro-litvană, Ludovic, prin menajarea Lit-
vanilor înţelegând „să-şi asigure acest sprijin care ar fi imo
bilizat Polonia în cazul unei insubordonări faţă de regele care 
nu se gândia decât Ia interesul Ungariei sale". „Petru Voevod 
a făcut (deci) actul de închinare — conchide d. S. — spre a 
avea mai mare siguranţă între cei doi vecini neliniştiţi, Ungurii 
deoparte, Litvanii de alta, şi a elimina orice pretenţie' printr'un 
pas hotărît făcut în direcţia mai vechei orientări moldoveneşti. 
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Lupta din 1377. venită dinspre Răsărit dar organizată din 
spre Apus, arată direcţia în care trebuia să privească hotărît 
politica Moldovei pe vremea lui Petru Muşatin". 

* 

A l . Iordan: Mihai Viteazul în folklorul balcanic. (Extras 
din Rev. Ist. Română), 22 pg. Buc. 1936. Studiind producţiunile 
pop. balcanice în care s'a păstrat amintirea biruitorului 'de la 
Călugăreni — în folklorul rom. e foarte puţin păstrată — d. Al. 
Iordan constată că „Din Carpaţi până în Corint, numele lui Mih. 
Vit. s'a păstrat în producţiunile tuturor popoarelor, ca o mărturie 
a vremurilor trecute şi a' renumelui său, care n'a cunoscut ho
tare". „Temut de adversari, adorat de creştinii subjugaţi care 
vedeau în luptele purtate de Mihai împotriva Turcilor, prilejul 
de a reveni şi ei la o viaţă liberă, aceştia toţi au lăsat poste
rităţii amintirea marelui erou, ale cărui fapte 'le-au preamărit în 
cântecele lor". Constatarea şi-o sprijineşte pe baladele pop. din 
Balcani — mai ales bulgăreşti — în ochii popoarelor sud-du-
nărene, robite de Turci, eroul român, care se răsculase împotriva 
acestora, apărând mult mai mare decât în ochii supuşilor săi. 

Una din balade atestă că soţia lui Mihai se numia Stanca, 
şi că mamă-sa, Vişa, era considerată grecoaică de origine. In
cestul care i se atribuie voevodului, luând în căsătorie pe soru-sa 
şi de servitoare-doică pe mamă-sa, este, evident, — cum o spune 
şi d-1 I. motivul „Oedip" păstrat din altă baladă, mai veche 
decât existenţa eroului, în care s'a făcut o substituire de per
soane. Moartea, după un alt cântăreţ pop. i-a pricinuit-o un 
glonte rătăcit, tras din Budin, pe când se găsia la o horă în 
apropiere de Alba-Iulia, în mijlocul soldaţilor săi. Analizând 
aceste balade bulgăreşti — împărţite în 3'grupe, — d. I. nu 
negligă să semnaleze si'alte izvoare' (populare şi culte) sârbeşti, 
greceşti, ungureşti, - ori de câte ori se pot stabili puncte co
mune cu acestea „pentru a se vedea întrucât cele relatate de 
folklor corespund informaţiunilor din celelalte izvoare". 

* 

D-1 Petre Coman, directorul gimn. din Mediaş, într'o bro
şură de 44 pg., frumos tipărită, cu titlul „Ortografico-lingvistice", 
înmănunchează o seamă de greşeli de limbă, de inconsecvenţe 
în scrierea cuvintelor şi de nedumeriri în faţa unor greşite or- , 
tografieri, scoase din ziare, reviste, manuale de şcoală sau din 
limba uzuală în acele părţi, — subliniind necesitatea unui 
îndreptar al unui singur autor — cel mai competent — care sin
gur „să fie lăsat să circule şi să fie pus în mâna şcolarului". 
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Altfel, nu vom ajunge nici odată la o ortografie unitară „fiindcă 
dintr'o sută de autoii de îndreptare, nu găseşti din greşală doi 
care să se potrivească literă cu literă în scrierea vorbelor". 

Sunt observaţiile unui dascăl, care în cariera sa se isbeşte 
de ele zi de zi, fără a putea ajunge la creangă verde din cauza 
persistenţei în şovăită, în contraziceri şi inconsecvenţe a celor 
care ar trebui să servească de îndreptar precis — în primul 
rând a însăşi Academiei, din inconsecvenţele căreia, relevate şi 
de alţii, se dau şi în această broşură mostre ce scad autoritatea 
de care ar trebui să se bucure acest for legislativ în ale orto
grafiei noastre. Poate de aceea înşişi membrii Academiei nu ţin 
seamă de hotărîrile ei, avându-şi aproape fiecare filolog din 
sânul ei ortografia proprie, cum ani arătat-o încă de mult şi noi 
îu rev. „Transilvania" nr. 1, 2 din 1925. 

Preocuparea a cât mai multora de aceste „mărunţişuri" — 
cum le place unora să considere chestiile de ortografie — în
dreptăţeşte speranţa că în curând se vor „sesiza", totuşi, cei 
chemaţi să pună ordine şi în această chestiune, să ia hotărîri 
eroice,' codificând reguli bine motivate — care sâ fie urmate de 
toţi mânuitorii condeiului, fiindcă motivate fără putinţa contra
zicerii, le vor vedea toţi justeţea şi necesitatea — şi care să nu 
mai lase uşiţe şovăielilor şi haosului de azi. E o chestie şi de 
demnitate naţională. Căci prea suntem expuşi ironiilor străinilor, 
ori de câte ori vine vorba de ortografia românească. E carac
teristic în privinţa aceasta cazul petrecut într'o tipografie din 
Germania — citit cândva — unde un culegător neştiind cum se 
culeagă un cuvânt românesc şi întrebând pe unul mai versat 
decât el, acesta îi răspunse: Dacă e vorba de limba românească, 
poţi culege oricum, fiindcă Românii ei înşişi nu sunt în clar cu 
ortografia lor. 

Noi de mult spicuim şi scoatem în evidenţă greşeli, in
consecvenţe şi ignoranţa în chestii de limbă, din publicistica 
noastră.1) Dar dovada cea mai bună de interesul pe care l-am 
trezit pentru ele sunt însăşi constatările de azi ale d-lui Petre 
Coman, între care se găsesc şi greşeli subliniate de noi cu ani 
înainte. Nu numai limba şi ortografia ziarelor şi revistelor, dar 

i) Vezi: Cum vorbim si cum ar trebui să vorbim româneşte, Braşov 
1913. 

Spicuiri din dicţionarul greşelilor noastre de limbă (in „Societatea de 
Mâine" 1924—25.; 

Răsfoind ziarele şi revistele noastre, în „Ţara Bârsei" (1929—33). 
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chiar a scriitorilor consacraţi nu se prea resimte de constatările 
„provincialilor". Ei, sunt cei care fac şcoală; noi, cei care ne 
batem gura pe de lături, fără a fi băgaţi în seamă. 

Aceasta nu e însă motiv de a descuraja şi a tăcea. Mai 
ales membrii corpului didactic au datoria de a ţinea mereu la 
suprafaţa discuţiilor problema ortografiei şi a celorlalte metehne 
ale limbii, fiindcă ei formează pe viitorii mânuitori ai con
deiului. 

Cetiţi, domnilor, broşura d-lui Petre Coman şi întregiţi-o 
cu observaţiile dv. Numai aşa putem ajunge la o unitate de ve
deri şi, pri'n aceasta, la o ortografie unitară. 

Dr. Sterie Stinghe: I întemeierea oraşului Braşov şi ori
ginea Românilor din Şcheii Braşovului. II Junii şi originea lor. 
Pg. 16. Fără indicarea preţului. — După trecerea în revistă a 
diferitelor păreri şi a spuselor cronicarilor străini şi români pri
vitoare la întemeierea Braşovului, la zidirea Bisericii Negre, la 
locul de unde au venit lucrătorii „de limbă străină" şi la ori
ginea lor etnică, autorul, întemeiat pe însemnările lui Thomas 
Tartler şi Trausch, ca si pe situaţia politică din Balcani în 
acea vreme, conchide că „provinciile învecinate" — de care 
vorbeşte Tartler — şi din care „au venit" sau „au fost che
maţi" lucrătorii, stabiliţi pe urmă aici în actualul Şchei, n'au 
putut fi din Bulgaria propriu zisă — cum se spune în cronici 
— ci din ţinuturile ardelene megieşe cu Ţara Bârsei şi din Mol
dova şi Muntenia, cu care Braşovenii pe vremea aceea, ba chiar 
mai 'nainte, aveau legături comerciale, — provincii numite pe 
atunci adeseori „Bulgaria", după cum Bulgaria se numia câte
odată Valahia. 

In organizaţia „Junilor", d-I Stinghe vede o străveche or
ganizaţie militară locală, reclamată de „spiritul vremurilor tur
buri şi' nesigure", cu mobilul, deci cu originea în organizaţia 
militară a Românilor din Principate, — după cum o dovedesc 
denumirile gradaţilor din fruntea lor (vătaf, armaş mare, armaş 
mic, sutaş), surla' şi buzduganul — ultimul făcând parte din in-
signiile Domnilor români. 

Fondul lucrării, de atâta interes pentru noi, merita însă 
mai multă grijă şi pentru forma în care se prezintă. Execuţia 
technică nu face cinste tipografiei în care s'a tipărit; iar duiu
mul de greşeli ortografice şi tipografice, presupune prea multă 
indulgenţă din partea cetitorului. Regretăm că nu putem spune 
despre lucrarea d-lui Stinghe vorba bună pe care am fi dorit 
s'o putem spune, şi sub acest raport. 
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într'o nouă broşură de 6 pag. d-1 Leca Morariu com
pletează cu încă două bucăţi (VIII şi IX) ciclul preţioaselor 
„Poveşti despre Vlad Vodă Ţepeş" din opera postumă a lui 
Petre Ispirescu. In prima e vorba de felul radical în care a 
scăpat Ţepeş Vodă ţara de cerşetorii prea înmulţiţi, ş i 'n a doua 
de felul cum a înţeles să pedepsească pe un negustor minci
nos, cinstind în acelaşi timp pe omul de omenie. — Broşura, 
editată de „Seminarul român de lit. modernă şi folclor" de la 
Univ. din Cernăuţi, costă 5 Lei. 

Editura Krafft şi Drotleff din Sibiu ne trimite calendarele 
„Amicul Poporului" şi „Calendarul Săteanului" pe 1937. Primul 
e în al 77-lea, iar al doilea în al 46-lea an de apariţie. O re
comandare mai bună ca oricare alta. — „Amicul Poporului", 
contrar denumirii sale, nu se mai adresează în anul acesta să
tenilor, ci orăşenilor, cuprinzând chestiuni de igienă, de estetică 
a femeii (gimnastică de cameră), de ştiinţă, de cunoştinţe juri
dice, informaţii politice şi sociale, lit. pentru copii şi adulţi, 
probleme privind viaţa meseriaşului român. Multele ilustraţii, în 
deosebi din „Amicul Poporului", le fac şi mai atrăgătoare. — 
D-1 Al. Dima care le redactează, a ştiut îmbina, norocos, „utilul 
cu plăcutul". — Lipseşte indicarea preţului. 

S'au mai primit la redacţie: 

Alex. Olteanu: Contele Ştefan Tisza şi chestiunea românească. Arad. 
1936. (Nr. 2 din Bibi. arh. antirev. „Piatră de Hotar") Pg. 30. 

Ernest Bernea: Gânduri pentru ţară nouă. Ed. rev. Rânduiala nr. 4. 
Pg. 30. Format 16ll*XM. Lei 8.— Buc. 1937. 

Dlmltrie Braharu: Nuvela istorică în lit. rom. transilvană. Ion A. La
pedatu, cu note bio-bibliografice. (Extras din voi. omagial închinat fraţilor 
Alex. şi Ion Lapedatu). Buc. 1936. Pg. 52. Format 26X18 cm. 

Leca Morariu: Folclor aservit filologiei ? ! (Pentru „epoca folclorică-"' 
a folclorului!) Extras din rev. „Freamătul Literar" 1936. Şiret 1936. 13 pg. 
Lei 10.— 

Petru Iroaie: Aşa căntaţ! Cântece populare istroromâne. Extras din 
rev. „Făt-Frumos". (No. 6 din Bibi. „Făt-Frumos"), Susn'eviţa-Jeiăn 1936. 
74 pg. format 12X8, L. 30.— 
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Ion Breaza: Literatura „Tribunei" (1884-1895). Partea I. Proză. Pg. 
114. Extras din „Dacoromania". Buc. 1936. — Vom reveni în nr. viitor. 

Din Bibi. pop. a Asoclaţlunli „Astra" nr. 226—227: „Şoimii Car-
paţilor* cu articole de dd. Prof. Dr. 1. Haţeganu, Dr. I. Spârchez, Dr. Onoriu 
Chetianu, Albin Morariu. De încheiere- proiectul de regulament şi Statutele. 
Nr. 228: Din popor, povestiri, de Petrea Dascălul. — No. 229—233: Boli, 
leacuri şi plante de leac cunoscute de Ţărănimea Română, de Dr. George 
Bujorean. — No. 234: Răsărit de soare (1916—1918). Piesă istorică în 3 acte, 
de Nicolae Boeriu. 
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Lei 40 . -
240.— 
240.-
240.— 
240.— 
40 . -

» 40.— 
740.— 

Ne-au mai venit în ajutor de la apariţia nr-ului pe lan.-Febr. Dd: 
Ing. Bohăţiel Leo, Cluj 
Dr. Colbazi E., medic primar de spital, Braşov 
Or. Gârbacea losif, prof. la Acad. Corn. Cluj 
Dr. Iosif Puşcariu, medic primar de spital, Braşov 
Sorescu Gh., director la Fabrica de laminat, Braşov 
Dr. Sturza Marius, prof. unversitar, Cluj 
Dr. Vasilie-Lemenyi Nora, Cluj 
Zernoveauu Nic, dir. la Soc. de cărbuni Petroşani, Buc. 

Gestul domnilor de mai sus e o lecţie pentru toţi cei care primesc, 
reţin, dar nu vreau să achite costul revistei. Ba nici nu răspund măcar la 
scrisorile care li se trimit. Oameni şi.... oameni! 

Mulţumiri. Cum mulţumim şi domnilor: Dr. P. Nistor, med. pr. al jud„ 
/. Neamţu, şefui tip. „Unirea" pt. achiziţionarea câte unui nou abonat, şi Nic. 
Rămboiu, secr. Prefecturii jud. Cluj, pt. două abonamente nouă. 

ABONAŢII 
care şi-au mai achitat abonamentul: 

Până Ia 31 Dec. 1936. 
Dr. David Candin, advocat, Abrud 
Direct, lic. corn. de băeţi, Cluj 
Dure Constantin preot, Glogovăţ (Arad) 
Nistor Aurel, protopop, Sf.-Gheorghe 
Dr. Stanciu V., primar, Sf.-Gherghe 

Până Ia 1 Martie 1937 
Direct, lic. „E. Gojdu", Oradea 
Primăriile comunelor: Vulcan, Feldioara, 

Teliu, Hălhiu 

Până la 30 Aprilie 1937. 
Dr. Popovici Petru, advocat, Vaşcău 
Dr. med. Tiberiu Spârchez, Cluj 
Ing. Vătăşan Ovid, Bucureşti 

Până la 30 Iunie 1937 
Sturdza Mihail, Braşov 

Până la 31 Dec. 1937 
Ardelea R., funcţ. sup. de bancă, î. r., 

Braşov 
Ardeleanu Gh., restaurator, Braşov 

Banca Albina, Sibiu 
Banca Naţională, Suc. Braşov 
Dr. Banda Ch., prim-preş. Trib., Sibiu 
Bertianu V., dir. Fabr. Bragadiru, Buc. 
Bibi. centrală a Şc. Politechnice, Buc. 
Ing. Bohăţiel Leo, Cluj 
Bologa Emil, proprietar, Braşov 
Dr. med. Borbil Victor, Zârneşti 
Dr. Colbazi E. med. pr. de spit., Braşov 
Dr. Comşa O., cons. la C. de Apel, 

Braşov 
Comanescu A. ing. agr. şef, Botoşani 
Ing. şef Comanescu Corneliu, Braşov 
Direct, lic. „Aron Pumnul", Cernăuţi 
Direct, gimn. de fete, Făgăraş 

„ „ „Petru Maior", Reghin 
„ „ de băieţi, Satulung 

Dr. Dobrin George, advocat, Lugoj 
Dr. Gârbacea I., prof. Acad. Corn., Cluj 
Dr. Giurgiu Traian, advocat, Cluj 
Lt. col. llociotă I., protopop, Braşov 
Moşoiu I., not. public, Braşov 
Munteanu I., maestru zidar, Cristian 
Dr. Murariu C , medic-şef, Lugoj 
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Nan Alexe, farmacist, Satu-Mare 
Dr. Nistor P., med. primar jud. Braşov 
Dr. Petra Nic, advocat, Sibiu 
Primăria corn. Checia (Timiş-Torontal) 
Pop Hossu-Longin Elena, Băseşti 
Pop Septimiu, farmacist, Galaţi 
Popa Lisseanu G., insp. gen. şc, î. r., 

Bucureşti 
Popa Gh., insp. şef şcolar, Cluj 
Popovici Afilon, Bucureşti 
Dr. I. Puşcariu, med. pr. de spit. Braşov 
Râmboiu N., secr. Prefecturii j . Cluj 
Roşculeţ G. Ioan, comerciant, Buşteni 
Dr. Sâmpetreanu E., cons. de C. de 

Apel, Braşov 

Savu Ilie, proprietar, Braşov 
Dr. SbarceaT., med.pr. jud.î. r., Braşov 
Sorescu G., dir. Fab. de laminat, Braşov 
Dr. Stănilă N., cons. C. de Casaţie, Buc. 
Dr. Stoica Tr., not. public, Dumbrăveni 
Ing. Stoicovici Vincenţiu, Bucureşti 
Dr. Sturza M., prof. univ., Cluj 
Dr. Vasilie-Lemenyi Nora, Cluj 
Ing. Witting O., insp. gen. silvic, Braşov 
Zernoveanu N., dir. la Soc. „Petroşani", 

Buc. 

Până la 31 Dec. 1938. 
Dr. Voicu C , adv. fost primar, Braşov 

Se mai confirmă primirea costului Nr. 1 (1937) dela d. C. N. Ma-
teescu, prof. R.-Vâlcea. 

Confirmarea abonamentelor primite după 10 Febr. se va face în nr. viitor. 
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Rugăm on. abonaţi să-şi re'noiască abonamentul pe anul curent. 
A trimite pe credit, câtorva inşi, o revistă costisitoare ca Ţara Bârsei, 

— mai merge; a o trimite însă câtorva sute de inşi, — nu merge decât dacă 
ai fonduri. Şi noi nu le avem. Cu jertfe pe care dânşii nu le cunosc, nici nu 
le bănuesc, le-am trimis revista, totuşi, celor mai mulţi pe datorie. Şi rău am 
făcut. De n'o făceam, nu ne expuneam la atâtea priviri încruntate, nu ne în
străinam atâtea simpatii şi prietenii. Fiindcă cei care au beneficiat de încre
derea noastră, au uitat, când li s'a cerut contravaloarea, că e o datorie ca
valerească să onoreze şi ei avansarea acestei încrederi. 

Voind să evităm pe viitor greutăţile şi neplăcerile pe care ni le prici-
nuesc restanţierii şi pe care li le pricinuim noi, îi rugăm să facă gestul de 
înţelegere pe care li-1 solicităm. Pilda le-o dau înţelegătorii abonaţi publicaţi 
în nr. prezent — cărora le exprimăm şi de astădată mulţumiri pentru în
credere şi sprijin — cu abonamentul achitat pe anul în curs, înainte de a apă
rea rugămintea noastră. Cine apreciază greutăţile cu care luptă azi o rev. 
românească nesubvenţionată şi vrea s'o aibă, — aşa face. 

Cei 8 ani de zile, de când apărem sunt, credem, destulă garanţie câ 
nu vom umbla să-i scurtăm în dreptul lor. Iar dacă vr'un caz de forţă ma
joră ar aduce cu sine încetarea apariţiei revistei, fiecare abonat îşi va re
primi banii plătiţi în plus. De aceasta garantează cel care scoate această 
revistă. 

Aşteptăm deci, cu încredere, avansarea costului abonamentului, care 
să evite supărările ulterioare şi să facă posibilă apariţia revistei şi în viitor 
cu aceeaşi nedesmiţintă punctualitate cu care a apărut până acum. 

Prietenilor şi celor care ţin ca această revistă să dăinuiască, ne în
găduim să le mai adresăm o rugăminte: de a ne mai face între cunoscuţii 
lor măcar câte un abonat nou. Dacă nu se află între aceştia persoane di
spuse s'o aboneze, s'o recomande spre abonare instituţiilor şi societăţilor din 
localitatea în care se găsesc pentru bibliotecile acestora, cărora le-o dăm cu 
acelaşi preţ cu care o dăm particularilor. Sunt mult prea puţine abonamentele 
câte le avem, ca să putem acoperi din ele cheltuielile reclamate de revistă. 

Tot din cauza greutăţilor cu care luptăm, rugăm pe domnii foşti co
laboratori care primesc încă revista gratuit, dacă doresc s'o mai primească: 
sau să ne trimită costul abonamentului pe anul acesta sau să-şi continue co
laborarea efectivă, trimiţând cel puţin un articol pe an. Vor recunoaşte-o şi 
domniile lor că numai cu speranţa şi cu promisiuni nu se poate trăi. 

* 
Am luat la cunoştinţă renunţarea pe viitor la abonament a domnilor: 

Moise Brumboiu, vicar gr. cat. în Făgăraş, I. Mandai, agricultor, Constanţa 
şi Dr. I. Bogdan, med. vet., Vinga. — Ultimului ne permitem să-i reamintim 
că e în restanţă cu costul abonamentului pe 8 luni. 

Fiind nevoiţi să absentăm iarăşi câteva săptămâni din Braşov, 
numărul acesta apare înainte de vreme la 13. II. 1937. 



Corul lui Ioan Brânzea 




