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Volumul include două lucrări: romanul Polidor şi Hariti (1843), trans-
pus din elino-greacă în română, şi Oareşcare anegdoturi folositoare pentru 
jiunime aflati iantr-un poem din ianvechime tipăritu (1848, miscelaneu ca 
formă), selectate din „Bessarabia”, utile pentru „tineri şi tinere daco-romano-
moldavi”. Manuscrisele au fost redactate la Bălţi de comisul Dimitrie Balica, 
autorul oferindu-le basarabenilor, dar nu numai, o limbă română „foarte fru-
moasă şi dulce la cetire”. Textul romanului include o mulţime de scene cu ac-
ţiuni surprinzătoare, pline de dramatism şi dragoste curată. În final, adevărul 
triumfă.

Volumul este recomandat specialiştilor de limba şi literatura română, 
studenţilor-filologi, elevilor şi tuturor celor interesaţi de trecutul culural al 
ţinutului.

The volume includes two works – the novel Polydor and Hariti (1843) 
translated from old Greek into Romanian based on the Cyrillic alphabet and 
Oreşcare anegdoturi folositoare pentru jiunime aflati iantr-un poem din 
ianvechime tipăritu (Miscellaneous useful anecdotes for youth printed in 
an old collection)  published in 1848, Miscellaneous in form, selected from 
„Bessarabie” for „Dacian-Romanian-Moldovan young men and young ladies” 
– written in Bălţi by the equerry Dimitrie Balica, a contribution to the roman-
tic literary movement  in the Romanian territory. 

The author offers Bessarabian readers a „very beautiful and melodic” 
language. The novel contains numerous scenes with surprising, dramatic acti-
ons and pure love. In the end, the truth will triumph. 

The volume is intended for specialists in literature, students of filology, 
and a larger circle of readers.
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RECOMANDARE

Efortul universitarilor de la Bălţi de a scoate la lumină două lucrări 
de interes istorico-literar, prin care sunt relevate aspecte importante ale 
tendinţelor de culturalizare a spaţiului basarabean pe la mijlocul secolului 
al XIX-lea, este, cu siguranţă, remarcabil. Descoperirea romanului Polidor 
şi Hariti şi a miscelaneului Oareşcare anegdoturi folosătoare pentru jiuni-
me aflaţi iantr-un poem din ianvechime tipăritu, scrise la Bălţi, în perioada 
1843-1848, de comisul Dimitrie Emanoilov Balica, constituie un eveniment 
spectaculos, demn de toată atenţia oamenilor de cultură de la noi şi din întreg 
spaţiu românesc.

Spirit mobilizator, comisul Dimitrie Balica, originar din Moldova de 
peste Prut, a fost o conştiinţă vie, conectată la problemele neamului românesc 
din localitatea adoptivă. Anume astfel i se explică zelul cu care a susţinut, 
prin intermediul scrisului, ridicarea nivelului cultural al comunităţii bălţene. 
Cărturarul se numără printre puţinele personalităţi care, în contextul unei pre-
carităţi intelectuale, au infuzat, în acest mediu, cultură. Publicarea acestor 
lucrări, demne de atenţia nu doar a istoricilor literari, e un act recuperatoriu, 
mai mult decât necesar. În primul rând, romanul Polidor şi Hariti relevă sta-
rea fenomenului literar românesc din ţinuturile basarabene în prima jumătate 
a secolului al XIX-lea, atestând intenţiile civilizatoare ale comisului-cărtu-
rar, stabilit la Bălţi. Valorificarea celui de al doilea manuscris al lui Dimitrie 
Balica, miscelaneul Oareşcare anegdoturi folositoare pentru junime…, relie-
fează tendinţele iluministe ale autorului care se vădeşte un fin cunoscător al 
aspiraţiilor oamenilor simpli din ţinut. În acelaşi timp, lectorului de astăzi i se 
oferă posibilitatea să se informeze despre starea limbii române din Basarabia, 
secolului al XIX-lea.

Manuscrisele prezentate spre publicare sunt însoţite de câteva studii 
pertinente pe marginea mai multor aspecte lingvistice, literare şi istorice lega-
te de textele lui Dimitrie Balica, semnate de universitarii de la Bălţi. Studi-
ul introductiv al dlui rector al Universităţii de Stat din Bălţi „Alecu Russo”, 
prof. univ., dr. hab. Gheorghe Popa, studiile realizate de conf. univ., dr. 
Maria Abramciuc, conf. univ., dr. Zinaida Tărîţă, conf. univ., dr. Teo-Teodor 
Marşalcovschi şi bibliografia redactată de dna Elena Harconiţă completează 
acest demers cultural exemplar.

Recomand cu cea mai mare convingere publicarea acestui manuscris 
realizat cu eforturi uriaşe şi care ar face onoare celor mai pretenţioase edituri.

Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ.. Chişinău



ARGUMENT

Romanul Polidor şi Hariti şi miscelaneul Oareşcare anegdoturi folo-
sătoare pentru jiunime aflati iantr-un poem din ianvechime tipăritŭ au fost 
scrise la Bălţi în perioada 1843-1848 de comisul Dimitrie Emanoilov Balica 
şi identificate de dr. Teo-Teodor Marşalcovschi în timpul studierii manuscri-
selor şi cărţilor vechi din Ţara Moldovei. Romanul s-a aflat o perioadă în co-
lecţia istoricului şi omului de cultură Alexandru Lepădatu, iar pe 2 iunie 1912, 
este depus pentru păstrare în Biblioteca Academiei Române şi putem doar 
presupune că s-a procedat la fel şi cu cel de-al doilea manuscris.

Romanul Polidor şi Hariti este o traducere din limba greacă şi evocă, în 
contextul unor evenimente concrete din istoria Greciei Antice (luptele dintre 
polisuri), o istorie de dragoste dintre doi tineri care, puşi în situaţia de a se 
confrunta cu diverse obstacole, ajung sa trăiască un sentiment desăvârşit. 
Dimitrie Balica consacră opera tinerilor şi tinerelor „daco-romano-molda-
vi1”, relevându-i finalităţile educative. Se poate deduce lesne că substanţa 
textului elin a fost completată cu scene rezultate din propriile experienţe 
ale autorului bălţean, obţinându-se, de facto, un alt roman („trăducănd din 
grecie am compozat altŭ istoric romană”2), în care şi-au găsit reflectare, într-
un fel, realităţile din provincia anexată, modul de viaţă şi gustul estetic al 
conaţionalilor săi din Basarabia „curat românească”3.

Lucrările semnate de comisul Dimitrie Balica ilustrează tentativele in-
sistente ale oamenilor scrisului din întregul spaţiu carpatino-danubian de a 
reprezenta literar secvenţe din evoluţia istorică a societăţii româneşti. De la 
acest reper metodologic pornesc editorii celor două manuscrise. Sunt luate 
în calcul nu numai opera propriu-zisă, dar şi locul ei în procesul de edificare 
a unei literaturi culte. Astfel, manuscrisele prezintă interes pentru criticii li-
terari, lexicologi, etimologi şi, în fine, pentru toţi specialiştii din domeniul 
lingvisticii generale şi din cel al istoriei limbii române.

Romanul Polidor şi Hariti se constituie din patru părţi şi este ornamentat 
cu unele gravuri. Autorul a reuşit, prin intermediul limbii române în grafie 
chirilică veche de tranziţie, să descrie un subiect polimorf şi deosebit de 
emoţionant. Plasate într-un context istoric de mare tensiune, relaţiile dintre 
personaje dobîndesc o dimensiune mai mult decât dramatică: iniţial, cei doi 

   1Dimitrie Balica reprezenta aripa democratică naţională, orientată spre ideile şcolii isto-
riografice transilvănene („puritiste”, „latiniste”) în probleme de etnogeneză a românilor: tr
acii→getodacii→dacoromanii→vlahii (românii) = ardeleni, olteni, munteni, moldoveni etc.
   2D. Balica, Domnilor onoraţi tineri şi tinere, autoare daco-romano-moldavi // Polidor şi 
Hariti. Romanŭ istoricŭ ian patru părţi. Biblioteca Academiei Române, Manuscrisul nr. 4156, 
f.4. 
   3Nicolae Iorga, Basarabia noastră, Chişinău: Universitas, 1993, p. 5.
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tineri îndrăgostiţi se confruntă cu prejudecăţi sociale, îşi pierd rude şi prieteni. 
Tensiunea relaţiilor interumane se conturează din descrierea unor situaţii fie 
dramtice, fie chiar fericite. Romanul atestă mai multe pasaje redactate într-o 
formulă stilistică sentimentală. Identificăm, de asemenea, şi elemente ale sti-
lului romantic, abordate tot mai frecvent în epocă de literaţii români. Cei doi 
protagonişti traversează grave ispite, finalizate cu soluţionări imprevizibile ale 
situaţiilor. În final, după rătăciri spectaculoase, Polidor şi Hariti se regăsesc. 
Personajele secundare influenţează, direct sau tangenţial, destinul acestor doi 
tineri. Menţionăm că galeria celor ce reprezintă forţele războinice şi antiuma-
ne este redată în culori sumbre.

Tălmăcirea romanului, condiţionată de „patrioticescul entusiazmu” 
(precum afirmă însuşi autorul), era însoţită de o prefaţă – un text, ce conţine 
apeluri didacticiste către tinerii epocii, şi de o scrisoare, pe care Dimitrie 
Balica o adresa marelui agă Costache de Negruzzi, în care scriitorul ieşean 
este rugat să găsească „smintelele ş-adeojindu-i neajiunsul, mijlociţă-i tipări-
re lui, printr-un abonament public”4. 

Opera Polidor şi Hariti se identifică, în mod cert, cu dorinţa autorilor 
basarabeni de a crea o literatura artistică regională, dar integrată în cea de 
pe ambele maluri ale Prutului prin intermediul stilului artistic, limbii şi con-
ceptului de identitate naţională. Consemnăm şi faptul că valoarea artistică a 
acestei literaturi era modestă, centrele de cultură naţională aflîndu-se în Iaşi, 
Bucureşti şi în alte oraşe româneşti.

Oamenii scrisului din Basarabia erau constrânşi, la acea vreme, de a 
se strămuta cu traiul peste Prut, deoarece în Basarabia nu existau condiţii ce 
le-ar fi favorizat creaţia artistică (cazul lui Alecu Donici sau cel al lui Bogdan 
Petriceicu Hasdeu sunt mai mult decât elocvente). Mai târziu, Petru Leonardi 
din Cubolta (un sat din preajma municipiului Bălţi), student al Universităţii 
din Leipzig, remarca, nu fără temei, că în Basarabia aerul este infect şi tinerii 
părăsesc continuu acest plai natal5.

Astfel, în plin proces de deznaţionalizare a acestui ţinut, comisul Di-
mitrie Balica, fiind impus, probabil, de mişcările politice din Principate, trece 
cu traiul la Bălţi şi încearcă să compenseze deficitul literar existent aici. Deşi 
modest, aportul lui trebuie conceput drept o tentativă nobilă de iluminare a 
basarabenilor, de întreţinere a spiritului românesc în provincie.

Biografia sumară a lui Dimitrie Balica conţine câteva date relevante: 
descendent de prin părţile Sucevei, în anul 1831, comisul devine bălţean, în 
circumstanţe necunoscute. Deţinea o moşie pe Bahlui, mai jos de Iaşi. Până 
      4Scrisoarea lui Dimitrie Balica Costacche Negruzzi. 27 februarie 1848// Polidor şi Hariti. 
Romanŭ istoricŭ ian patru părţi. Biblioteca Academiei Române, Manuscrisul nr. 4156, f. 2v.
       5П. С. Леонарди, О предполагаемом улучшении быта крестьян в Бессарабии.  
Лейпциг, 1866, p. 31.
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la sfârşitul vieţii, rămâne fidel oraşului adoptiv şi Basarabiei, în genere. A fost 
înmormântat în cimitirul de pe strada Burebista, demolat de sovietici în anii 
şaptezeci ai secolului al XX-lea, iar pe locul respectiv a fost construită o uzină 
militară.

Cert rămâne faptul că Dimitrie Balica, prin efortul său cultural, aduce 
un suflu naţional proaspăt în această parte a romanităţii, oprimată de străini, 
utilizînd o română relativ literară. Deşi limbajul protagonistului nostru este 
vetust, ţinuta gramaticală şi stilistică a textului înclină spre modernizare. În 
felul acesta, avem de a face cu nişte lucrări de interes istorico-literar, relevante 
în sensul tendinţelor de culturalizare a spaţiului basarabean de la mijlocul 
secolului al XIX-lea. Pe lângă aspectul cognitiv, lucrările se impun şi prin 
finalitate educativă.

În fine, manuscrisele semnate de comisul Dimitrie Balica oferă tutu-
ror celor interesaţi şansa familiarizării cu trecutul cultural al acestui ţinut, 
cu procesul de evoluţie a gândirii artistice la timpul respectiv. În plus, ele 
constituie un fericit prilej de urmărire atât a formelor lingvale de exprimare, 
cât şi a fenomenului de constituire a limbii literare contemporane în deceniul 
patru al secolului al XIX-lea.

În acest sens, mai elocvent este miscelaneul Oareşcare anegdoturi folo-
sătoare pentru jiunime aflati iantr-un poem din ianvechime tipăritŭ. În acest 
volum, Dimitrie Balica a inclus proverbe, zicători şi alte tipuri de expresii 
populare din „Bessarabia”, evident, şi din Bălţi. Materialele selectate se re-
feră la corectitudinea relaţiilor dintre oameni, la normele de morală civică 
şi confesională; acestea combat superstiţiile, critică lenevia şi indiferenţa, 
promovează, în fine, valoarea educaţiei. Iată câteva proverbe ilustrative: Nu 
răsplăti rău pentru rău;  Cine odată au minţit, aceluie altă dată nu i se crede;  
Cine sapă groapa altuie, lesne cade sângur într-însa. Pline de esenţă şi de 
conţinut didacticist sînt, de asemenea, concluziile din eseurile manuscrisului, 
prezentate sub formă de proză sau vers. Iată un exemplu tipic: Gazde de lotri 
nu ar fi, //  Nici oameni răi nu s-ar plămădi.

Considerăm oportună publicarea acestor două manuscrise, care au va-
loare culturală nu doar pentru municipiului Bălţi, dar şi pentru întregul spa-
ţiu românesc. Concomitent, va fi spulberată ideea că, în secolul al XIX-lea, 
literatura artistică din localitate era reprezentată de lucrări nesemnificative, 
semnate de Tanschi, Curalescu şi încă de câţiva condeieri începători.

În fine, acest act cultural ar demonstra că aici, la Bălţi, spiritul românesc, 
graţie eforturilor susţinute ale unor personalităţi concrete, s-a manifestat în 
toate timpurile, chiar şi în circumstanţe nefavorabile, fiind orientat permanent 
spre spaţiul-matrice, spre marea cultură a poporului român.

Profesor universitar, doctor habilitat Gheorghe POPA
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Teo-Teodor MARŞALCOVSCHI
 

BĂLŢI DE ALTĂ DATĂ

Precizarea originii aşezărilor umane de orice tip are însemnătate ştiinţi-
fică, cognitivă, educaţională, iar în cazul or. Bălţi şi politico-ideologică. 
Municipiul aşezat în nordul moderat al Republicii Moldova şi având 58% 
de populaţie autohtonă este transformat artificial într-o „cetate” a anumitor 
interese politice eterogene. La temelie este pusă istoria falsă a urbei şi in-
sistenţa tendenţioasă ale unor cercuri ambiţioase „tradiţionale” sovietice de a 
nu ceda în faţa noilor realităţi. Situaţia dată se referă şi la data primei atestări 
documentare. Fără dovezi concludente se afirmă în continuare că Bălţi este 
întemeiat în 1421 cu aportul direct al prinţesei poloneze Ringala Mazovi (rus 
– Mazoveţkaya) şi că făcea parte din Rusia ţaristă.

Însă erorile comise nu au atras atenţia specialiştilor şi tema rămâne 
studiată de amatori sau de istorici convertiţi ideologic. Aceştia, fără ca să 
cunoască sursele primare, preluau mecanic tezele elaborate false, ceea ce corela 
cu interesele geopolitice ale Rusiei ţariste şi, eventual ale Uniunii sovietice. 
Afecţiunea a fost atât de puternică încât şi autorii din perioada interbelică 
repetau aberaţiile remarcate. Nu întâmplător cunoscutul istoric Şt. Ciobanu 
care conchide că „istoria acestui oraş se pierde în negura trecutului”1. Între 
timp, după N. Dabija, revalorificarea obiectivă a trecutului din orice domeniu 
constituie „o datorie de căpetenie...şi onoare”2 a oamenilor de cultură în sensul 
cel mai larg al cuvântului, evident, cum ar fi în cazul nostru, şi al istoricilor.

Prioritare sunt direcţiile de reconstituire obiectivă a factorului autohton 
în geneza şi evoluţia urbei care a fost poluat cu „idei” eterogene de tip expan-
sionist şi formulări istoriografice pre cum ar fi „misiunea de eliberare” a tru-
pelor de ocupaţie al Rusiei, „progresivitatea” raptului din 1812, colonizarea 
„necesară” şi implicit „civilizarea” oraşelor Basarabiei etc. În incidenţă cade 
şi municipiul Bălţi declarat „oraş rusesc” fără ca să se ţine cont de statutul 
demografic real. 

Pe acest fon ostil au fost radiate din istoria urbei momente remarcabile, 
viaţa autohtonă, arhitectura şi toponimia tradiţională. Straniu, dar în condiţi-
ile actuale popu-laţia băştinaşă rămâne în continuare marginalizată şi supu-
să procesului de deznaţionalizare. Făuritorii adevăraţi, neaoşi, vrednici ale 
valorilor materiale şi spirituale sunt eliminaţi din conştiinţă şi înlocuiţi cu 
„eroi” fără aport, motivaţi ideologic, militar şi politic. Cu referinţă la această 
situaţie merită atenţie studiul semnat de prof. Gh. Baciu3, care contribuie la 
reabilitare unui şir de pagini şi a oamenilor bălţeni cunoscuţi.

Geneza oricărui oraş din tot spaţiul românesc reflectă „expresia unui 
proces social-economic în cursul căreia meşteşugarii din obştea sătească se 
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desprind de agricultură pentru a se stabili în centre care să le înlesnească 
într-o mai mare măsură practicarea meseriei”4. Sursele din sec. XV-XVI cu 
referinţă la segmentul teritorial dintre actualul municipiu şi Gura Căinarului 
<r-nul Floreşti, Republica Moldova> pe cursul fl. Răut, atestă existenţa a 33 
aşezări rurale de stat (între care câteva prisăci) şi boiereşti întărite de hrisoave, 
urice, zapise, danii. Facem o remarcă de esenţă că aşezările umane date au 
evoluat din contul obştilor săteşti vechi5. Sub aspect economic populaţia prac-
tica agricultura, vităritul, meşteşugurile. O parte din produsul valoric material 
era pus la dispoziţia peţii.

Între timp, sursele indică clar că o parte din sate şi mahalalele acestora 
situate pe malurile apelor curgătoare şi luate la evidenţă în calitate de punc-
te strategice6, erau etatizate sau trecute în categoria întemeierilor „prin înşe-
lăciune”, la fel cum e în cazul pe malului stâng al fl. Răut. În toate cazurile 
denumirea satelor ţinea de numele proprietarul-fondator; locul de plasare etc. 
De aceia actele stipulau „unde a fost” <cineva>, “unde este” <proprietar>7, 
“pe malul” <râului>, “lângă” <iaz>, “la marginea” <drumului”, “în hotar cu” 
şi alte variante. În funcţie de ocupaţia populaţiei şi aşezarea potrivită unele 
sate obţină pe parcursul timpului statut de târg, торгъ, мћсто/мисто, iar apoi 
şi de городъ, ораши8. 

În acest fel, pe timpul domniei lui A. Lăpuşneanu (1552-1561, 1563-
1568) şi a urmaşilor lui au apărut şirul de sate, prisăci sau polisade domneşti 
pe Răut, Răuţel, Cubolta, Căinar şi Soloneţ9. Printre acestea se afla scutăria 
Zăvadeni10. O Carte din 7096 (1588) august 20 dată în Iaşi de Pertu Schio-
pul (1574-1591) şi scrisă de uricarul Roşca, judecă hotarele, precizând că se 
întind „pe râul Răut şi pe amândouă părţile Răutului şi cu loc de mori la 
râul Răutului, care acest sat a fost sat drept domnesc”11. Locul de plasament 
se afla la est de Bălţi şi includea o parte din moşia de azi a s. Elizaveta. Un 
alt document din 5 iunie 1559, susţine că acelaşi domnitor expediază către 
scutăria Zăvadeni 70 de boi crescuţi în Orhei pe văile Răutului pentru a fi 
comercializaţi, iar din banii câştigaţi să se cumpere fier12. Conform altor iz-
voare, o parte din mărfurile de aici erau exportate spre „hotarul polon” şi 
Soroca - în acest oraş soseau negustori din Genova13. Viaţa economică din 
zonă, în primul rând negoţul, a fost optimizată de drumurile comerciale Iaşi ↔ 
Soroca, Hotin ↔ Soroca ↔ Tighina şi „<şleahul> Orheiului”14. 

Negoţul se prezintă mai activ în prisăci, unde exista o bază materială 
variată – terenuri agricole calitative, vitărit variu, păşune destule, spaţii silvice 
şi acvatice, mijloace meşteşugăreşti şi experienţă productivă, mori, sladniţe, 
pive, stupi de albine etc., totalitatea cărora tindea spre o economie extensi-
ve15. Astfel de structuri puteau fi utilizate în scopuri militaro-strategice. Printre 
acestea, începând cu secolul al XVI-lea se profilează câteva topice legate de 
noţiunea Bălţi. 
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În urma studierii insolite al actelor interne au fost identificate hotarele 
moşiilor din zona Bălţi - Gura Căinarului pe cursul fl. Răut. A fost stabilit 
că pe parcursul sec. XV – XVI în locul actualului municipiu nu exista nici 
o aşezare umană. „Roiul” de sate, în număr de 32, era plasat între actualul 
Grigoreşti şi Gura Căinarului: Bălţi-I (Bălţile16), Begeani, Bobeni, Budăeşti, 
Bursuceni, Căenari, Coluneşti, Coşiug, Cubolta, Drojdieşti, Goeneşti, Gura 
Căenarului, Heciul, Joldeşti, La Oprea, Lozile, Mărculeşti, Miceşti, Miron, 
Nemţeni, Odăile, Prajila, Prideni, Putineşti, Schindireşti, Soloneţ-Roşiatic, 
Stârceni, Trifan, Ţipliţeşti, Vădureni, Visternicii şi Zăvideni17. Calculat în 
mediu câte 20 de gospodării în fiecare sat şi 5-6 membri în familie, putem 
stabili cu aproximaţie că aici locuiau 650 familii cu un potenţial uman de cca 
3200-3500 locuitori. În afară de acesta existau peste 15 „locuri de sate”18, 
„locuri pustii”19, 6 selişte20, 4 locuri cu iazuri pentru mori şi prisăci21 ş. a. 

Printre structurile heteromorfe rurale de aici apar către finele sec. al 
XVI-lea două topice: Bălţi, pârău <afluent al r. Cubolta, lângă Putineşti> şi 
„loc de sat pe Bălţi” <în extremitatea nordică a moşiei Putineşti, r. Floreşti> 
atestate în uricul din 20 august 1588 a lui Lăpuşneanu22. Un alt uric din 2 
septembrie 1618<1619>, emis de Gaspar Graţiani stipulează; „domnul a 
spus”, iar „Toader <a scris>” să i se întărească lui Ghidion, fiul lui Voico 
logofăt “satul Stănenii <situat undeva spre cursul inferior al râului Cubolta>, 
din ţinutul Soroca şi satul Soluncenii, cu loc de moară şi cu iaz pe Căinar 
<căruia i> s-a cuvenit.<şi> satul Bălţile pe Cubolta”23 <lângă Putineşti>.

Aşa dar, între 1588-1619 moşiei Putineşti includea trei topice: hidronimul 
„Bălţi”, Bălţi - loc de sat şi satul Bălţi. Astăzi pârăul, care izvorăşte din centrul 
s. Iliceuca <r. Floreşti>, reprezintă o albie seacă şi hidronim uitat. La confluenţa 
lui cu râul Cubolta este remarcat cu maluri stâncoase şi un pod pe traseul Bălţi 
- Floreşti. În acest loc toamna şi primăvara se mai observă conturile caselor 
ţărăneşti ale bălţenilor de cândva. Se pare, că până la 1588 populaţia acestui 
Bălţi (Bălţi-I) a făcut parte din s. Putineşti („prin înşelăciune”?), cel puţin, o 
mahala apoi „risipită”.

„Risipirea” satelor făcea parte din planul militaro-strategic al statului. 
În acest sens malul stâng al Răutului dintre Grigoreşti şi Gura Căinarului 
se prezenta destul de util. Dintre acestea sursele evidenţiază s. Zăvideni, 
dăruit de voievodul Petru Şchiopul pe 20 august 7096 <1588> „din mila lui 
Dumnezeu...lui Andrei logofăt şi pârcălab de Neamţ şi urmaşilor lui”24, sat 
(selişte) aşezat „pe râul Răut şi pe amândouă părţile Răutului şi cu loc de 
mori la râul Răutului, care acest sat a fost sat drept domnesc25...ca să-i fie 
lui de la domnia mea sat şi ocină cu tot venitul şi cu întreg hotarul, pentru că 
i l-am dat lui, pentru vislujenia lui, ce a slujit domniei mele şi ţării domniei 
mele”26. 

Cu acest prilej este trimis Danciul, fost pârcălab ca să hotărnicească 
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moşia. Însă satele din jur, Budăeşti şi Heciul27, aflate „în pricină de hotar 
cu satul Zăvodeni”28, l-au respins. Atunci este înlocuit cu spătarul Cahonă şi 
mandatat să potolească spiritele rebele. În cele din urmă, misiunea a rezultat 
cu o ameliorare parţială a tensiunii. 

Hotarul localităţii includea Movila Mare din stânga Răutului <deal, 
h=202 m>, locul „în jos de Cheldea”, stâlpul de la fântâna satului Bobenilor 
<sat de lângă Alexăîndreni>, „alt stâlp la Movila Bobenilor” <o movilă situată 
imediat pe malul stâng al Răutului, la est de Elizavetovca29>, vârful Aluneilor 
<la vest de Alexăndreni>, „de acolo <spre> alt stâlp” până la hotarul Beliciu 
<satul Bilicenii Vechi>, apoi spre „loc pustiu lângă Sânger” <Sângerei>, 
„de acolo drept în jos, unde se împreună văile... dinspre Soloneţ”, „iar de 
acolo, la movila...Odăilor” <h=240 m, astăzi dealul Rădoaia> „şi de acolo 
peste valea Miceştilor”30 <sat lângă Radoaia> spre „vârful Rediului Florilor” 
<deal, h=339 m, la nord de Rădoaia>, „şi de acolo drept în vârful dealului, la 
obârşia Bârsanilor” <deal, h=339 m, situat între Heciul Vechi şi Heciul Nou>, 
„iar de acolo drept la movila lui Ivaşco” de lângă Vârtoape <loc pe Răut la 
Zăvădeni>, „iar de acolo, un stâlp, la marginea satului Schindireştiulor” <sat 
pe Răut lângă Zăvădeni>, „iar de acolo, la gura Coboltei” <râul Cubolta> 
şi spre Movila Mare31. Din nou, topicul Bălţi de pe Răut aici şi alte acte nu 
figurează. În schimb trebuie reţinut Zăvădeni.

Prin urmare, satul „Bălţi de pe pârăul Bălţi” rămâne unicul toponim 
confirmat documentar şi de aceia trebuie luat în calcul la cercetarea istoriei 
viitorului municipiu. Însă de la 20 august 1588, timp de treizeci şi unu ani, 
satul iese din gura surselor. Pauza ia sfârşit pe 2 septembrie 1619. Un uric a lui 
Gaspar Graţiani documentează că „domnul a spus”, iar Toader a scris să i se 
întărească lui Ghidion, fiul lui Voico logofăt “satul Stănenii” <situat undeva 
spre cursul inferior al râului Cubolta>, din ţinutul Soroca şi satul Soluncenii, 
cu loc de moară şi cu iaz pe Căinar <căruia i> ”s-a cuvenit <şi> satul Bălţile pe 
Cubolta”32 <de lângă Putineşti>. Reiese că în a doua zi al Anului Nou 161933 
satul Bălţi continua să existe la confluenţa pârăului Bălţi cu râul Cubolta. 

Peste un an de zile arsenalul documentar este completat de cronica 
Campaniei de la Ţuţora34 ale trupelor poloneze de sub comanda hatmanului 
Zólkiewsky împotriva otomanilor35, care a durat în septembrie-octombrie 1620. 
Expediţia începe la 3 septembrie 1620. Polonezii trec Nistru lângă s. Iaruga, 
apoi se mişcă pe teritoriul Moldovei la vest de Soroca, părţile superioare ale r. 
Cubolta, pe lângă Heci şi la 12 septembrie ating Ungaeru (Ungheni), ocupând 
o poziţie strategică la vre-o 7-8 km de la Ţuţora36.

Însă după o nereuşită, polonezii sunt nevoiţi să se retragerea în condiţii 
nefavorabile. Calea o ţin prin satele Petreşti, Scumpia, Catranâc, „iar, pe la 
amiaza zilei de 4 octombrie, <ajung> la râul Răut, lângă satul Bălţi”37. 
Prin urmare, cronica poloneză atestă o altă localitate Bălţi, pe Răut. Nu este 
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o greşeală pur tehnică, fiindcă scribul leah ne informează cu precizie că de 
la acest sat Bălţi de pe Răut trupele poloneze sub loviturile tătarilor „au 
trecut seara peste Răut şi la 5 octombrie, în zori, au ajuns la râul Cubolta,...
continuându-şi calea de-a lungul malului drept, pe lângă Moara Nouă, până 
la satul Servirni (Sauca”)38, situat la o distanţă de cca 10-11 km de Nistru şi 
Moghilev.

Aşadar, asistăm la prima atestare documentară a satului Bălţi pe 
Răut - 7128 (1620) 4 octombrie, luni, către amiază. Considerăm că topicele 
pârăul Bălţi, loc de sat pe Bălţi, satul Bălţi-I de pe Cubolta, satul Bălţi de pe 
Răut, fac parte din una şi aceeaşi istorie incipientă a mun. Bălţi. 

Rămâne să precizăm când are loc aşezarea populaţiei în locul actualului 
municipiu. Însă, din păcate, în această privinţă sursele tac, ceea ce ne face să 
recurgem la metoda analizelor logice. Aşa dar, dacă pe 2 septembrie 1619 pe 
Cubolta mai exista satul Bălţi-I, topic care după această dată nu mai figurează 
în acte, iar pe 4 octombrie 1620 cronica poloneză atestă localitatea Bălţi de 
pe Răut, atunci reiese, că a avut loc un transfer al populaţiei legat de căutarea 
unui loc de trai mai decent. Strămutarea ar fi avut loc în vara anului 1619 sau 
primăvara anului 1620, ceea ce a depins de asigurarea vieţii pe timp de iarnă, 
lucrările agricole de toamnă şi de primăvară.

 Bineînţeles, că la început satul Bălţi de pe Răut putea să aibă un număr 
mic de locuitori, care pe parcurs se va completa din contul strămutării ţăranilor 
şi din alte sate. Aici în ajutor ne vine legenda care pretinde să afirme că în 
trecut Bălţi se numea Zăvadeni. 

Iniţial Zăvadeni era un sat obişnuit plasat în locul actualului Combinat de 
zahăr din Alexăndreni. Apoi devine selişte pe Răut39, populaţia căreia practica 
meşteşugurile şi negoţul. cu potenţial meşteşugăresc şi comercial cunoscut. 
La 5 iunie 1559 A. Lăpuşneanu trimite din Orhei 70 de boi crescuţi pe Valea 
Răutului pentru comercializare în Zăvadeni (Zăvădine) ca să i se cumpere 
în schimb fier. După afacere voievodul reproşa judelui că unii porci au fost 
vânduţi cu 100 de dinari, alţii cu 80 şi cu 70 de dinari40. Un act din acelaşi 
timp ne informează că de Zavideni era „ascultătoriu” s. Miceşri41 - mărturisire 
a ponderii aşezării în raport cu satele din împrejurime. Pe plan mai general, 
asistăm la o evoluţie a unei selişte spre o unitate teritorială preurbană, ceea ce 
nu a avut loc din cauze necunoscute. Procesul acesta urma încet, dar insistent 
şi a durat vre-o şase-şapte decenii, până când tendinţa zăvadineană nu a fost 
preluată de Bălţi pe Răut. În astfel de context, legenda precum că Bălţi în 
trecut se numea Zăvadeni are suport real.

 Dacă mai rămânem la seliştea Zăvadeni, avem bănuieli că tot din motive 
necunoscute îşi limitează potenţialul economic până când nu se transformă 
într-o mahala a satului Grigoreşti <r-nul Sângerei>, la fel ca alte sate, a „suferit 
pe cursul veacurilor nenumărate modificări”42. Până la urmă se modifică şi 
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denumirea satului-selişte sub aspect orto-fonetic şi de transcripţie - Zavadini, 
Zăvadinei, Zevadeni, Zavidini, Zăvădeni, Zăvadinile şi Zivadinele, apoi com-
pletată încă de două foneme ruseşti - cartierul Zavidina din Alexăndreni pe 
locul actualei fabrici de zahăr şi lacul Zavdinovca, păstrate uzual până în zilele 
noastre. 

În astfel de condiţii nu este exclus că o parte din populaţia din Zăvadeni 
a trecut cu traiul în satul Bălţi de pe Răut, practicând agricultura, creşterea 
animalelor, meşte-şugurile şi negoţul. Alt fel zis, „risipirile” permanente ale 
satelor produceau „amestecături în întreaga noastră ţară”43 cu efectul apariţiei 
noilor sate, unele din care obţineau pe parcurs statut de târg44. Ca fond de idei, 
printre acestea s-a aflat şi s. Bălţi de pe Răut.

Prin urmare, argumentele şi concluziile de mai sus atestă anul înte-
meierii mun. Bălţi – 1620 şi contestă anul fals 1421. Inepţia începe atunci, 
când F. Bruni traduce şi publică în rusă (1853) consemnările călătorului şi 
diplomatului francez Guillebert de Lannoy (1386 - 2.IV1462)45. Autorul din 
Odesa manifestă imprudenţă odată ce confundă topicul Belz (Bels/Belfz) cu 
Bălţi (Бельцы, Бельц).

Iată acest fragment: „Item, de là me partis et m’en alay à une ville en 
Russie, nominèe Belfz, devers la ducesse de la Mosoeu, qui me fist honneur et 
m’envoya à mon hostel plusieurs manière de virves...”46 - „La fel, din această 
parte am plecat în alt oraş din Rusia, numit Belfz, spre principesa Mosoeu, 
care m-a primit cu onor şi m-a servit cu multe bunuri...”. În limba rusă textul 
este prezentat astfel: „То же: Оттуда я отправился въ другой городъ 
въ Россiи, называемый Бъльцы, къ герцогинъ Мазовецкой, которая 
меня приняла съ почестью и прислала въ мою квартиру разного рода 
припасовъ...» (aldinele şi cursivele aparţin aut.).

Conform afirmaţiilor lui F. Bruni în secolul al XIV-lea or. Bălţi făcea 
parte din componenţa Rusiei. Între timp, toponimul Belfz nici fonetic şi nici 
morfologic nu corelează cu Bălţi (Бъльцы). Semnul moale «ь» în „Belfz” nu 
există, îmbinarea „fz” şi «ц<ы>» nu are continuitate, consoana slavă «ц» 
ar avea alternativă în grupul de limbi romanice sub formă de combinare a 
consoanelor „tz” şi nu „fz”. Judecând numai după aceste criterii, noţiunea 
Belfz din franceză nu poate fi identificat cu termenul rus Бъльцы. 

Este deplasată de la adevăr şi „legenda” despre Ringala Mazovi (cca 
1370 - cca 1429)47, care fără vre-o argumentare ştiinţifică apare în calitate de 
„fondatoare” a or. Bălţi48. Autorii cei mai radicali şi fără pregătire profesională 
propun cititorilor până şi imaginea renumitei poloneze, dar care reprezintă o 
altă persoană –imaginea Ringalei nu se cunoaşte. 

Ringala Mazovi (rus.: Мазовецкая) era vară dreaptă a regelui polon 
Wladislav şi soră cu Marele duce lituan Vitolt. Între 1391-1392 a fost ostatica 
fratelui său la curtea teutonilor. Apoi se căsătoreşte cu Henrich Siemowitowic, 
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duce al voievodatului Mazovi49 decedat subit la începutul anului următor (1393). 
În 1419, după o văduvie de un sfert de veac, se recăsătoreşte cu Alexandru cel 
Bun50, devenind cea de-a treia consoartă a voievodului moldovlah51, căruia 
nu-i plăcea singurătatea. Însă mariajul nu a fost de lungă durată şi în 1421 este 
desfăcut.

Conform legilor în vigoare, selecta doamnă s-a bucurat de o recom-
pensă materială şi în bani. Cu această ocazie Alexandru cel Bun emite pe 
13 decembrie 6929 [1421] în slavonă şi latină o Diplomă de danie, care 
stipula următoarele: „Мы, Алезандръ воевода, господарь Земли Мол-
давскои,...Знаемо чинимь, симъ нашимъ листомъ...дали своею до-
брою волею никоимъ промучени Сиретъ мисто а Волховецъ и съ 
селы и приселкы, со млины, и со ставы, и с мыты, и с платы из 
данми, и приходы и доходы...» - „Noi, Alexandru voievod, domn al Ţării 
Moldovei,...Facem cunoscut, cu această carte a noastră,... că am dat de 
bunăvoia noastră şi nesiliţi de nimeni târgul Siret şi Volhovăţul, şi cu satele şi 
cu pricuturile, cu morile, şi cu iazurile, şi cu vămile şi cu plăţile din dări, cu 
câştigurile şi cu veniturile...”. 

Fragmentul citat şi Diploma în genere nu face nici o aluzie la Bălţi, care 
ar fi fost donat principesei Ringala. Aici este scris cu certitudine că fosta soţie 
a primit în dar târgul Siret şi Volhovăţ. Cu toate la aceasta, autorii care nu au 
lucrat cu acest act, susţin aiurea teza precum că Ringala ar fi stăpânit „târgul 
Bălţi” încă inexistent la confluenţa râului Răut cu pârăul Răuţel. 

Evident, avem de afacere cu o eroare brutală, incultă şi lipsită de com-
petenţă, dar pe placul unor cercuri cu viziuni primitive şi axate pe linia anu-
mitor interese geopolitice. În continuare, adepţii acestei aberaţii au inventat 
„părerea” cum că Ringala ar fi „ridicat în Bălţi” „un palat” şi „o bisericuţă de 
lemn”52. 

Adevărul e că Ringala, care figurează cu adevărat printre cele 38 mii de 
personalităţi incluse în condica actelor emise între 1384-162553, nu lasă nici o 
urmă în istoria municipiului Bălţi. 

Discuţiile privind „atestarea” mun. Bălţi în 1421 sunt inutile din cauza 
că nu au acoperire documentară. Localitatea Bălţi pe Răut intră în expresia 
documentelor din 1620.

Dacă pe parcursul anilor 1421 – 1588 topicul Bălţi figurează numai în 
calitate de sat pe pârăul Bălţi, apoi după 1620 localitatea intră treptat în limba 
actelor medievale. În 1651 aprilie 21 stareţul rus Arsenie Kuhanov, aflat în 
drum spre Iaşi cu o misiune confesională, trece prin Bălţi54. Timuş Chmelniţky 
când ţine calea spre Iaşi să cucerească inima domniţei Rucsandra, fiica lui V. 
Lupu (1652), face o escaladă la Bălţi55. Pe 2 ianuarie 1657, călătorul german 
Gotthard Weflind aflat în drum spre Soroca şi găseşte pe Răut târgul Bălţi, 
subliniind că era mic şi ducea mare lipsă de apă potabilă56. 
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Către finele sec. al XVII-lea Bălţi devine târg regional cunoscut, iar în 
secolul următor ponderea lui sporeşte57. Oraşul dispune de magazii (depozite) 
pentru păstrarea mărfurilor. În cadrul Campaniei de la Prut a ţarului Petru I 
(iunie 1711) aici au fost stocate proviziile armatei ruse58 gestionate de gen. 
Alpart. Din scrisoarea lui Petru cel Mare (22 iunie 1711) către A. I. Repnin 
se vede că bunurile depozitate la Bălţi au fost evacuate din cetatea Sorocii, 
printre care şi 200 puduri de praf pentru tunuri59.

În 1738 englezul John d’Antermony, aflat în drum din Moskova spre 
Iaşi, trece prin Soroca, Căinari şi Bălţi60. M. Purişkevici, proprietar funciar 
în Basarabia remarcă nişte mărturisiri ale bătrânilor din s. Căinari, conform 
cărora în lunca Răutului de lângă Bălţi păşteau oile şi hergheliile de cai ale 
tătarilor61, dar care au fost alungaţi din 9 iunie 176662. Legat de această dată, 
Enciclopedia Sovietică Moldovenească informează cititorii greşit, afirmând 
că „după izgonirea tătarilor pe moşia lui Iordache Panaite a fost întemeiat 
satul Bălţi (1766), care devine curând un centru comercial”63. 

Sursele din ultimele trei decenii ale sec. al XVIII-lea încep să furnizeze 
date statistice. Cunoscutul istoric Pavel Dimitriu în opera sa Recensământul 
populaţiei din anii 1772-1773 şi 1774 sistematizează aceste informaţii parţi-
ale. În 1772-1773 târgul Bălţile <ţ. Soroca>, care aparţinea boierului Sandul 
Panaite includea 73 case (gospodării), 70 ţărani liberi, 1 ţigan, 1 preot, 1 
văduvă, funcţiona o poştă64. Reiese că aici locuiau 450 oameni. Datele din 
1774 insistă că târgul avea 129 case (775 oameni), 87 bresle, din care sunt 
evidenţiaţi 80 poştaşi, numărul birnicilor este numai de 42 oameni, ceea ce 
indică la o organizare internă de tip urban65.

Un document din 12 ianuarie 1782 dat de Constantin Moruzi întăreşte 
ochina Bălţi lui Iordachi Panaiot cu dreptul de a comercializa vite66 şi măr-
furi industriale. Din această dată târgul obţine dreptul de a impozita marfa 
comercializată cu mortasipiu67 (arab., tc. mühtesip) - a zecea parte din marfa 
cântărită de mortasip şi taxă la vânzarea vitelor pe piaţa târgului. Astfel, asis-
tăm la precizarea statutului urbei, dar până ce în calitate de oraş boieresc şi de 
însemnătate regională. Nu întâmplător C. Stoide şi I. Caproşu, studiind rela-
ţiile de schimb dintre Braşov şi Moldova nu evidenţiază târgul Bălţi68.

Consulul rus din Iaşi vorbeşte despre cazarea la Bălţi în 1784 1 martie 
a unui regiment de arnauţi69, care trebuie dezolvat. În iunie al acelaşi an dom-
nitorul pleacă spre Bălţi pentru o întâlnire cu comandantul osmanlâk al raialei 
Hotin70. În ianuarie 1785 are loc o concentrare a trupelor otomane în Bălţi71. 
În aprilie 1785 acţiunea militară a turcilor este reconfirmată72. Sunt nişte in-
formaţii care reflectă sporirea poziţiei oraului în contextual evenimentelor po-
litice şi militare. 

Tensiunea pregătirii războiului ruso-turc din 1787-1781 vizează şi oraşul 
Bălţi – aici sunt concentrate numeroase trupe otomane, sunt stocate muniţii73, 
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ceea ce subliniază poziţia strategică activă, pe care o avea viitorul municipiu. 
În secolul al XIX-lea informaţiile despre Bălţi sporesc considerabil. Oraşul 
este inclus stabil în relaţiile commerciale, process în care participă negus-
tori alogeni74. Abea în 1823 printre aceştea se află Neculae Stan, Sava Ioan, 
Mihalachi Petrovici75. 

Evident, accelerarea vieţii economice crează condiţii pentru dezvolta- 
rea infrastructurii urbană şi creşterea numărului populaţiei. Către anul 1816 
aici locuiau 1600 suflete76. Statutul lui “din mila lui Alexandru I” este modificat 
pe 20 aprilie 1818 când oraşul este subordonat autorităţilor regionale. De data 
aceasta a fost luat în calcul că din 1813 este desemnat în calitate de centru 
administrative al jud. Iaşi (din 1878 judeţul Bălţi) şi nu atât, cum afirmă 
amatorii de istorie, din motiv că împăratul rus află vestea despre naşterea unui 
nepot de al său. 

Politica autorităţilor ţariste de asimilare a Basarabiei devine un factor 
dominant în destinele acestei provincii. După A. D. Xenopol scopul, era de 
„a ne face ruşi”77 şi, continuă N. N. Durnov, să ne transforme „într-o hoar-
dă de robi”78. „Bieţii oameni, constată istoricul rus, îşi lasă pământurile 
roditoare pentru că nu mai pot trăi în ţara lor”79. Loviturile necruţătoare erau 
orientate mai întâi asupra oraşelor, dar care, prin capacitatea lor de extindere 
economică şi culturală, afectau şi populaţia rurală. Astfel, oraşul devine o 
maşină eficientă de formare a noii conştiinţe ale băştinaşilor. Însă linia aceasta 
politică nu producea redresări imediate. Către mijlocul secolului al XIX-lea 
Bălţi continua să reprezenta un centru urban, în care funcţionau simultan două 
culturi – naţională şi de import. Lupta între cele două curente evolua până ce 
în favoarea componentei autohtone. Ca esenţă, a fi bălţean însemna a păstra 
vechile tradiţii şi a respinge influenţele eterogene.

Investigaţiile arată că pe acest fon în anii patruzeci ai secolului al XIX-
lea oraşul rămâne un centru remarcat de cultura naţională. În 1842 iese la 
suprafaţă o satiră, de care s-au ocupat N. Iorga, Vl. Beşleagă şi N. Leahui. 
Autorul anonim „împroaşcă cu ghimpi” viciile hapsâne din societatea basara-
beană. S-ar putea atribui acest text lui Dimitrie Balica comisul(?), care sigur a 
„compozat” pentru „tineri şi tinere daco-romano-moldavi” două lucrări inedite 
– romanul „istoric” Polidor şi Hariti (1843) şi Oreşcare anegdoturi folositoare 
pentru jiunime aflati iantrun poem din învechime tipăritu (miscelaneu, 1848), 
originalele cărora se păstrează în Biblioteca Academiei Române. Aducerea 
copiilor la baştină se datorează celebrului istoric ieşean Ioan Caproşuii, acad. 
Florin Filip şi doamnei Gabriela Dumitrescu, şef Secţie Manuscrise a BAR. 

Dacă romanul Polidor şi Hariti reprezintă o tălmăcire originală din elină 
a dragostei dintre doi tineri şi utilizează un bogat arsenal lingvistic al dulcii 
limbi române, apoi Miscelaneul include proverbe, zicători şi texte prozaice cu 
conţinut didactic adresate copiilor de vârstă şcolară. Autorul ne informează 
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că „asti Anegdoti le-am gesit ian Bessarabie, oraşul Belţălor, şi spre a nu 
fi <pierdute> dupe trecire timpului urma lor le-am pre scris aice. Dimitrii 
Balica comis, 1848 anul luna mar(t), 15”.

Romanul Polidor şi Hariti reprezintă o redare originală din elino-
greacă a unui subiect de dragoste exemplară dintre Polidor şi Hariti, trecută 
prin filtrul sever al relaţiilor sociale şi politice din vechea Eladă. Opera este 
dominată de criteriile idealului, înţelepciunii vârstei „de floare şi polen”, 
exerciţiilor retrograde şi sumbre, devotamentului patrimonial vine să con-
damne conflagraţiile inutile dintre polisurile Greciei antice. Romanul are o 
mulţime de scene complexe aflate la limita fericirii şi nenorocirii. Spre finală 
însă totul revine la normă – cei doi tineri supravieţuiesc, revin la baştină, 
fericirea lor triumfă.

Cel de-al doilea manuscris conţine 16 „anegdote”iii, 24 versuri şi 
15 texte (eseuri) scrise în proză şi versuri. La sfârşit autorul face un „joc” 
întitulat Fantazie executat în grafie latino-român, demonstrându-se astfel că 
în cercurile culte de pe ambele maluri ale Prutului funcţiona ideea naturală 
de revenire a scrisului românesc la obârşie. În sfârşit, urmează nişte calcule 
matematice privind veniturile şi cheltuielile pur gospodăreşti.

Subiectele caracterizează psihologia şi modul de gândire al strămoşilor 
noştri, felul de exprimare poetică şi muzicalitatea inedită a graiului românesc, 
înţelepciunea rafinată şi inteligenţa plină de sens a băştinaşilor locului, fa-
cultatea autorului de a selecta şi modela normele morale tipice basarabenilor. 
„Naivitatea”, „primitivismul arhaic” dispar odată ce pătrundem în esenţa ope-
rei lui D. Balica. Pe fonul dominantei factorului didactic se observă nuanţe 
tautologice. Acestea însă nu dăunează dimensiunile vizate şi originalitatea 
expresiilor semasiologice ale textului. Corelaţiile „incomode” de acest fel 
rezidă în esenţa creaţiei populare autentice şi tendinţa autorului de a păstra 
aceste izvoade naţionale inedite. Pe plan mai general, asistăm la un dialog 
sobru, auster şi select dintre vasta creaţie de masă şi un intelectual.

Dimitrie Balica, inspirat de înţelepciunea poporului şi vocaţia lui artisti-
că, a cules pagini din catastiful naţional din prima jumătate al secolului al 
XIX-lea. În mare măsură a fost stăpânit de varietatea impresionantă a limbaju-
lui creativ basarabean, păstrând astfel o comoară tradiţională autohtonă aflată 
într-un mediu politic puţin favorabil, culege din gura folclorului mesaje tipice 
şi demne pentru a fi transmise către urmaşi. Astfel, galeria cărţilor bisericeşti, 
colecţiile particulare din Bălţi şi scrierile lui Balica lărgesc orizontul literar 
municipal din timpul respectiv puţin sau chiar deloc cunoscut publicului larg 
timp de cca 170 de ani.

Manuscrisele vine să completeze o pagină a istoriei literaturii, demon-
strează cert că în Bălţi existau premise pentru funcţionarea culturii autohtone 
şi că procesul de denaţionalizare întâlnea rezistenţă demnă. Romanul Polidor 
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şi Hariti, executat în română cu caractere grafice chirilice, a reluat în dezbatere 
o serie de probleme vitale din Basarabia anexată, sensibiliza accelerarea luptei 
împotriva dependenţei faţă de Rusia ţaristă, repune în acţiune ideea orien-
tării întru respectarea normelor morale tradiţionale, condamna răzbunarea, 
ipocrizia, trădarea şi alte vicii ale oamenilor, formula pentru tineri şi tinere 
standarde de comportament social şi acţiuni proprii. Sunt bune, mai ales, 
pentru adolescenţi care insistă să se afirme în viaţă cât mai curând. 

Dimitrie Balica comisul a tentat să-şi editeze romanul Polidor şi Hariti. 
Cu această ocazie cere contribuţia marelui agă Costache Negruzzi. Exis-
tă presupuneri că la un moment a încercat să profite de autoritatea lui V. 
Alecsandri. Însă nu s-a reuşit publicarea din motivul lipsei de fonduri băneşti 
sau, nu este exclus, din cauza calităţii romanului depăşită de alte opere literare 
aflate în curs de ascensiune.

Pe 3 martie 1918 Zemstva din Bălţi votează Unirea80, fiind prima deci-
zie de acest fel din provincie81. Declaraţia stipula: „Proclamăm astăzi în mod 
solemn, în faţa lui Dumnezeu şi a lumii întregi, că dorim unirea Basarabiei cu 
Regatul României, sub al cărui regim constituţional şi sub ocrotirea legilor 
de monarhie democratică vedem siguranţa existenţei noastre naţionale şi a 
propăşirii economice şi culturale”82.

Perioada interbelică remarcă un salt calitativ adecvat în toate sferele 
vieţii ale m. Bălţi. Aici au funcţionat cu succes teatrele Scala şi Safo, cine-
matografele Flux şi Modern, liceele „Ion Creangă”, „Domniţa Ileana” şi 
evreesc, biblioteca lui Shterenberg, librăriile „Progresul” şi „Librăria Româ-
nească”.

Cu toate la aceasta, în timpul regimului sovietic succesele au fost supu-
se ritualului tabu şi pângărite. Autorităţile impostoare urmăreau scopul bine 
definit de a înlocui valorile autohtone multiseculare cu ideologia „realismului 
socialist”. Însă, odată cu dispariţia Uniunii sovietice şi obţinerea independenţei 
a Republicii Moldova, situaţia tinde să revină la firea ei naturală. 

Evidenţierea şi publicarea manuscriselor semnate de comisul Dimitrie 
Balica reprezintă un mers clar pe acelaşi drum de perspectivă, o revelaţie 
autentică şi punct de valorificare a moştenirii din trecut.
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Elena HARCONIŢA

DIMITRIE BALICA COMISUL 

Dimitrie Balica face parte din cohorta intelectualilor români, revoluţio-
nari în spirit, care au susţinut mişcările politice de la Tudor Vladimirescu 
până la Mica Unire, apropiindu-se şi de vibraţiile culurale din epocă. În felul 
acesta, destinul lui s-a aflat în proximitatea fenomenelor literare şi culturale, 
care, pe atunci, se aflau în proces de maturizare şi de dobândire a configuraţiei 
clasice. Lipsite de harul artistic, scrierile sale, însă, descendente prioritar din 
„poemurile” cunoscute, nu au intrat în galeria operelor literare de referinţă.

Cu toate că a aparţinut condeierilor „mai mici”, Balica s-a impus, ca autor, 
prin vioiciunea sa insistentă, proiectând viziuni literare cu caracter limitrof, 
iar, uneori, originale ca formă şi conţinut. Comisul a demonstrat destulă vervă, 
ca să fie remarcat în rândurile unor anumite cercuri ale oamenilor de creaţie. 
Astfel, protagonistul acestor rînduri, „după trecerea timpului”, merită să fie 
apreciat, nu doar în sens bibliografic.

Nu este cunoscut anul naşterii şi cel al plecării către veşnicie a lui 
Dimitrie Balica. Sursele documentare susţin că în anul 1831 sau 18361 el se 
aşează cu traiul în Bălţi, iar în 1860 este <trăitor?> al Chişinăului. Putem doar 
presupune că s-ar fi născut la finele secolului al XVIII-lea sau la începutul 
secolului al XIX-lea, instalându-se la Bălţi pe când avea peste treizeci de ani. 
La Chişinău, prin urmare, a mers pe când ar fi împlinit o vârstă onorabilă, 
având şi o experienţă de viaţă apreciabilă.

Comisul provine dintr-o viţă de dregători cu poziţii înalte în ierarhia 
moldo-vlahă. O Diplomă de danie germano-română din 1460 (6969) februarie, 
21, acordată la Suceava de Ştefan cel Mare, spune că “Şendrică din Dorohoi 
şi Iaţco al lui Hudici dăruiesc bisericii mitropolitane, de sub mitropolitul 
Theotist, ocina lor proprie şi dreaptă, o prisacă, anume a lui Balica, cu toate 
hotarele sale”.2 

Acelaşi voievod, pe 15 februarie 1469 (6977), anunţă: “Noi, Ştefan 
voievod…am dat de bunăvoia noastră…Mitropoliei Sucevei…prisaca numi-
tă Balica, care se află în partea de jos a târgului Iaşi, şi la care prisacă am 
binevoit să adăugăm de la noi 100 de stupi. Noi i-am cumpărat de la boierul 
nostrum Nicoară Sârbescul şi de la sora acestuia pentru care am plătit 110 
zloţi. Aceasta să fie pentru pomenirea răposatei noastră soţii, Eudochia, al 
cărei loc de odihnă este acolo”.3

Diploma de danie din 1488 (6996), martie, 12, dată în cetatea de scaun 
Suceava, stipulează că Ştefan cel Mare acordă sfintei Mitropolii de la Sucea-
va o serie de sate, iar „pentru mântuirea sufletului nostru şi al fostei noastre 
soţii, Eudochia, o prisacă, numită a lui Balica, aflătoare mai jos, nu departe 
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de oraşuş Iaşi, pe care ni-am cumpărat-o de la Nicoară Sârbescul şi de la 
surorile lui pentru 110 zloţi tătăreşti şi, de asemenea, o vie situată pe dealul  
Hărlăului”4.

Grigore Ureche, referindu-se la luptele pentru tronul Moldovei dintre 
Iancu-vodă şi Petru-vodă Şchiopul din anii optzeci al secolului al XVI-lea, 
arată că, împotriva lui Iancu, s-au răsculat mai mulţi boieri, printre care şi 
Balica hatmanul, un strămoş al lui Dimitrie Balica Comisul5. Cronicarul mai 
povesteşte că Moldova s-a confruntat cu agresiunea lui Potoţky, iar în lupte 
cad boierii de seamă ca Vasile Stroici logofătul, Chiriţă postelnicul, Miron 
stolnicul şi Balica hatmanul5.

Însă, conform arhondologiei alcătuite de Sion paharnicul, hatmanul 
Balica se stinge în timpul domniei movileştilor şi comisul rămâne „curgători 
din neamul acesta” pe linia bunicii6. Informaţiile acestea din timpurile mai 
vechi accentuiază calitatea „rebelă” a reprezentanţilor familiei Balica, din care 
motiv Dimitrie Balica s-a aflat în opoziţie în raport cu autorităţile din Ţară. 
Aşezarea lui cu traiul în Basarabia echivala cu un refugiu politic, o înstrăinare 
de locurile natale, fapt ce îi provoca trăiri psihologice puternice. În prefaţa la 
romanul tradus Polidor şi Hariti, mărturiseşte: „ De către al meu rău noroc 
aruncat, găsindu-mă într-al Besarabiei pămînt trecuţi acum 12 ani, ochii mei 
n-au contenit a privi cu mare măhniciune către ţărmurile patriei mele daco-
romano-moldave. Şi de cîte ori vedeam ca-şi ascunde cu mîndreţă-îmgîmfare 
soarele razele lui în munţii cei răcoroşi ai carpatului lăcrămam, tînguindu-
mă că fără a simţi m-am înstrăinat de dragostea mea patrie, şi, osebit de 
nefolositoarele mele cugetări a trecerii mele într-ănsa, plin de măhniciune mă 
cuprindeam iarăşi de întunecatul hobot al nopţii Besarabiei...”7

În acelaşi timp, nu putem considera că aici, în Basarabia, comisul care 
tânjea după locurile natale trăia izolat de noul mediu social. Spirit degajat, 
comisul găsise la Bălţi şi în împrejurimile localităţii basarabene un remediu: 
„muzo” (muze) pe plac şi cu „haruri talente!/ Frumsetzi draganeli/ mie mult 
doriti!/ Rumana fatri!/ încordati sprintheni,/ lipithoază albeatri!/ Negri ochi 
eli dzeni./ Gura the-n nasturata/ castaniu perichoe/ talii delicata/ eli dzin-
gachul peptichoe./ Inima the buna!/ suflet curat,/ ch-acrul ianfocat./ O dzenie 
mareatza,/ un duhu/ deshteptat/ plin de dultheatză/ chon totul resfatzat.”8 La 
Bălţi, cercul său de amici numără circa douăzeci de orăşeni, fiindu-le dator 
cu 968 ruble. Din aceeaşi sursă aflăm că situaţia materială a lui Balica era 
una considerabilă: după ce-şi mobilase casa, cumpărase tacâmuri şi alte piese 
casnice în sumă de 115 ruble, îi mai rămasese încă 9340 ruble, sumă importantă 
pentru timpul respectiv, dacă o raportăm la preţurile reale din gubernie (pentru 
comparaţie: o masă rotundă costa 2 ruble, 1 masă „mai proastă” – 1 rublă, un 
scaun – 1 rublă, un dulap – 1,70 ruble).

În istoriografia literară din perioada sovietică, despre Dimitrie Balica 
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s-a aflat din scrierile lui Gheorghe Bogaci, care corela strămutarea la Bălţi 
a comisului cu trecerea Prutului şi stabilirea cu traiul la Iaşi a scriitorilor 
basarabeni Alecu Donici, Constantin Stamati ş. a. Gheorghe Bogaci remarcă 
cîteva momente esenţiale din activitatea literară a lui Dimitrie Balica: roma-
nul Polidor şi Hariti este „tradus şi compus...în limba daco-romano-molda-
vă” din elinogrecească; în lucrare sale sunt utilizate noţiunile de dac, roman; 
limba era considerată daco-romană, la care era anexat, în mod formal, din 
considerente regionaliste, şi elementul „moldavă”. Lingvistul evocă şi faptul 
că manuscrisul a fost donat Bibliotecii Academiei Române. In contextul epocii, 
utilizarea termenilor respectivi avea un impact imediat asupra conştiinţei na-
ţionale a basarabenilor sovietizaţi, deoarece în R.S.S.M. se considera oficial 
că limba română reprezenta un product al „măcinării” din interior a „limbii 
moldoveneşti”, la fel, cum susţin şi în zilele noastre cei care afirmă existenţa 
glotonimului „limba moldovenească”9.

Cunoscutul istoric literar Vasile Ciocanu propune ca numele lui Dimitrie 
Balica10 să completeze lista literaţilor români din Basarabia, în care sunt in-
cluşi Constantin Stamati, Alecu Donici, Alexandru şi Boleslav Hâjdeu, Teodor 
Vârnav, Ioan Sârbu şi alţi scriitori din secolul al XIX-lea. Acest autor supune 
analizelor literare doar manuscrisul Oareşcare anegdoturi folositoare pentru 
jiunime (miscelaneu), fără compartimentul Fantazie. De altfel, aceasta a fost 
o tentativă de a aplica grafia latină în scrisul românesc şi Favorul diplomat 
al norocului său a lui jucărie.11 Vasile Ciocanu discută paternitatea acestui 
pamflet, atribuit ba lui Ion Pelivan, ba lui Teodor Vârnav (Nicolae Iorga), 
ba lui Dimitrie Balica comisul. Susţinem că autorul pamfletului este totuşi 
Dimitrie Balica. Vasile Ciocanu mai remarcă talentul de narator al comisului, 
apoi evidenţiază opinia lui Nicolae Iorga, care afirma caracterul trivial al ver-
surilor „compozate” de comis, „limba corectă şi versificaţia exactă”, care „vor 
găsi, fără îndoială, preţuire”.12

În scrierile citate, se fac mai puţine referiri la romanul Polidor şi Hariti, 
probabil, din cauza că cercetătorii nu deţineau manuscrisul respectiv. În roman, 
se povesteşte despre o dragoste sinceră dintre doi tineri, expusă mai multor 
intemperii, dar care, în final, triumfă. Opera face parte din lucrările traduse, o 
practică frecventă în epocă. Subliniem că, la 1848, literatura română nu înre-
gistrase încă vreun roman original, încercări de acest gen încep să apară în 
jumătatea a doua a secolului al XIX-lea şi sunt semnate de Alecu Cantacuzino, 
Vasile Alexandrescu-Urechia şi Dimitrie Bolintineanu, unele fiind publicate în 
Gazeta de Moldavia, patronată de Gheorghe Asachi13.

Există presupuneri că Dimitrie Balica a mai tradus din François Volney şi 
a scris „poemuri” consacrate Micii Uniri. Romanul „istoric” Polidor şi Hariti 
însă nu poate fi considerat numai o lucrare tradusă, dar şi compusă („întăia 
oară tradus şi compus”, pre cum arată autorul)14. Astfel, se poate conchide că 
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aceasta este o prima încercare de „compozare” a unui roman, respectându-se, 
în mare, originalul.

Dimitrie Balica comisul rămâne un autor cu o anumită pondere în isto-
ria literaturii româneşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Istoricul 
Alexandru Lapedatu susţinea că pagina creată de Dimitrie Balica comisul 
„merită a fi înregistrată printre puţinele produse literare româneşti ale Basa-
rabiei în cele dintâi decenii după înstrăinare”. Este incitant şi faptul că o parte 
din operele sale, inclusiv romanul Polidor şi Hariti, au fost scrise la Bălţi, 
argument în favoarea existenţei în această urbe, încă din timpuri străvechi, a 
unei ambianţe culturale româneşti.

Note:

1 Lapedatu, A. Un scriitor basarabean necunoscut. Dimitrie Balica comisul. În: Convorbiri 
literare, XLVI, 1912, nr. 5, p. 121. A. Lapedatu a luat în calcul că Balica „se strămutase cu 
traiul în Bălţi cu vre-o 12 ani mai înainte de a traduce (1843) sau a prescrie (1848)” (idem)

2 Documenta Romaniae Historica, A. Moldova (în cont. DRHM), volumul II (1449-1486). 
Bucureşti: Ed. Acad. Rom., 1976, p. 140

3 Ibidem, p. 232
4 DRHM, vol. III (1487-1504), Bucureşti: Ed. Acad. Rom., 1980, pp. 56-57
5 Ureche, Gr. Letopiseţul Ţării Moldovei. În: Letopiseţul Ţării Moldovei. Chişinău: Hiperion, 

190, p. 112. A se vedea şi: Constantin Burac, Comisul Dimitrie Balica şi identitatea româ-
nilor. În: Rev. Limba Română, 2012,  Nr. 9-10, p.1 

6 Ibidem, p. 148
7 Lapedatu, A. op. cit., p. 122
8 Oareşcare anegdoturi folositoare pentru jiunime aflati iantrun poem din ianvechime tipăritǔ 

(în cont. Miscelaneu), Bălţi, 1848, p.31-32; 60-61
9 Bogaci, Gh.  Pagini de istoriografie literară. Chişinău: Cartea Moldovenească, 1970, p. 8
10Ciocanu, Vasile. Un scriitor basarabean: Dimitrie Balica. În: Rev. de lingvistică şi ştiinţă 

literară, 1996, nr. 2, p. 75 
11 <N. L.>, O încercare de satiră în Bălţi (1842). În: Semn, 2011, Nr. 2,  p. 2. Autorul arti-

colului este criticul literar Nicolae Leahu, care într-un stil propriu de scris, îl salută pe autor 
„peste ani, la al 50-lea număr al Semn-ului” fără ca să ştie că autorul panfletului este D. 
Balica comisul (A se vedea, spre ex. I. Pelivan, Favorul diplomat al Norocului sau a lui 
Jucărie. // Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia.1812-2006, p. 23)

12Iorga, N.  Din ţinuturile pierdute. Boierii şi răzăşii în Bucovina şi Basarabia în cele dintâi 
decenii după anexare. În: Analele Academiei Ro-mâne, 1913, t. XXXV, p. 76  (cit. după: 
Vasile Ciocanu, op. cit., p. 77)

13Răduică, Georgeta, Răduică, Nicolin. Dicţionarul presei româneşti (1731 – 1918).  Bucu-
reşti: Ed. Ştiinţ., 1995, p. 209. Aceasta este Albina Românească, care apare din 1829 (Ibi-
dem, p. 25).

14Balica, Dimitrie.  Polidor şi Hariti. Romanǔ istoricŭ ian patru părţ, oraşul Bălţilor, 1843, 
p. 1
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Maria ABRAMCIUC

SCRISUL ROMÂNESC LA BĂLŢI ÎN PRIMA JUMĂTATE 
A SECOLULUI AL XIX-LEA: COMISUL DIMITRIE BALICA 

Numele lui Dimitrie Balica se asociază unei epoci, în care fenomenul 
literar românesc din ţinuturile basarabene abia înregistrase primele semnale, 
timide şi lipsite de relief, relevante, însă, ca intenţii întemeietoare. Menţionăm 
că, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când în Moldova de peste Prut 
şi în Muntenia se acumulaseră deja experienţe scriitoriceşti notorii, literele 
româneşti din Basarabia erau reprezentate de un grup nesemnificativ de oameni 
ai scrisului. Istoria literaturii reţine numele lui Alexandru Donici, Constan-
tin Stamati, Alexandru Hâjdău, Ioan Sârbu, dar şi ale unor autori minori ca 
Dimitrie Pastiescul, Alecu Leonard, Costache Tufescu, Alexandru Sturdza ş. 
a. Compunerile, în versuri sau în proză ale acestor condeieri, rudimentare, 
de cele mai multe ori, dobândesc dimensiuni apreciabile în contextul unui 
timp trezit din inerţie de impulsul modernizării, căci se pliau pe imperativele 
progresului spiritual, tot mai mult avansate într-o epocă a definirii valorilor 
naţionale. Relevant este că toate se întâmplau pe un teritoriu românesc ad-
ministrat de autorităţi străine, al cărui destin era periclitat de proiecte poli-
tice perfide. Modestă, activitatea literară a lui Dimitrie Balica ni se pare un 
fapt simptomatic pentru acest spaţiu, grav deformat de invazia elementelor 
culturale eterogene.

Descendent din Moldova de peste Prut, boierul Dimitrie Balica se sta-
bileşte în Basarabia pe la 1831, în circumstanţe incert1. Invocând motivele 
acestui refugiu, istoricul Alexandru Lepădatu medita într-un articol, inserat 
în revista Convorbiri literare din 1912 şi intitulat Un scriitor basarabean ne-
cunoscut: «Ce rost a avut la Bălţi unde se instalase nu ştim. Se pare că duse un 
trai sufletesc nu tocmai mulţumit, pe de o parte din cauza expatrierii, pe de alta 
din cauza unor întâmplări puţin norocoase ale vieţii sale»2. Înstrăinat de ţară, 
comisul încearcă să-şi aline oarecum condiţia scriind, însufleţit, cum va susţi-
ne chiar el, de dorul de patria «daco-romano-moldavă» şi  de «patrioticescul 
entuziasm» de a-şi vedea neamul prosperat. În prefaţa la varianta românească 
a romanului Polidor şi Hariti, traducătorul îşi mărturiseşte această stare de 
spirit, dezvăluindu-ne şi câteva detalii autobiografice: „De cătră al mieu rău 
noroc aruncat, găsăndu-se intre-al Besarabiei pământ trecut acum 12 ani, ochii 
mii n-au contenit a priivi cu mare măhniciune către ţărmurile patriei meli daco-
romano-moldavie şi de câte ori videm că s-ascunde cu măndriaţă׳ngămfare 
soarile razăle lui în munţăi cei răcoroş al Carpatului lăcrămam, mânguin-
du-mă că fără a simţă, m-am înstreinat de drăgăstoasa me patrie şi obosit de 
nefolosătoarile meli cugetări, a trecirii meli întrănsa, plin de măhniciune, mă 
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cuprindem iarăş de-ntunecatul hobot al nopţăi Besarabiei».
Intelectual de formaţie, Dimitrie Balica este tentat să-şi valorifice pa-

siunile spirituale. Drept argumente servesc cele două manuscrise în gra-
ie chirilică, redactate în limba „daco-romano-moldavă”, cum susţine el 
însuşi. Ne referim la traducerea din limba greacă a romanului Polidor şi 
Hariti şi la o colecţie de istorioare cu finalitate didactică, intitulată Oareş-
care anegdoturi folositoare pentru giunime..., care ne-au parvenit graţie 
bunăvoinţei academicianului din Bucureşti, Florin Filip. În context, evocăm 
şi îndeletnicirile poetice ale comisului, care s-au încununat cu scrierea unor 
poezii ocazionale, La ruinele cetăţii Suceava, Unirii Principatelor Române. 
Anul 1859 şi Anul 1861, rămase şi acestea în manuscris. Ultimele două, din 
cîte se ştie, au fost dedicate lui Vasile Alecsandri, căruia autorul i le expedia 
împreună cu o scrisoare, în care solicita bardului de la Mirceşti publicarea lor.3 
Istoricul literar Vasile Ciocanu consideră că şi pamfletul Favorul diplomat 
al Norocului sau a lui Jucărie, aflat în arhiva lui Gavril Iamandi, boier din 
Bălţi, aparţine lui Dimitrie Balica. Acest text, subintitulat Jurnal pe luna iulie 
1848, a ajuns, în 1912, prin concursul lui Ion Pelivan, la o expoziţie din Bucu-
reşti, organizată de Nicolae Iorga. Ulterior, a fost publicat, în numărul 7-8 din 
1940 al revistei Viaţa Basarabiei. Se mai cunoaşte că, în cele 164 de versuri, 
pamfletarul îl ostraciza pe Teodor Vîrnav4, ca răspuns la satira acestuia Unui 
megieş speculant5. În acest sens, Vasile Ciocanu conchide: „Coincidenţa loca-
lităţii unde au fost elaborate scrierile pomenite, şi anume oraşul Bălţi, şi a 
anului datării lor – 1848, nu lasă niciun dubiu în ceea ce priveşte paternitatea 
lui D. Balica asupra pamfletului, considerat până în prezent anonim”6. 

***
Manuscrisul nepublicat al romanului Polidor şi Hariti, donat în anul 

1912 Academiei Române de către istoricul Alexandru Lepădatu, este prece-
dat de o prefaţă semnată de traducător şi adresată tinerilor şi tinerelor, din care 
aflăm mai multe detalii interesante. În primul rând, sunt anunţate perioada şi 
locul unde a fost tradus romanul grecesc, al cărui autor, din păcate, a rămas 
necunoscut: „Din elino greceştile istorii acum întâia oară tradus şi compus, pre 
cum se vede în limba daco-romano-moldavă, de comisul Dimitrie Emanuilov 
Balica în patru părţi şi patru gravure, în oblastia Bessarabiei, oraşul Bălţilor 
în anul 1843 luna ianuarie”. Începând cu 1843, va lucra la această traducere, 
cum susţine chiar el, cu intermitenţe, precizând într-o altă notă introductivă: 
„Acistu fragment s-au lucrat în copii tălmecirii în anul 1848 luna iuanuarii, 
iar pe acit caier s-a început la decembri, 27 anul 1847, şi bolnăvindu-mă l-am 
gădit după însănătoşare me la fevroari anul 1848”.

În prefaţa care însoţeşte romanul, este subliniată natura didacticistă a 
textului transpus, conţinutul căruia devine relevant pentru cei tineri, cărora 
Dimitrie Balica li se adresează direct: „O încunoştinţăz şi voia, dragilor mii 
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tineri şi tinere daco-romane-moldavi, rugăndu-vă a priimi întru băgare de 
samă micul acist al mieu mugur al îndeletnicirilor meli şi-ertăndu-mi greşălile, 
ce-am putut face în traduţie din lipsa lexiconului daco-romano-moldav şă-n 
compozaţie din nediprindire me întru ritoricirea cuvintelor. Faceţă-i ne-npie-
decat un mic abonament spre a să tipări prin păzăta întru asămine rănduială în 
folosul unui încujbatŭ în strămtoriri al vostru patriot şi care vă va rămăne voaia 
ai mii omogheniţ aducire aminte despre al mieu patriotizmu”. Tot de aici, unde 
este expus rezumativ şi subiectul, ne informăm că textul constituie mai mult 
decît o transpunere în limba română a romanului grecesc: „Traducând din 
grecie, am compozat astu istoric roman: o întâmplare din timpurile vechilor 
elini a doi tineri de bun neam născuţi, între cari din pruncie crescând cu a 
lor vrîstă de dragostea societăţii, şi pentru că amîndoi vrură a se uni, printr-o 
aproape legătură cu a părinţilor săi binecuvântare, norocul i-a făcut a cerca 
felurimi de pătimiri”. În aceeaşi prefaţă, datată 27 februarie 1848, Dimitrie 
Balica îşi explică interesul manifestat pentru romanul respectiv, care, în opi-
nia sa, se distinge printr-un agreabil fond sentimental şi printr-un mesaj foarte 
necesar tinerilor cititori „daco-romano-moldavi”, scrierea conţinând şi pasaje 
similare cu propriile experienţe: „Alcătuire foarte frumoasă şi c-o sentimentală 
înţelegere, prea gustoasă şi dulce la cetire, şi pe care găsind-o foarte moralnică 
pildă sieculului nostru şi în apropiată asemănare întîmplărilor mele ...”. 

Retras la Bălţi, într-un mediu cultural apatic, boierul român încearcă să 
sensibilizeze oamenii de litere din Iaşi la o problemă de importanţă stringen-
tă: el expediază manuscrisul „marelui agă Costachi de Negruţă” şi, încredin-
ţându-i, într-o scrisoare, să-i corecteze „smintelile”, îi solicită sprijinul în ve-
derea tipăririi acestuia. Toate rămân, însă, doar la nivel de intenţie. Precizăm 
că scriitorul Constantin Negruzzi, între 1840-1843, prezident al Eforiei (pri-
mar al Iaşilor), deţinea, în perioada 1843-1849, funcţia de director al Vistieriei 
Moldovei. Adresarea lui Dimitrie Balica către această personalitate a timpului 
era mai mult decît justificată: întemeietor al naraţiunii artistice româneşti, 
scriitorul, un excelent cunoscător al limbii greceşti şi al celei franceze, se 
manifestase deja în calitate de traducător laborios, căci, la vîrsta precoce de 
doar 13 ani, realizase mai multe traduceri, reunite sub titlul Zăbăvile mele 
din Basarabia în anii 1821, 1822, 1823 la satul Sărăuţii în raiaua Hotinu.7 
Ca prozator talentat, publicase câteva scrieri importante, între care şi nuvela 
istorică Alexandru Lăpuşneanul, capodoperă a genului. Probabil, pe la 1848, 
la opt ani de la apariţia celebrului articol Introducţie (la Dacia Literară), în 
care Mihail Kogălniceanu declara că „traducţiile nu fac o literatură”, efortul 
lui Dimitie Balica de a propulsa în lumea literelor autohtone un roman transpus 
în română nu mai avea nicio relevanţă. Menţionăm că, în ambele principate, 
luase deja amploare conceptul de literatură naţională, susţinut de majorita-
tea scriitorilor prin valorificarea trecutului istoric, a folclorului românesc şi a 
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tradiţiilor populare. 
Roman istoric, Polidor şi Hariti evocă, într-o manieră evident romanţată, 

întâmplări din Grecia antică, cînd au avut loc cele mai crâncene războie între 
polisuri. Din text, aflăm că, sub stăpînirea împăratului Agheu, Atena avansase 
economic, politic şi cultural8, devenind „una din celi mai înflorite şi norocite 
imperii a Elladii”. Acţiunea romanului debutează în momentul când Pisistrat, 
„acest credincos şă-nţălept prietin a împăratului său temeiul atinescului loc, 
cel mult drag orăşănilor lui au lăsat împărăteasca curte pentru c-acum au 
fost încetat povăţuerile lui mai mult de a fi folositoare. Nu cerea el altă decăt 
linişte, care atăta de mult o căpătasă cănd s-au tras din curte, întrucare fapta 
lui ce bună, învăţătura lui au pornit asupră-i pizma a vro-căţva dinpreună cu 
el orăşăni”.

Structura romanului, transpus în română, dar şi compus de comisul căr-
turar din Bălţi, se alcătuieşte, cum se obişnuia în scrierile de acest gen, exce-
siv schematizate, din elementul erotic şi cel aventuros, ambele conjugându-
se pe parcursul unei călătorii spectaculare. Abordată frecvent în romanele 
antichităţii eline, tema călătoriei, reminiscenţă din Odiseea lui Homer sau din 
epopeele antice, organizează conţinutul romanului Polidor şi Hariti, substanţa 
căruia este formată, ca de obicei, din avalanşe de pasiuni, declaraţii patetice, 
situaţii extreme, inflecţiuni lirice, vise premonitorii, coincidenţe fatale, sce-
ne lacrimogene, finaluri previzible etc. Declarate, sentimentele eroilor sunt la 
suprafaţa naraţiunii, fapt ce denotă şi un psihologism linear.

Incipitul romanului conţine pasaje cronotopice, în care sunt conturate 
tablouri exotice, paradisiace: „O deapurure primăvară stăpăne locurile aceste, 
şi de pe copaci frunzăle nici-odată nu pica, liniştitile zgomoturi a încujbatilor 
părae, încetişoara suflare şi tragire a văntului, petrece prin inimile celor ce 
să-ntămpla a să rătăci prin aceli locuri o săntă frică şi umple sufletile lor c-o 
desfătătoare tremurătură, menind chizăşăe unii dumnezăeşti folosănţă”.

Fluentă, plasată într-un cadru temporal concret, cel al antichităţii eline, 
epocă traversată de mari conflagraţii, dar şi învăluită în aburii unei mitologii 
dominatorii (locuitorii Atenei îi venerează pe zei, Minotaurul îi înfricoşează, 
tinerii interpretează odele lui Orfeu, îndrăgostiţii adresează rugi Afroditei etc.), 
naraţiunea din romanul la care ne referim captivează pe măsură ce înaintează. 
Evenimentele, de o ritmicitate aparte, ne transferă într-un ţinut bântuit de răz-
boaie fraticide, naratorul evocând confruntările armate între Atena şi Creta. 
Cititorul, iniţiat treptat în subiect, află că societatea ateniană se redresa după 
războiul cu Minos, împăratul Cretei. Apoi, sunt prezentate personajele şi re-
laţiile dintre ele: Pisistrat, părintele lui Polidor, locuind retras într-un ţinut 
îndepărtat de ticăloşeniile oamenilor; tânăra văduvă Steropi din vecinătate, 
fiică-sa Hariti. Idilă ce se înfiripă între ea şi Polidor este, însă, curmată cu 
brutalitate: fata, împreună cu alţi tineri, este capturată de cretani pentru a fi 
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dusă drept sacrificiu Minotaurului. Disperat, Polidor îşi însoţeşte iubita aflată 
în primejdie. Acest moment poate fi considerat ca intrigă, acţiunile ce urmea-
ză desfăşurându-se vertiginos. Istoria sentimentală, descrisă în detalii, se de-
rulează secvenţial: cuplul de îndrăgostiţi se confruntă cu diverse obsacole, 
întîlnirile şi despărţirile celor doi amorezi se succed ritmic, Polidor depăşind 
mereu probe nemaipomenit de dificile pentru a-şi salva iubita din captivitate. 
Atmosfera romanului devine terifiantă, protagoniştii, aflaţi în situaţii dramatice, 
trăiesc diverse tribulaţii ale destinului, din care ies, desigur, victorioşi. Ultimele 
secvenţe din roman, constituind un happy end emotionant, evocă întâlnirea 
lui Polidor cu tatăl său, Pisistrat, care preluase, între timp, conducerea flotei 
ateniene, pornită să potolească nelegiurile lui Minos. Urmează nunta celor 
doi tineri, ca o încheiere logică a traseului, iniţiatic şi sinuos, parcurs de ei. 
Remarca naratorului din final ne lansează într-un timp când toate dobîndesc 
echilibru: „Hariti şi cu Polidor au treit îndestui ani. Ceriul au binecuvăntat a 
lor însoţire şi li-au deruit mulţă copii, care s-au arătat vrednici de laudă lumii 
pentru buni lor faptă şi pentru-nvăţătura lor şi cănd omineii după iroiceasca 
moarti a lui Codru ş-au schimbat chipul stăpănirei lor şe-n credinţă cărtuire 
ţării elineşti, în tăinile dimocraţiei nobeli, au fost aleş în numărul acelora şi pre 
unul din strănepoţăi aciştii vrednică de honor familie, ce foarti înflorit pe supt 
nobilii de la Pirea, întocmai ca o livadă a lumii plină din mai de preţ şi gustoş 
copaci ai lumii”.

Manuscrisul Polidor şi Hariti întruneşte trăsături ale romanului picaresc: 
cititorul are impresia că aventurile protagoniştilor au ca finalitate prezenarea 
multiplelor componente ale societăţii dispersate din Grecia Antică. Astel, apar 
descrise mediile păstorilor, agricultorilor, orăşenilor, piraţilor, oştenilor etc. 
Bănuim că unele scene sunt completate cu detalii de însuşi Dimitrie Balica, 
căci, în Prefaţă, afirmă că nu doar a tradus, ci şi a „compozat” romanul, iar 
experienţele pe care le traversează eroii sunt, cum susţine traducătorul, în 
„apropietă asămănare întămplărilor meli”. 

Textul romanului e însoţit de note, plasate în subsolul paginii, unde tra-
ducătorul intenţionează să-şi familiarizeze eventualii lectori cu semnificaţiile 
unor zeităţi eline sau cu cele ale unor termeni din epocă, facilitîndu-le astfel 
lectura. De exemplu, numele Poseidon este explicat prin  „Neptiun, pe care 
cei din vechime oameni îl socotie ca un zeu al apilor [...], o deşartă şi fără 
minte închipuire a oamenilor”; „Bahis era socotit de deşertăciunile oamenilor 
de trecutile vecur zeul beţee. Văz mitologhie despre aste prostii”; Orfeu este 
„elinescul alcătuitoru de căntice şi stihuri, acista au descris cele mai frumoasă 
întemplăre a lumii prin stihuri şi căntice pre cum şi asteze să ved”; despre Palas 
sau Minerva, autorul notează că „elinii o închipue într-o figură ostăşască; şi 
anume a fi zeiţa înţălepciunii şi a ostăşăei”. Aceste note, pe alocuri marcate 
de subiectivismul traducătorului, se constituite untr-un veritabil metatext şi 
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denotă, în primul rînd, orizontul cultural al comisului, un bun cunoscător al 
mitologiei şi istoriei Greciei Antice, dar şi intenţia sa de cooperare cu textul 
grecesc.

Polidor şi Hariti nu este doar un roman de dragoste: textul se prezin-
tă ca o amplă panoramă a lumii eline, călătoria celor doi tineri developând 
mai multe plăgi sociale din antichitatea grecească. Pentru cititorul de astăzi, 
romanul are valoarea unui document revelatoriu şi mărturiseşte despre intenţia 
cărturarului Dimitrie Balica de a impune odinioară la Bălţi cultura naţională 
prin intermediul cărţii.

***
Conceput în forma unui miscelaneu şi având un titlu bizar, Oareşcare 

anegdoturi folositoare pentru junime..., al doilea manuscris al lui Dimitrie 
Balica, păstrat în fondul de arhivă al Bibliotecii Academiei Române, reuneşte, 
sub termenul de „anegdoturi”, texte diverse ca tematică şi gen, „aflati într-un 
poem din învechime tipăriti”, probabil, o culegere de „învăţături”, cu filon 
laic şi religios. Cărturarul precizează că le-a găsit în „oraşul Bălţălor” şi le-a 
transcris „spre a nu fi [pierdută] după trecire timpului urma lor”. Datate 15 
martie 1848, scrise în proză sau în versuri şi axate, în special, pe elementul 
etic, acestea reprezintă proverbe, istorioare, parabole, fabule, prin care se 
pun în valoare experienţe existenţiale, diverse perspective de receptarea a 
fenomenelor umane şi sociale.

Manuscrisul se deschide cu Anegdoti pentru copii, conţinând 16 pro-
verbe, zicători şi cîteva poezioare, toate având finalitate didacticistă, căci 
vizează defectele umane ca lenevia, viclenia, hoţia, trădarea etc. Majoritatea 
maximelor constituie parafraze ale unor aforisme de origine folclorică sau 
biblică: „Cine pizmueşti, cănd vedi pre aproapile său în noroc, acela are inimă 
rea”; „Cine în tinereţă nimică n-au învăţat, acela să căeşti la bătrăneţă”, „Cine 
mergi adeseori la pără, acela nu poate trăi cu vecinii în dragoste”, „Cine 
sapă groapa altuie, lesne cade săngur întrănsa”, „Nu judeca de vre-un lucru, 
pănă nu vei auzi lucrul bine şi îngădue pre altul să vorbească mai-nainte”. 
Poezioarele, compuneri naive rimate, cu un stil defectuos, anunţă de asemenea 
învăţături, ca de exemplu: „Fă ce faptă vez că-i bine,/ blăndeţă şi pace fie-n 
tine./ De fratile tău rău nu cuvănta,/ agonisăndu-ţ fericire ta” sau: „Întinde 
măna ta săracului,/ fă parte la uşa ta mişălului,/ De răle şi de tine păzăşti-te/ 
ţiind legătuinţă păzăşti-te”.

Alte pagini ale miscelaneului numără fabule însoţite de tălmăciri, con-
cluzii moralizatoare, de un volum impresionant, unde istorioarele sunt de-
celate minuţios şi ilustrate prin diverse cazuri din realitate. Fabula Leul şi 
măgariul, care evocă o întâmplare de la vânătoare, unde măgarul, cu urletul 
său, înspăimântă fiarele din pădure, ajutându-i asfel leului să le captureze, 
poanta stă în răspunsul leului la întrebarea măgarului cum îi pare glasul 
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său: „Dar ce mă mai întrebi înancă şi eu însumi să nu te ştiu cine eşti, m-aş 
spăimănta de tine”. În tălmăcirea la această fabulă, unde este invocată şi o 
întîmplare amuzantă cu slujnica unui vecin de-al său, „Mada ce-bătrănă”, 
care s-a speriat într-o noapte de umbra ei, concluzia, enunţată în manieră 
aforistică, induce ideea că frica este determinată de faptele omului. Ca dovadă, 
este invocată afirmaţia lui Pitagora, „filozof grecescu”: „Aceea fă ce nu te va 
vătăma şi socoteşti mai nainte de lucru, făcănd rău te temi, iar făcănd bine te 
bucură”. Dimitrie Balica fixează acest adevăr, îndemnîndu-şi interlocutorul: 
„Fii bun, înţălept şi drept, apoi vei zăce către toati spaimile deşarte, ce au 
zis leul măgarului şi eu de nu te ştiem cine eşti m-aş teme de tine”. În fine, 
mesajul pildei mai este completat cu afirmaţia: „Omul cel prost e ca şi pruncul 
cel ce de fiice vedere să sparie, iar cel-ce cu suflet mic, în ne-ncetată frică ca 
iepurile trăeşti”. 

Prin intermediul pildelor, Dimitrie Balica îşi anunţă vederile iluministe. 
În majoritatea naraţiunilor, personajele, de obicei, copii, invocă explicaţiile, 
de ordin relativ ştiinţific, ale învăţătorului care combate eresurile, credinţele 
populare în spirite malefice, metehnele şi obiceiurile nefolositoare. În textul 
IX, Fata ce înţălepti, Anca, în discuţie cu maică-sa, despre femeile care ţin 
„sărbătorile cailor lui Săntoader căte o săptămănă şi mai mult, de nu torc, alte 
lucruri greli nu lucră, nici să pieptănă (perie) pre cap”, recurge la argumentele 
dascălului, prin care sunt respinse aceste superstiţii de origine păgînă: „Maică 
dragă! Eu am auzită de la învăţătoriul nostru că Dumnezeu e foarte bun şi 
milostiv, nici pofteşti cuiva răul, nici voeşce ca să se facă rău cuiva. Toaie 
făpturile care au făcut el au hotărire, începutul şi sfărşătul său şi săntă spre aşa 
scopos făcute ca să fie una de folos altie. Dar caii lui Săntoader cum ar fi aşa de 
răi? Cum ar pute trăi mai mult de o mie de ani? Unde e lăcaşul şi grajdiul, cine 
le căştigă fănul şi ovăsul (zobul)? Cine-i hrăneşti, ţasălă şi adapă? În ceriu ştiu 
(că ne-au spus învăţătoriul nostru) că făpturi trupeşti nu sănt ca pre pămănt, nu 
să aude undeva să fie, dar în aer nu pot lăcui, aşa dar caiii lui Săntoader sănt 
numai scorniri păgubitoare economiei noastre şi minciuni goale». 

Un conţinut similar îl are şi naraţiunea XIII, Pentru petrecere, în care 
iarăşi se apelează la rolul învăţătorului în combaterea obişnuinţei unora de a 
nu lucra în joile de după Paşte până la Rusalii. Învăţăturile ce decurg din acest 
text vizează reminisenţele unor credinţe de natură păgână, care mai persistau 
în conştiinţa oamenilor din secolul al XIX-lea şi care nu aveau nimic în comun 
cu preceptele creştine. Cei doi fraţi îi ripostează tatălui lor că aceste credin-
ţe îşi au originea în venerarea de către latini a lui Jupiter, „dumnezeu cel de 
tunet [...], după a căruie nume latinii joe au numit şi pentru aciasta prăznuesc 
oamenii joile ca să îmblănzească pre dumnezeul cel mincinoc să nu le aducă 
rău cu tunete. Dar vinere este zioa Dumnezăoaei cei idoleşti a vinerii, care au 
fost la păgăni dumnezăoae dragostilor, pre care aşăjdire muerile noastre din 
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orbire minţăi şi acum o cinstesc ţiind vinere”.
În majoritatea povestioarelor, concluzile comportă un caracter justiţiar, 

naratorul afirmând că ceea ce generează credinţa în „toati scornirile de zmei, 
strigoi, torbi, pricolici, de zine şi de milostivi, care nici sănt, nici pot sǐ fie” este 
frica şi neştiinţa, ce provoacă „orbire minţăi”. În comentariile la fabula Leul şi 
măgariul, concluzia înclină spre ideea de luminare a conştiinţei colective prin 
carte: „Lumina easte minte ce luminată, care arată noao adevărul, iar întune-
coasa superstiţie (credinţă deşartă) ne face pre noi a ne temi de mişelile găini, 
de răposatile înmormănturi oase”. Idei similare transpar din toate tălmăcirile, 
pe care le considerăm texte originale, aparţinând lui Dimitrie Balica. Mesajul 
autorului este transmis, de obicei, prin intermediul unor copii înţelepţi, care, în 
discuţiile cu părinţii lor, citează din argumentele învăţătorilor, ceea ce denotă 
convingerile comisului că obscurantismul de orice natură poate fi anulat doar 
prin educaţie. Convingerile sale sunt fundamentate, cum observam anterior, şi 
prin citate din filosofii antichităţii eline, cum ar fi, de exemplu, un pasaj din 
Plutarh, care se referă la rolul educaţiei în evoluţia unui popor. Elocventă, în 
acest sens, este povaţa din finalul miscelaneului, atribuită lui Plutarh, care i 
se adesează unui înţelept: „- Şi pământul cel mai bun nelucrat şi nebăgat în 
seamă fiind să sălbătăceşti. Noroadele celi mai bărbate şi mai vetează fără de 
educaţie şi fără de luminare ci sănt?  Sau ce pot să fie?  Dar cine va da acestu 
unui norod sau uni obşte? Nime altul fără nu mai povăţuitorii şi căpitenie lor, 
dar cănd vor da ei lor aceste? Atunce cănd vor fi ei luminaţ şi patriei lor bine 
voitori.

Pentru aciasta dar creştire bună, luminare şă-nvăţătura trebui pruncilor 
acelora ce să cresc spre deregătorie, preoţie, învăţătorie, învăţături, dar nu cum 
zic unii: cu gramatica rămăn de nimică, dar cu condacu umple sacu şi cu tro-
pariu umple hambariu. Că până va rămăne aşa, tot orbul pre orb poartă. Şi ce 
le să întămplă la amăndoi lecne poţ ghăci”.

Finalitatăţile iluministe ale textelor din această culegere sunt mai mult 
decât evidente: în condiţiile când ideile, obiceiurile, credinţele se mai aflau în 
chingile mentalităţii medievale, cel care le-a transcris miza pe combaterea pre-
judecăţilor şi pe afirmarea valorilor morale, a libertăţii cugetului. Prin micile 
naraţiuni înregistrate, comisul Dimitrie Balica combate ignoranţa şi introduce 
o perspectivă critică în raport cu modul mecanic de concepere şi interpretare a 
realităţii de către contemporanii săi. Efortul său este îndreptat spre impunerea 
adevărului, spre eliberarea individului de tirania necunoaşterii, favorizându-i 
astfel înţelegerea explicită şi armonioasă a faptelor.

***
Valorificarea activităţii culturale a lui Dimitrie Balica evidenţiază, în pri-

mul rând, configuraţiile culturale ale Basarabiei din prima jumătate a secolului 
al XIX-lea. Mărturii ale unor timpuri obscure, manuscrisele sale, simpliste 
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ca stil şi văduvite de fiorul artistic, constituie, însă, un semnal al viabilităţii, 
în pofida unor circumstanţe nefavorabile, a elementului româ-nesc la Bălţi. 
Urmărind scopuri iluministe, comisul-cărturar s-a remarcat, în primul rând, ca 
un promotor al culturii naţionale în această târgul basarabean. Transpunerea în 
limba română a romanului Polidor şi Hariti, deşi nu s-a încheiat cu publica-
rea textului, vorbeşte astăzi despre intenţia sa nobilă de propulsare, în mij-
locul unui analfabetism cras, a valorilor spirituale autohtone, de impunere a 
cărţii ca element indispensabil al culturii. Şi miscelaneul, prin conţinutu-i ce 
combate dogmele, inducând cultul raţiunii şi al moralei, al rolului învăţătorului 
în societate, denotă adeziunea comisului la ideologia iluministă, difuzată cu 
mare râvnă, la începutul secolului al XIX-lea, în principatele române.

Prin modesta-i activitate, animat de sincere sentimente patriotice, Di-
mitrie Balica încearcă să implanteze tradiţia scrisului românesc în localitatea 
care l-a adoptat şi să transmită de aici semnale de solidaritate scriitorilor din 
Moldova de peste Prut, pregătind astfel terenul pentru manifestarea altor ta-
lente literare, pe care le-a lansat ulterior acest ţinut. În perspectiva unei istorii 
tumultuoase, gestul său dobândeşte conotaţii aparte şi induce, în mod inerent, 
aprecierea şi recunoştinţa urmaşilor, pentru care continuă să rămână valabil 
mesajul său că progresul de orice gen se datorează, înainte de toate, culturii.

Note:

1Cercetând documentele de arhivă, Constantin Burac ajunge la concluzia că boierul mol-
dovean a fugit din Iaşi la Suceava în 1821, „odată cu declanşarea mişcării eteriste” (Cf. 
articolul Comisul Dimitrie Balica şi identitatea românilor în: „Limba Română”, Nr. 9-10, 
anul XXII, 2012).

2Apud Vasile Ciocanu, Un scriitor basarabean: Dimitrie Balica, în Revista de lingvistică şi 
ştiinţă literară, 1996, nr. 2, p. 75.

3Cf. Constantin Burac, Comisul Dimitrie Balica şi identitatea românilor, în Limba Română, 
nr. 9-10, anul XXII, 2012.

4Originar din judeţul Vaslui, boierul Teodor Vîrnav (1801-1868) se stabileşte, începînd cu 
anul 1818, în Basarabia. Din 1840 şi pînă la sfîrşitul vieţii sale, a locuit în satul Pociumbeni, 
județul Bălţi.  Prozator şi poet, el este autorul povestirii autobiografice Istoria vieţii mele 
(1845), prima carte memorialistică din literatura română, publicată în ediţie aparte la înce-
putul secolului trecut de folcloristul Artur Gorovei.

5Cf. Vasile Ciocanu, art. cit., p. 77-78.
6Idem, ibidem.
7Cf. Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 1979, p. 618.

8Cf. Horia C. Matei, O istorie a lumii antice, Chişinău, Editura Universitas, 1993, p. 189.
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Zinaida TĂRÎŢĂ

MĂRTURII DESPRE LIMBA UNEI EPOCI

O examinare atentă a limbii şi stilului celor două manuscrise, redac-
tate de comisul Dimitrie Balica, relevă tendinţele generale ale limbii române 
din prima jumătate a secolului al XIX-lea, cînd, în condiţiile modernizării 
societăţii, se întreprind un şir de acţiuni îndreptate spre rezolvarea proble-
melor ei fundamentale: osificarea structurilor sintactice, unificarea normelor, 
neologizarea lexicului prin pătrunderea şi răspîndirea, în cîmpul lingvistic, a 
imprumuturilor de origine latino-romanică, diminuînd astfel influenţele mai 
vechi de origine slavă, maghiară, turcească, grecească. În acest sens, devin 
explicabile funcţionarea, în paralel, a sinonimelor moştenite sau împrumutate 
anterior, restructurarea paradigmelor gramaticale, mai ales în cazul verbului 
şi al pronumelui demonstrativ, propulsarea energică a inovaţiilor lexicale, 
veritabile unităţi structurale şi funcţionale.

În acelaşi timp, influenţa graiurilor este încă foarte pronunţată, fapt ce 
determină menţinerea unor diferenţieri locale (mai apar, de exemplu, forme 
verbale iotacizate). Oricum, nu se poate afirma că, în perioada respectivă, ro-
mâna literară avansează norme clare sau că este un fenomen ce se manifestă 
unitar. Relaţia ei cu structurile limbii populare este încă foarte strînsă, ceea ce 
conduce la prezenţe masive a regionalismelor, la inadecvări sintactice. Aşa cum 
limba vorbita stă la baza exprimarii literar-artistice, se justifică şi autentici-
tatea stilistică a mai multor scrieri, apărute chiar spre sfîrşitul secolului, căci 
în ele apar valorificate artistic elemente folclorice şi ale scrierilor vechi.

Miscelaneul şi traducerea romanului Polidor şi Hariti constituie o rea-
lă contribuţie a lui Dumitru Balica la cultivarea limbii române literare din 
Basarabia. În linii generale, textele sale sunt conforme normelor gramaticale 
în vigoare. Atestăm frecvenţa formelor, considerate valabile: substantive fe-
minine în genitiv-dativ în -ii în loc de -ei („Aşa preţuire faci tu faptii bune? 
Şi aşa răsplătire dai dragostii de streinii?”  – Polidor şi Hariti); variantele 
miei, miei ale pronumelui şi adjectivului posesiv („ - Ah! Fiul mieu, a strigat 
atunce bătrănul cu lacrămile-n ochi”. – Polidor şi Hariti); demonstrativele 
cest(a), cel(a), formele pronominale de genitiv-dativ ceştii, cestu, acestii, ceii, 
aceii, ceii, cei, acei ( „Fii tu oricine ai fi, ia-ncredinţază-ne noaia ia-ntri cestu 
menuntŭ pe aceşti doi copii, carii stau plecaţ la ale tali picoare” – Polidor şi 
Hariti;); pronumele şi adjectivele hehotărîte compuse cu veri-; fieşi, fieşte („ 
Omul cel prost e ca şi pruncul cel ce de fiice vedere sǐ sparie” – Miscelaneul); 
formele verbale iotacizate; formele de imperfect în a (cu desinenţa zero) la 
persoana a III-a plural (ei mergea); auxiliarul au la persoana a III-a singular 
(„Aşa au sfărşăt ianvăţătoriul vorba sa şi şcolarii i-au mulţămit lui pentru că 
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i-au dezlegat din legătura ce pagubnică a credinţăi deşarte” – Miscelaneul).
Un alt aspect de adecvare sintactică şi de conformitate cu spiritul limbii 

române îl ilustrează frecvenţa construcţiilor ce redau ordinea normală a gîn-
durilor şi organizează elementele lexicale în funcţie de exigenţele de bază 
ale exprimării în limba română, optimizînd astfel structurile frazale: plasarea 
determinanţilor imediat după determinaţi („Şi pământul cel mai bun neluc-
rat şi nebăgat ian seamă fiind să sălbătăceşti. Noroadele celi mai bărbate şi 
mai vetează fărŭ de educaţie şi fărŭ de luminare ci sănt?” – Miscelaneul) şi 
plasarea subiectului înaintea predicatului („Ia-n sfărşătul tuturor, au ianceput 
să nopteză, vănturile s-au făcut mai răci, firea mai liniştită, însŭ Hariti nu 
pute să să liniştească ...” – Polidor şi Hariti). În acelaşi timp, se remarcă şi 
dislocărea subiectului între elementele constitutive ale predicatului nominal, 
inversiuni („Şi ce le să iantămplŭ la amăndoi lecne poţ ghăci” – Miscelan-
eul), comportînd finalităţi artistice (stilistice). Fenomenele nespecifice sînt 
cele opuse acestora. Între acestea se numără expresiile bombastice de tipul: 
„A patra zi tocmai au venit cruzii acei oameni, carii o au fostŭ rănit-o din 
liniştitul loc al scăpării sale şi scoţăndu-o dintru acei ianchisoare, o au dus ia-
n-nainte localnicii jiudecătorii” – Polidor şi Hariti; „O, taică, dacă dumneta 
pentru casa noastră cea săracă şi pentru noi, mişeii ai dumitalii prunci nu cutez 
a lucra. Dar cum iandrăzneşti a lucra altui om bogat, mie mi-să pare totuna a 
fi sau de săceră omul holda lui sau a altie şi lui Dumnezeu, găndesc că e mai 
drag a lucra cine va casă-i sale cei săraci, de căt a lucra altuie, care are cu ce 
plăti şi iarăşi nu-i destul ca să ai dumneta să-ngur numai ce mănca şi ce bea, 
dar noi să flămănzim” – Miscelaneul.

Tendinţele de înnoire a limbii prin mijloace interne sunt ilustrate prin 
crearea de cuvinte, între care menţionăm: derivarea (nedeprinsă, îndestulează, 
singurătate, folosănţă, patrioticeşte, înmăhnit, înăuri frunzăle; derivarea re-
gresivă (osîndă), schimbarea categoriei gramaticale (esperanta lui norocire) 
şi, uneori, compunerea (facere de bine). Corelarea prefixelor cu sens opus în-, 
ne-, şi des-, dez – constituie o altă modalitate de îmbogăţire a lexicului: „Un 
tănără critian au văzut pe Polidor întinsu asupra năsipului cuprinsă de ce mai 
înfricoşată dezesperanţăe” Polidor şi Hariti.

Situaţiile de îmbogăţire a limbii prin mijloace interne sunt extrem de 
numeroase, cele mai multe dintre ele înscriindu-se în sistemul de derivare cu 
sufixe şi prefixe. Cele mai frecvente structuri trimembre sunt:

• modelul trimembru alcătuit din: subiect, predicat şi complement direct: 
„Fărşătul povestirei o au curmat lacrămile amăndurora amorezălor” – 
Polidor şi Hariti;

• modelul trimembru alcătuit din: subiect, predicat şi complement indi-
rect: „Eu mă căiesc de cumplitul acest păcat” – Miscelaneul;

• modelul trimembru reflexiv-pasiv alcătuit din subiect şi predicat (ex-
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primat prin verb reflexiv) şi complement de agent: „Cerul se acoperă 
de nouri” – Polidor şi Hariti;

• modele trimembre temporale: „Lupta a durat o zi” – Polidor şi Hariti.
Unul din elementele nominale ale propoziţiei sau frazei este reluat sub 

o altă formă gramaticală, cu scopul de a insista, în mod deosebit, asupra par-
ticularităţilor lui, şi este transformat în centru organizaţional al unei propozi-
ţii aparent independentă: „O deapurure primăvară stăpăne locurile aceste, şi 
de pe copaci frunzăle nici-odatŭ nu pica, liniştitile zgomoturi a iancujbatilor 
părae, iancetişoara suflare şi tragire a văntului, petrece prin inimile celor ce 
să-ntămpla a să rătăci prin aceli locuri o săntă fricŭ şi umple sufletile lor c-o 
desfătătoare tremurătură, menind chizăşăe unii dumnezăeşti folosănţă” – Po-
lidor şi Hariti.

Negarea existenţei unui obiect sau fenomen se face cu ajutorul particulei 
nici: „ei nu nţălege nici ştie rădăcina norocirii lor. Dar nici cunoaşte altă datorie 
de căt aciasta”.

Exprimarea laconică se relevă prin intermediul unor construcţii com-
parative cu elipsa verbului sau a altor cuvinte de legătură. Reluate, pronume-
le neaccentuate îşi asumă funcţia de întărire a demonstativităţii articolului în 
dativ şi acuzativ: „întru care o au lăsat pre e ca să-şi grăbească”, „dragul ei soţ 
o au fost adus-o” – Polidor şi Hariti.

Ideea de superlativ este redată prin structuri lexicale şi gramaticale de 
diferite origini (latină, slavă, formaţii româneşti): prea, foarte, cel mai, stră; 
prin enunţuri întregi: „pre mare bucurie”, „pre mare întristare”, „prea duioasă 
rugăciune”, „foarte păgubaş”, „foarte gingaşă pătimire”, „bietul Polidor aştept 
ca un tardute cu foarte mare dureri sferşitul micălăşăilor lui”, „fiul cel prea 
drag al tătăni-său”, „cea mai ascunsă a lor pătimire”, „celi mai înfioratice 
păreri”, „străvrednică privelişte”, „peste măsure a lui nenorocire”, „prea bo-
gate-n noiri”, „mult drag orăşenilor”, „atâta de dorită” etc. În unele cazuri, 
superlativul este transmis prin propoziţii întregi: „Dar căt de mare au fost 
mierare lui cănd Hariti neaşteptat s-au tras din braţele lui”. 

Abandonarea vechilor împrumuturi livreşti din slavonă se produce prin 
abordarea fonetismelor populare pentru acea perioadă şi prin inovaţii morfo-
logice, care tind să se impună – alte surse de îmbogăţire a limbii literare. 

Tendinţa de modernizare a limbii provine şi din substituirea articolului 
genitival invariabil a cu formele variabile al, ai, a, ale: „O scumpă şi dragă a 
lui tovărăsaţă”; „Fiul cel prea drag al tătăni-său”; „tovarăşi ai dragostilor”; 
„O gheaţă pre răce cuprind ale lui mădulări”. În acelaşi context al înnoirilor, 
se observă renunţarea la forma veche pre, normă pentru perioada respectivă, 
în favoarea formei noi pe, ambele circulînd, însă, paralel: „Au binecuvîntat 
pe betrănul Nafsicurat”; „O noaia priinţă au învioşat pe Polidor şi pre Hariti”.

Locuţiunile, echivalentele analitice, sporesc valoarea stilistică a expre-
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siei: „…tănerul oştean ce o asculta cu o mare luare aminte”, „Bucuria cari ei 
simţă au îndoit a lor luare amine”; „o prea dulce a voastră aducere aminte”; 
„băgare de seamă” etc.

Diversificarea stilului se obţine prin utilizarea sinonimelor de diferite 
origini: amoreză, a sa dragă, draga lui; osîndit, pedepsit; cuvînteză, voro-
vind, vorove, zice, au zis, îi zice; ostrov, insulă; dorinţă, vroinţă; ostaş, oş-
tean; cugetări (latinism), gînduri (maghiar); durere, suferinţă (latinism); ţărm,        
mal, liman; provedansul (fr. provedence, lat. providentia); gondomeri, dondolă 
(it.), comandor (fr.); sclav (fr. esclave, lat. sclavus); frumoasa lor nouă captivă 
(lat.); l-au rugat pentru esclavă; alţi robi (sl. veche); ostatic; a voastră vertuţie 
(lat.); prietenie, tovărăşiţă.

Indicii ai modernizării limbii sunt şi utilizarea construcţiilor infinitiva-
le în loc de conjunctivul de origine greacă, propriu exprimării anterioare: 
„dăndu-i voie a să descoperi cine-i”; „Noaptea s-au întins întunecosul său 
veşmănt preste albăstrita cerealue boltă, nelăsând a să mai înauri frunzăle 
tufoşilor arburi de razăle soarelui”; „s-aveţ bunătati a ne priimi în corăbiili 
vostri”. În acelaşi scop, se apelează la unele latinisme moderne sau la uni-
tăţi lexicale relatinizate: „şi deodată iarăşi acum i s-au înturnat esperansul 
în inima lui” (în loc de nădejde); deznădăjduire, dezesperantăe, esperanse; 
„măngăerea lui era acum numai o săngure amăgitoare esperanţie”. Calcuri 
după model slav (grec), dar cu elementul latin „foarte”: „răcneşte foarte inima 
dragostilor”.

Documente lingvistice de o importanţă incontestabilă, cele două manu-
scrise ale lui Dimitrie Balica constituie mărturii reale despre condiţia limbii 
române din Basarabia primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, oferindu-le ci-
titorilor de astăzi revelaţia întoacerii în timp.
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POLIDOR SI HARITI
ROMAN ISTORIC

Ian patru părţ

,



SCRISUL CHIRILIC ROMÂN  

Reprezintă o componentă a paleografiei (gr. ηαλαιός = vechi şi  γράφω 
= scriu). A fost elaborat metodologic de savantul francez Brenard de Mont-
faucon în studiul monografic Paleographia greacă (1708).

În spaţiul de trai al românilor scrisul vechi grecesc a fost utilizat în 
antichitate paralel cu cel latin. Însă Vasăle Lupu manifestă „naţionalism” şi 
din 1643 abandonează grecismele. După instaurarea regimului fanariot (1711) 
din nou reapare greaca, dar fără ca să se anuleze scrisul slavon românesc.

Grafia chirilică română, respectiv scrisul chirilic român este atestat în 
1392.  În Moldova sunt oficializate din 1401 cu punerea lui Grigore Ţamblac 
în fruntea bisericii ortodoxe de aici. La început slavona se utiliza în biserică, 
iar apoi şi în cancelariile de stat.

Trecerea oficială la grafia latină a avut loc în baza Decretului din 1862 
emis de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

ALFABETUL CHRILIC ROMÂN DE BAZĂ

а-a, б-b, в-v, г-g, д-d, е-e ж-j (ž), з-z, й-i, и-i, к-k, л-l, м-m, н-n, о-o, п-p, р-r, 
с-s, т-t, оy,у-u, ф-f, х-h,  ω,о -o ч-c, џ-č,j,g, ш-ş,š, щ-şt,št, ъ-ǔ ь-ϊ ъi-y, ђ-ĕ,ia, 
ю-iu,ia, я – ia, Ψ – ps, γ – γ, ө - th, ζ – ks, я – ia.

NORME ORTOGRAFICE (SELECTIV)

Se citeşte şi scrie:
ъ şi ь = la mijl. cuv.- ă,  la sf. cuv.:  ă, ǔ;
ъi – ia, â; nazalele я – ia şi ж – ia, â;
ч şi џ – ce, ci şi ge, gi (dar fără ca să se scrie e şi i;
ia – ia (f. rar), ю – iu;
щ (consoană dublă) – şt;
оy şi у (nu se face deosebire) – u;
i, и şi й (nu se face deosebire) – i;  й 8(i cu tremă)
s (f. rar) – dz;
θ (f. rar) – th;
ү (f. specificare, se utilizează în scrierea numelor străine) - i
т – m, t.

În texte frecvent se scriu litere, sălabe şi abrevieri în suprarând sau subrând.
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Dăruit (BAR) de Alex. Lăpedatu, 2 iunie 1912

 POLIDOR ŞI HARITI 
 roman istoric

Din elino greceştile istorii acum întaia oară tradus şi compus, pre cum se 
vede în limba daco-romano-moldavă, de comisul Dimitrie Emanuilov Balica 
în patru părţi şi patru gravure, în oblastia Bessarabiei, oraşul Bălţilor în anul 
1843 luna ianuarie. 

Acistu fragment s-au lucrat ian copii tălmecirii ian anul 1848 luna iuanu-
arii, iar pe acit caier s-a ianceput la decembri, 27 anul 1847, şi bolnăvindu-mŭ 
l-am gădit după iansănătoşare me la fevroari anul 1848.

 D. Balica comisu
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Romanŭ istoricŭ

POLIDOR ŞI HARITI

dină elino-greceştile istorii acum iantăi oarŭă tradusă şi compusă pre 
cum să vedi iană limba dacoromanomoldavă de comisul Dimitrie Emanuilov 
Balica ianŭ patru părţă şi patru gravire! ian oblastul Bessarabiei opaşulă al 
Bălţălor, ian anulŭ 1843, luna ianuarie.



Domnului domnu, marelui agă 
Costachi de Negruţă

Trecire timpului iandepărtare uime cunoştinţa ochilor celor muritori, 
aducire aminte iansŭ rămăind purure dacŭ fandasie nu să-ngămfeazŭ ian duhul 
omului.

Ieu, păstrănd pe-ace din mijloc, ca celui născut a poezŭ, a descrie gus-
toasŭ prozăi, a ian cunoştinţa pre al său popor, cu vechile lui vertioasŭ ş-onorati 
fapti a compoza tot lucru ce ar filonica nebuna cuviinţŭ, şi a face bine iantot 
prilejul patrioţălor dumilorvoastri, am iandreptat, mai iantăi acistu al mieu 
prostatnic poem cătrŭ domnievoastrŭ.

Rugăndu-vŭ, milostivule domnu, ca să-l povăţuiţ iantru-ncunoştinţare, 
autorilor tineri şi tinere, şi a doritorilor de asămine obiecturi, compatrioţ 
iansăn-aţ ian procuvăntare mea, ce stă-nainti, şi tot odatŭ ca un sistimatic 
nou, ce sănteţ cei de astăz metode, repetuind altŭ a me-ndeletnicire, vă rog 
iandreptaţă-i smintelile, ş-adăogindu-i neajiunsul, mijlociţă-i tipărire lui, prin-
tr-un abonament public, spre a mă cunoaşti, cu răspect.

al domnielor voastre,
mai mic patriot 
ş slugŭ plecatu,

Dimitrie Balica comisu

anul 1848 fevr. 27
oraş Bălţălorŭ

Domnilor onoraţi tineri şi tinere,
autoare ai daco-romano-moldaviei.

De cătrŭ al mieu rău noroc aruncat, găsăndu-sŭ intre-al Besarabiei pămia-
nt trecut acum 12 ani, ochii mii n-au contenit a priivi cu mare măhniciune 
cătrŭ ţărmurile patriei meli daco-romano-moldavie şi de câte ori videm că 
s-ascunde cu măndriaţă׳ngămfare soarile razăle lui ian munţăi cei răcoroş al 
Carpatului lăcrămam, mânguindu-mŭ că fărŭ a simţŭ, m-am ianstreinat de 
drăgăstoasa me patrie şi obosit de nefolosătoarile meli cugetări, a trecirii meli 
ian trănsa, plin de măhniciune, mă cuprindem iarăş de-ntunecatul hobot al 
nopţăi Besarabiei.

Patrioticescul entusiazmu iansŭ nu-mi da răpaos nici noapte şi ca-ntr-o 
previdenie mă-nvăluem cu feliuri de mulţămitoare hăluciri, parc-acu mă vi-
dem de un patrioticesc zefirŭ, aburindu-mă ian a streine tăceri zăduf. Parc-
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acumŭ videm iancălzit de soarile patriei meli, cănd eram răcit ian totul de 
ghieţul maştiţii meli. Parc-acu, mergând prenaltile stănci, surpături cumplite, 
şi poticnit ian piire dejnădăjduit patriei meli, mă simţăm sprijănit de o mănŭ 
patrioticŭ şi-nspăimat, trezându-mă, nu videm altă-nprejiurul mieu, decât aceli 
ce mă urmăre-n locul streinătăţăi. Iantr-al mieu auz răsunănd nu numai un 
eho, că patrie me-nfloreşti şi creşti pre ai săi fii cu celi mai sămple şi gingaşŭ 
santimenturi.

Dorul de a mă găsi şi eu iantrua sa inimă, mă-nvăpăe foarti şi căci că nu-l 
putem iandeplini, mă spălam ian lacurile meli, ce să fac spre a me oareşcari 
măngăeri şi spre o aducire aminte, măcar că şi eu sănt daco-romano-moldav 
şi că cu din suflet poftă dorescŭ ca să-mii văzŭ ianfrumsăţare neamului mieu. 
Trăducănd din grecie am compozat altŭ istoric romană. O iantămplari din 
timpurile vechilor ellini, a doi tineri de bun niam născuţi, intre carii din 
prunciie, crescănd cu a lor vrăst şi dragoste soţăetăţăi şi pentru c-amăndoi 
vrură a să uni printr-o deapurure legătură cu a părinţălor săi binecuvăntare. 
Norocul i-au făcut a cerca feluriti de pătimiri.

Alcătuirei foarte frumoasŭ şi c-o santementalŭ ianţălegire, prea gus-
toasŭ şi dulci la cetit, şi pe care găsăndu-o foarte moralnică pildŭ sieclului 
nostru, şă-n apropietŭ asămănare iantămplărilor meli. O iancunoştinţăz şi 
voia, dragilor mii tineri şi tinere daco-romane-moldavi, rugăndu-vă a priimi 
întrubăgare de samă micul acist al mieu mugur al iandeletnicirilor meli şi-
ertăndu-mi greşălile, ce-am putut face ian traduţie din lipsa lexiconului da-
co-romano-moldav şă-n compozaţie din nediprindire me întruritoricire cu-
vintelor. Faceţă-i ne-npiedecat un mic abonament spre a să tipări prin păzăta 
întruasămine rănduială ian folosul unui iancujbatŭ ian strămtoriri al vostru 
patriot şi care vă va rămăne voaia ai mii omogheniţ aducire aminte despre al 
mieu patriotizmu. Iar eu întrusurierita, că-ncurănd voi sălta lăngŭ sacrifiastul 
patriei meli, împreunŭ cu voi prin mijlocul îmbrăţoşării voastre mă-n sămnez 
prin tot răspecatul. 

 al voastru mai mic patriotŭ,
 Dimitrie Balica comisul

1848, 
feb. 27

oraş Bălţălor
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HARITIS
și

POLIDOROS

ELINESCUL ROMAN ISTORICĂ

PARTE Iiu

Supt stăpănirea lui Agheu Atina era una din celi mai ianflorite şi norocite 
imperii a Elladii, care-n sănurile unii prea bogate-n noiri, atinenii uitasŭ 
toate-nfioratile răutăţ ce li-au fost cercat cănd au avutŭ octăşăre cu Minos, 
iampăratul Critului.

Pisistrat, acest credincos şă-nţălept prietin a iampăratului său temeiul 
atinescului loc, cel mult drag orăşănilor lui au lăsat iampărăteasca curte pentru 
c-acum au fost iancetat povăţuerile lui mai mult de a fi folositoare. Nu cerea 
el altŭ decăt 
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linişte, care atăta de mult o căpătasŭ cănd s-au tras din curte, iantru care fapta 
lui ce bunŭ, ianvăţătura lui au pornit asupă-i pizma a vro-căţva dinpreunŭ cu 
el orăşăni.

Ian stănga de la Pirea1, doaian miluri iandepărtare de la oraş, să vedi o 
răsfăţatŭ movilŭ, asupra cărie epoxa noroadelor de a munce, au hărăzăt mai 
din ianvechime un sacrifiastrŭ lui Posidon2.

La acel loc era foarti prostatnic acum ziditŭ o capnişte a celui Posidon, 
unde s-aduna lăcuitorii din părţăle Ităcăi3 de căteva ore                                                                  

       1Şcăle sau portul Atinei.
       2Sau neptium, pe care cei din vechime oameni îl socotie ca un zeu al apilor, ia-i  aduce şi carificuri, o deşartă şi 
fărŭ minte ia-nchipuire a oamenilor.
       3Partea ace de loc, să nute toate cu acest nume sau putem a zice că aşa că nume acel ţănut la malul mării.
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pe anŭ spre a-ş aduce mulţămirile cătrŭ zei lor pentru adăspostirile, care li să-
npărţŭ4. O deapurure primăvarŭ stăpăne locurile aceste, şi de pe copaci frunzăle 
nici-odatŭ nu pica, liniştitile zgomoturi a iancujbatilor părae, iancetişoara 
suflare şi tragire a văntului, petrece prin inimile celor ce să-ntămpla a să rătăci 
prin aceli locuri o săntŭ fricŭ şi umple sufletile lor c-o desfătătoare tremurăturŭ, 

4 Cetitoriul însă să aibă aducire aminte că cei din vechime oameni stăpâniţ mai mult de păruri şi de o săngură numai 
vroinţă, şe pofte, născoce şi multe obiecturi ce li să fece uşărae, ian trăgănare de mulţî ani a unii deprondere şi mai 
vertos, că nici fiinţa dumnezeirei ce  adivărate făţîş, nu era încăcunoscuti bine lumii. Fieştecare popor îş ianchipue şi 
zeul lui şi pentru că cu mulţeme popoarelor sau adunat şi ncămnate ciate de zei şi zeiţe, pe carii ca pe nişte păndari 
ia-i şi ianluncra, ianperţendui a fi de  fiişcari neputinţă, patime, vertuţie, stihie, vrednicie şi zeul ţăitori acei numiri, 
pre cum să vede-n mitologhie, de cari idei fiind a me ţin v acelor vieţuitorii siecluri. Crede  că şi-n fericirile lor şi-n 
nefericirile lor, şi-n toate iantâmplare s-ar fi ocrotind de acii zei. Deci şi aciastă latură  avea pe Posidon
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menind chizăşăe unii dumnezăeşti folosănţŭ.
La poalile aceştii movile au cerut Pisistrat a afla lupta-nprotiva ne-

dreptăţăi omineşti şi scăpare despre nemulţămitoriul său sieclu, stare ce-nde-
lungatŭ a luiarilor aminte l-au ianpietrit ianprotiva plecării norocului şi inima 
lui sămţŭ ea numai pe jumătati ticăloşăile, iantru care cunostinţa atăte ori i-au 
fost pregătit-o, iară asprime l-au fost ianvăţat căt de puţăn poati că să razăme 
cineva ian vrednicie şi-o din lăuntru simţăre, iai propune necontenit, că ar fi 
fost nenorocire să fii cineva cu fapte bune dacŭ-n săvărşările lor nu va găsă 
vr-o dulce mulţămire şi mulţămea prietinilor, carii nu mai iantru fericire ia-l 
cuprindea, l-au fost părăsit. El priivea l-alor depărtare fărŭ să să turbure şi-n 
locul scăpării sale, avea numai pre fiiul său şi pre a casnicii lui zăi, care-i făcea 
lecuirea prietineascŭ.
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Polidor iancŭ era-n prostatnica pruncie cănd moarte ş-au făcut ei-s platŭ 
prin naştire lui, pre maică-sa şi, cu toati că prin ivire lui ian lume, Pisistrat s-au 
fost despărţit de o scumpă şi dragă a lui tovărăsăţŭ, însŭ tot era fiiul cel prea 
drag al tătăni-său.

Despre toati ianpovorările, părăsit fiind Pisistrat, au ianpărţit timpul 
său iantru servire zăilor şi-ntru creştire fiiului său şi iansuş bărbatul acela, 
care-ntr-o-ndelungatŭ epohă cărmue scaunul iampărăţăei, au ştiut să afle o 
mulţămitoare iandeletnicire iantr-o de preatutindini prostatnicŭ stare.

Aproape de locul, care el lăcuie, să afla o tănărŭ văduvŭ numită Ste-
ropi, care de doi ani trăe iantru aciastă singurătati şă-ş tăngue acolo pre dra-
gul ei soţ Iepofant, carile iandatŭ cum s-au ianceput ostăşăre cu critienii,                                                                                                                       
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s-au ucis de măile lui Androgheu5. Hariti, fiica sa ades iai usuca lacrămile sali, 
adesŭ ori s-arunca ian braţăle ei şă-i vorovie cu-n jiumătăţătile şi nepotrivitile 
sale cuvinte alcătuite de pruncie, zicăndu-i:

- Draga me, draga me, mamă, nu mă lăsa să trăesc pentru tatăl mieu şi 
pre mine. 

- Ah, fiica me, ia-i răspunde Steropi, atunce cănd o auzie aşa de 
nevinova-tŭ grăind, măcar dac-ar vroi bunii dumnezăi să-ţ scurtezŭ viaţa ta şi 
să te triimată după tatăl tău, mie iansŭ, de ar fi cu putinţŭ să-mi mai lungeascŭ 
ian văpere, c-o prea dulc-a voastră aducere aminte.

Apropiere şi o deopotrivŭ nenorocire au unit mai cu strănsoare pe 
Pisistrat şi pre Steropi. Ianpreunŭ pătimire, pe 

     5Acest-au fost mai marile oştilor Critului, care au iantrat ian Ellada
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care o naşti nenorocire şi lipicoasŭ putere a faptii bune, nu era săngure, numai 
pricinile cari s-au legat iantr-un loc c-o nămerginătŭ conglăsuire aciştie mai 
vărtos sămţesŭ mulţămire ian mengăetica lor descriere a iantămplărilor sale, 
unul altue, pentru că nenorocitul nu mai ian adunare altui nenorocit, aflŭ măn-
găere şi uşurare l-a sale dureri. Rodul de aice era o răsplătitŭ prietenie, care 
să-ntemeeazŭ iantr-o deopotrivŭ respectaţie, şi care hotără pentru totdeauna o 
firŭ de voe plecare.

Pisistrat n-au fost iancŭ trecut vrăsta dragostilor şi Steropi de abie ian-
trasŭ iantrănsa, cu toati aceste ei, au părăsit-o iansfărşet amăndoi şi, mai iantăi, 
au hotărăt să să lipeascŭ de adunare cea ianpreunŭ, de căt să să lasă pe săne 
întru o asămine primejdieoasŭ patimŭ, şi pentru că vor fi amăndoi credincoş, 
s-au jiurat asupra cenuşăi adormiţălor lor tovarăş ai dragostilor că vor păzŭ ne 
jăgnitŭ simplătate 
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prieteşugului.
Drăgăstoasa unire a părinţălor deopotrivŭ vrăst a deprinderii curăţănie 

ce avea unul cătrŭ altul, toati au mijlocit ca să facŭ pe Polidor şi pe Hariti 
deopotrivŭ vrednici de estim iantre dănşii. Pisistrat avea dragoste asupra 
fiicăi Steropii ca iansuş asupra copilului său. Şi Hariti nu ave despre taicŭ 
mai multă ocrotire decăt de a lui Polidor. Steropi ave purtare de grijă pentru 
amăndoi şi deopotrivă-i căuta. Aciaste dulce maicŭ lua-aminte pentru adunare 
lor ian timpul cănd Pisistrat să-ndeletnicie de-a ianrădăcina ian crescuţŭ-i săi 
cunoştinţa cei mai curati, mai nevinovate şi mai pre-nbunătăţăte petreciri.

Ian toati zălile iai ianvăţa a lăuda pre zăii săi, puindu-i, intre altile, să 
cănte dănţuitoarile ode a lui Orfefs, pe urme le tălmace minunile firii şi fă-
ce luiatori aminte la buna rănduialŭ ce vrednica de minuni, care stăpăne la-
ianpreunŭ 
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lăcuinţa lor, adecŭ ori el, spre a lor mulţămire, le-alcătue noian căntece, pe 
care iai iantovărăşŭ cu a lăuta lui sau iai pune să facŭ un joc cu-ncetul sunetŭ 
al fluerului său. Norocoasŭ mulţămire ave Harite şi cu Polidor, petrecăndu-şi 
timpul lor inpreună liniştit şi cu bucurie, fiind c-amăndoi trăe numai pentru 
iansuş ei. Şi cu toati aceste ei nu-nţeleje nici ştie rădăcina norocirii lor, dar nici 
cunoşte altŭ datorie decăt aciasta ca să să pleci acelora, la care ei era-draje si 
să să osteneascŭ ianpreunŭ deopotrivŭ. Ca să pui în lucrare ianvăţăturile lui 
Pisistrat vroe ca să samine intre dănşăi o micŭ zule, care s-aprinzŭ sămţările 
lor iansŭ cercare n-au aflat locul său. Pute cineva ca să găsăscŭ protimisire la 
vrednicie de iandrăjiţ copii, cănd unul altue să sărguie să-ş dei iannaintire? 
Părinţăi priive cu 
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mare bucurie ajera plecare a fiilor lor, pe carii vrăsta lor acum numai deodatŭ-
ţi erta. Ei unul altue ia-ş zăce frati şi sorŭ, cu toati că-n ei acum cu desăvărşăre 
să statornicisŭ prin aceasta o mai apropietŭ unire, pe cari măcar-că odatŭ era 
să-i iancredinţăzŭ vrăsta lor şi legiuirile, iansŭ ei nu o ianţăleje.

- Draga me Steropi! Au zis Pisistrat iantr-una din zăli, unire fiilor noştri 
are să iantăreascŭ pentru deapurure mai cu strănsoare şi pe a noastrŭ şi dacă 
moarte me va răpi de la voi, ia-ţ rămene fiiul mieu. Aşa fiiul mieu, care are în 
curănd a fi şi alŭ tău.

- Moarte aţ zis? Steropi au întrebat, cum, să te pierd şi pre tine? Şi pre 
mine să te plăngu? Bunilor mii dumnezei! Dar să poate ca şi prieteşugul să fie 
atăta de otrăvitori, pre cum săntŭ 
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dragostile? Dacă şi pentru nenorocire să găsăşti vre-un sfărşătŭ pre cum şi 
pentru norocire, nu am mai multŭ ce să mă temu, norocul m-au făcut dupŭ 
toati altile să sămţăsce cu-ndestulare ticăloşăile mele.

Iantr-acesta-ş chip să măngăe nenorocita Steropi pentru durereli ei, pe 
care cu lacrămi le iantovărăşŭ şi pe lăngă aceste mai mari norocire ea nu găsŭalta 
decăt asprile lacrămi le iantovărăşŭ şi, pe lăngŭ aceste mai mari norocire ea 
nu găsŭ alta decăt asprile lacrămi al dragostilor. Noapte ades o apuca întru 
aceastŭ iandeletnicire şi viitoare dimineaţŭ, o găsŭ înotănd iantrănsăle. Căte 
puţăn, puţăn o îndulce viitoare nenorocire a schimbatii cei de acum a ei stări, 
priime cu mare mulţămire ca să descrii istorie dragostilor sale cu pre dragulŭ 
său soţ. Adesă ori iantra ian cele mai din lăuntru locuri ale pădurii ca să poată 
acolo ceti 
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iaie turburare, vrednica de cuvăntare a ei dureri, acolo cere ea pe bărbatul ei de 
la dumnezăeştile puteri cu mare strigătŭ, pe care le ar fi prelungit şi mai mult, 
dacŭ ce foarte mare a ei dureri nu s-ar fi înăduşăt glasul.

Odatŭ au povăţuit întămplare şi fierbinţala zălii pe amăndoi copiei la 
ţărmurile unui depărtat izvor, unde ave deprindere Steropi de a întărzăe mai 
de apurure, care acestŭ a ei adeasŭ merjire acolo copiei, neştiindu-o diodatŭ, 
auzănd glasul maicii lor, s-au sculat şi au alergat ca să-i iasŭ înainte, ea însŭ, 
fărŭ să o înţăleagŭ, au iantrat mai înlăuntru pădurii. Copii mai era acum pregătiţ 
ca să-i iasă ianainte, însă respectulŭ şi buna onoraţie i-au oprit la fiiştecare 
cuvinte ce grăe Sriropi. Curge gingaşăle lacrămi a copiilorŭ 
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pe obrajii lor căutănd unul l-altul ian tăceri. Ianvioşare simţărei ce-nvăpăe 
pe Steropi, să păre c-au trecut prin inimile tinerilor. Dar acie, care ii o sămţŭ 
nu era vre-o atăta de-scărbelaicŭ sămţăre, care ave de camarad pre căinţŭ. 
Era o ianprotivnicŭ acei desfătătoare sămţăre, care idea unii născute numai 
dragoste, nu o lăsa nici o dată să să iamprăştie fărŭ socotinţŭ.

Steropi cete acum cursul cuvintilor acelora urmati, cănd dragul ei soţ o 
au fost adus-o la sacrifiastul zeulu Emin6 şi s-au unit pentru totdeauna. Cea 
fărŭ meşteşugire ianfăţoşare a desfătării, care ea iansuş simţă iantr-aceste 
minunte bucurie dragoste ei aceste de atăte 

    6 Ellinii şi toţ cei din vechime pe acictu idolŭ îl nume zeul iansoţărei sau a meritişului.



Polidor si Hariti

61

ori multuratice jiurăminte, cari ea acum le mai priimea cu o noia pomgŭ şi chi-
pul cel de faţŭ al dragostilor, întru care măhniciune l-ianprumutŭ ian nainte 
dezmierdării, toate o turburŭ şi răcneşti foarte inima dragostilor.

Polidor ian mijlocul acestora ţăne mănuşuţa Haritii întru a lui şi o strănge 
din cias ian cias, o căutăturŭ, o zimbire şi o simţăre, ş-o simţire s-arăta-ntr-
amăndoi tinerii, ş-a lor inimi, săltănd iantrănşăi, de-opotri s-au aruncat ian 
iantinsăle lor braţă şi co-nvăpăiate strănsoare s-au lipit buzŭ de buzŭ ian trei 
rănduri, apoi au cercat să vorbascŭ şi de trei ori să-ncălce cuvintile lor ian 
gurŭ. Bucuria cari ei simţŭ au iandoit a lor luare aminte. Steropi, cari nu-i 
ianţălege, urmăre întru cetire istoriei sale. Sfărşătul aceştie au făcut pre dăn-
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şăi să sămtŭ prepuelnic o norocire, a cărie intrebuinţare nu le era iancŭ lor 
cunoscutŭ. Hariti s-au roşăt şi o nedeprinsŭ văpae eşăe din ochii lui Polidor. 
Dar căt de mare au fost mierare lui, cănd Hariti neaşteptat s-au tras din braţăle 
lui. Încă şi spaima Haritii au fost şi mai mare. Ea să-npotrivie lui Polidor fărŭ 
ca să poatŭ găsŭ rezonul.

Noapte, gătindu-sŭ acum a năvăli asupra luminii zălii, ş-au iantăns iantu-
necosul său veşmănt preste albăstrita cereascŭ boltă, nelăsănd a să mai ian auri 
frunzăle tufoşălor arburi de razăle soarelui, dup-a cărora ian-alti vărfuri el 
acum s-ascunsesŭ. Steropi au lăsat ace lature, aşăjdire şi aciştie să cuvine a să 
depărta de un loc, iantru care dragoste şi iantămplare le-au descoperit cea mai 
ascuns-a lor pătimire, făr-ca ei să ştii ceva.

Polidor merge-n nainte, tăcănd.



Polidor si Hariti

63

Hariti in urma lui cu-ochii plecaţŭ-n jos şi c-o-ntărzăetŭ călcăturŭ. Dup-
aciasta, de multe ori Hariti venie la acist izvor. Polidor nu mai n-ave voi s-o 
urmărezŭ şi ascultori fiindu-i, rămăne la lăcuinţa lui.

Ian mijlocul aceştii drăgăstoasŭ sţeni a cămpii de supt movila din latu-
re Pireii, ce să-nfăţoşa de doi nevinovaţi tineri, din nou s-au ianceput iarăş 
ostăşăre ian cămpii Iticăi. Singur Androgheu, care au ucis iantru cea dintăi bă-
tălie pre soţul Steropii, au ianconjiurat Atina c-o mare numeroasŭ vrednicŭ de 
cuvăntat ostăşascŭ puteri şi nenorocitul oraş ian puţăne zăli au fost iangreuet 
să facŭ o prea ruşănatŭ pace, care era mult mai ticăloasŭ decăt bătălie.

Pisistrat iantraceşti iantămplări trăie cu familie lui iantr-o vrednicŭ de 
pizmuit linişte, pe care o naşti nevinovăţie şi cari ia-i o urmărire a simplătăţii 
creştire copiilor iai mijloce asămine atăta norocire 
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ca şi aceli a lui mai ianalte trepti, ce el o datŭ ocuparisŭ. Ian fărşăt, zioa s-au 
apropiet acea, iantru care să cuvine ca mai cu strănsoare să-ş uniascŭ pre fiica 
lor. S-au orănduit aciastŭ sentŭ sărbare a să-ndeplini ian cea de a dăo zŭ, ce era 
zioa Patronicŭ a zeului Posidon, ce-n tot anul acolo o sărba.

Fiişticare c-o nerăbidare aştepta aciastŭ norocitŭ menuntŭ. Pisistrat af-
la-sŭ iantru aciastŭ-nsoţire stilpul şi măngăere bătrăneţălor lui. Steropi simţe 
c-au ianceput iarăş a ianvie ace a ei săcretnicŭ plecari, pe care o naşti asămăna-
re şi care-i atăta-ncuviianţatŭ simţitoarelor sufleti, o nouaia priinţă au ianvioşat 
pe Polidor şi pre Hariti, iansuş ei minunăndu-sŭ de bucurie lor, zăce-n săne:

- Cum ia-i cu putinţŭ să să-ndoeascŭ prieteşugul şi dragoste noastrŭ? Şi 
pentru ca s-o facem să să ţie de a purure, n-avem tre-
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buinţŭ de jiurămănt ianainte sacrifiastrului zăilor! Căci dragoste şi prietenie 
legatŭ prin jiurămănt iai păzătŭ de frica jiurămăntului şi a călcării lui, iar nu 
din curăţănie şi statornicie, mai vărtos că lipsănd frica, mult mai mult ar fi 
păzita, credinţa dragostiii soţăetăţăi şi prieteşugul, fiind o sămplŭ iansuflăţătŭ 
statornicie. 

Acum s-aştepta numai menunta-nceperii sentii rugăciuni. Pregătirile nu 
era să-ntărzăe prea mult, căci nici abea ca să chemi pe nimine din prietini, 
pentru că nenorocitul puţăn are de-aciştie şi pute ei să să-ngrijascŭ mai mult 
pentru alte-n prejiurări. Pute ei să dei loc altorŭ simţări, de căt a celor, care 
atăta de gingaş ia-i une? Inimile lor, dragoste lor, le era prea destulŭ adunari 
l-aciastŭ sărbare.
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Gata cum ca să porniascŭ pe drumul cătrŭ capişte, au auzit de departi 
o ianprăştietŭ strigare, vaete şi tănguire, locul s-au umplut de dezesperanţie, 
un ianspăimat zgomot, răsuna de cătrŭ Itaca, glasul unii trămbiţŭ, ce cu-n 
măhnicos şi rarŭ ton s-auzie, au pus ian spaimŭ şi fricŭ tot locul părŭ şă-n 
singuratica lăcuinţŭ a lui Pisistrat.

- Ah! Fiul mieu, a strigat atunce bătrănul cu lacrămile-n ochi, mi-ar fi 
fost de bucurie să vez petrecire ta ce-npreunŭ şă-n apropiere de mine şi no-
rocitile meli bătrăneţŭ m-ar fi făcut să uit toati rălile pătimiri ale vieţăi meli.

Ah! Eu să cuvine să mă despartŭ de tine aciastŭ-nduioşatŭ răsunăturŭ a 
trămbiţii, ia-mi dă a ianţălegi foarte mult, că patrie noastrŭ iai ian primejdie şă 
i să cuvine ocrotire. Apoi acel, ce mă găsăşti ian timpul cel mai fericit, a 
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o ajiuta. Datoria me faci să o aperi căt vei pute7.
Deci, du-te spre apărare ei, viitoarile poati vor pre-cunoaşte săvărşările 

tale, pe care tu le vei răsplăti cu facire de bine. Nu stricŭ că te depărtez de 
aceea, ce tu astăz ai iandrăgit şi era a fi ian apropiere ta mai cu strănsoare, 
căci a ta datorie ce mai iantŭ iai a ianbrăţoşa patrie. Ş-apoi pe a ta mireasŭ, a 
ianprotivi pre duşmanii, ce vroescŭ a-ţ robi patrie, ş-apoi a te desfăta cu a ta 
amorezŭ ş-a ei haruri. A ianproşca pe dărămătorii patriei tali, ş-apoi a te-ndulci 
cu dezmierdările drăgalaşăi iansoţiri. Nu!..Nu! fiul mieu.

Nu! Să cuvine să-ţ laş patrie ian ce mai 

        7Acista fiind nu zilog către patrie lui  nici  cruţat nici pre-nsuş fiul său şi toate alţi i mai gingăşŭ desfătari.
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tempurii vrăstŭ a tinereţălor tale ian mănile vrăjmaşălorŭ şi tu ace vremi să o 
petreci întru a-ţ înplini o dorinţŭ muritoare. Atunce tu-ţ vei căpăta laudŭ, cănd 
aciasta iai sacrificiia pentru libertate patrii tale.

Aciasta-i şi a me mulţămire ca să-nplenim iancepire spre a cărie sfărşăt 
astăzŭ săntem pregătiţ şi cătŭ bucurie sămţe sufletul mieu, văzănd aproape 
sfărşătul doprinţălor mele. Dumnezău o cunoscu, dar şi pentru cătŭ mă măh-
nescu, văzăndu-mi patrie ian peire iarăş providansul ia-mi poate fi martur şi 
iarăş cu cătŭ ruptoare de inimŭ priivăscu la doaia de o potrivŭ întămplări piire 
patriei şi despărţăre ta de mine ce pentru totdeauna, pentru totdeauna zice că 
poati, grăbin-
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du-mŭ la moarti ale meli bătrăneţŭ, nu me voi mai vide şi ace pe o vreme de a 
ta, dragŭ soţie! Sufletul nu o poate spune pre organul gurii.

Aice bătrănul Pisistrat, curmănd voroava lui, în necăn-du-i glasul lac-
rămile, pe care ne mai putându-le a le opri, care ca doaia pre vie izvoarŭ, curge 
din ochii lui pe zbărciţŭ-i lui de bătrăneţŭ obraj, le-au lăesatŭ cu linişte a să 
porni pentru vr-o cătiva menunte.

- Fiiul mieu, au zis iarăş Pisistrat, du-te! Du-te! Căci datorie te chiamŭ 
ca iantăi să-ţi obosăşti puterile tali pentru patrii şi, al doile, că iantru dezmiar-
dările tali celi drăgăstoas, să uiţ cum că tu ai dobăndit biruinţa şi că ai lucratŭ 
dezrobire patriei, căci luptii patrioticeşte 
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destul iai lauda ce lăturaşŭ. Ah, fericitŭ-i patrie aceea, cănd fiii ei nu o pă-
răsăscu.

Mutu şi plecatŭ la pământ asculta Polidor aciastă voroavŭ, iuţăle lui 
căutături să opre deopotrivŭ, cănd la tatăl său, cănd l-amoreza lui, numai 
puţănu iaspăimata Harite căuta mijloaci ca să să pleci pe sine iansuş a să iandoi 
c-ar fi adevărati aceli auzite acum de dănsa. Steropi iarăş cu ochii lăcrămau 
cu viitiazŭ numile lui Ierofond, aducăndu-ş aminte de ace menuntŭ, întru care 
o-au lăsat pre e ca să-ş grăbascŭ a lui moarte la ostăşăe.

Puţănŭ încŭ stănd întru asămine amuţăre, astŭ adunare a nevinovăţăei 
sfătuindu-sŭ fiişticare din ei cu cuţetul său şi vorovind cu iantămplare-sa, 
au sositŭ la lăcuinţa lor o trupŭ de ostaş, aducănd inpreună cu dânşăi ş-o 
numeroasŭ adunare de tineri ş de 
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tinere, îngălbinite fiindu-le feţăle lor, iarŭ frica şi spaima lăcue în cătăturile 
lor şi sălbaticii acie oşteni ia-i sălie ca să le urmăreascŭ, înnfricoşăndu-i că şi 
alte mai mari răutăţ le va face. Ian sfărşătulŭ tuturoră, cărmuitoriul a cei trupe, 
rumpănd ianfricoşata tăceri, zisŭ lui Pisistrat:

- Fii tu oricine ai fi, iancredinţază-ne noaia iantruacestu menuntŭ pe aceşti 
doi copii, carii stau plecaţ la ale tali picoare. Poate tu nu ştii că Androgheu s-au 
ucis cu vicleşug şi oştenii lui, cerănd răsplătire, spre a cărora liniştire, Minos 
iantru închiere condiţăilor păcii, au iandatorit pe atenieni ca să triimatŭ la 
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Minotavru8 pe fiişticare anu şapti tineri flăcăi şi şapti tinere vergure şi pentru 
aceea să străngŭ toţ tinerii voştri acum la un loc ca sorţul să hotărascŭ alegire 
lor.

- Androgheu, au strigatŭ Steropi! Varvarul! Cum să-mi răpascŭ acum şi 
pe ace de-al doile a me dragoste şi să-i fii ucigaş, calăul? Iară voi nesăţăoşălorŭ 
ianplinitori a răsplătirei lui, luaţŭ-me mai întăi viaţa, sau temiţă-vŭ de o s-o 
ţăne de o maicŭ amărătŭ. ...

Cu aceste cuvinte, 
         8La Critene pe aceli vremi era o zidire foarte mare şi cu multe iancălcite despărţăture iancăt, dacŭ iantra ve-un 

om ianleuntru să rătăce, nu mai putând eşi afarŭ şi să nume ace zidire laberintŭ, adicŭ incălciturŭ sau incurcăturŭ şi 

oamenii  vea cu a un acelue zice că-n lăuntru ar fi o fiinţŭ jumătati om şi jumătari taur, numindu-l  Minotavru şi pe 
care prostimei lor /necunoscut fiindu-le încŭ adevăratul Dumnezeu/numit pe acel Minotavru Dumnezeu. Şi pre mulţŭ 

oameni şi vinovaţ şi nevinovaţ, ia-i slobozŭ într-acel labirint spre sacrifiţie acie fiare. Însŭ nimeni nu l-au văzut, poate 
că era  o altŭ fhiarŭ şi spre folosul lor shimile ce era atunce slujători ca peştilor idoleşte, au scos o asăminŭ numire că 
adecŭ ar fi jiomătati taur şi jiomătati omŭ şi era ca un Dumnezeu a Critului.
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care i-le însufleţŭ dejnădăjduire s-au aruncatŭ Steropi ian mijlocul trupii ostă-
şăşti, pe care ianbrăncăndu-o ostaşaşti ianapoi, Harite aleargă ian braţăle mai-
cii sale, ce căzănd ian leşănăturŭ, trage jos şi pre fiicŭ-sa ca o eşetŭ din minte. 

Iantre aceste au luatŭ pe Harite iantru a sa stăpănire cărmuitoriul aceii 
neomenete ceti, fărŭ că să opreascŭ căt de puţănŭ şi ţăindu-o de părul ei o au 
adus ian mijlocul încunjorului ostăşăscu, ce-i ocărmue pe drum.

Ce menuntŭ acum era aceasta pentru Polidor să poati judeca de cetitoriu. 
El săngurŭ, iarăş înpovorat ian lanţuri, să trăge de lupii Critului, să zmănce, 
să turba de mănie, să oţărŭ, uneori să răpezŭ intrŭ răpitorii dragostilor lui, 
socotind că va pute măntui pe a sa dragŭ, dar iarăş să arunca ianapoi de 
cumpliţei acei ti- 
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rani, priivind numai de departe la aciaste vrednicŭ de tănguire privelişte şi 
cu o ostenealŭ numai rădica lăcrămoşăi lui ochi cătră ceriu ca sa-l roagi pre 
Dumnezeu pentru ajutoriu şi ianpovoratile cu lanţuri a lui măini ianzădar le 
cerca a le înpinge cătrŭ draga lui.

Măhniciune, aspra pornire a comandirelor lor şi cumplita împreunŭ pă-
timire, dau iarăş Haritii cu grăbire ianapoi intrebuinţăre sămţărilor ei. Viind-
uş, deci, ia-n săne, căutăturile sale cer pe dragul ei Polidor, pe care l-au găsit 
asămine intre ostaş. Inima ei s-au zdrumicat cu totul, ia-l strigŭ, scoati un 
duios răcnit din slabul ei pieptŭ şi cade a doaia oare la pămănt, iar bătrănul 
Pisistrat rămasŭ lăngŭ Steropi, ca să-i păzascŭ măcar ei viaţa, măcar că aceste 
ianspăimatice chinuri tot era de acum şi ian nainte să să uniascŭ cu viaţa ei.
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Aproape de o piatrŭ, unde love valurile mării, au chiemat cărmuitoriul 
pe oştenii săi şi pre adunatile nenorocite sacrifiasturi, pe care cugeta pentru de 
a purure să le desparţŭ de patria lor. Au adus sacrifiasul cuveit jiudecătoriului 
zeu Zevs9 şi celorlalţŭ zăi, apărători şi ocrotitori a celui ostrov. Acum aduce-
sŭ înfricoşatul vas, întru care era să să arăti voinţa norocului. Strigările să-
nmulţăscu. Deznedăjduire să aratŭ cu o noia puteri, însŭ norocul hotărăşti, el 
te-au osăndit pre tine, pre drăgălaşŭ Melantie, nădejde unii mari familii. Pe 
săngurŭ aciastŭ tănărŭ, Anaxamenie, pre ce mai frumoasŭ decăt ce din chiuda 
Afroditŭ nu o cruţŭ. Acum să apropie Poliidor, Hariti chiamŭ spre ajiutoriul 
amorezului ei pre Dumnezău dragostilor şi acestu Dumnezeu, 

               9Acista era mai mari al dumnezeilor ellineşti priste tunet, şi fulgerŭ.
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asculănd ruga ei ia-l măntueşti. Hariti nu să temi nimic mai multŭ. O căutăturŭ 
a ei descopere dragulu său alegire inimii sale şi ea singurŭ eşăe ianainte lui 
cu-ndrăznialŭ.

- O, noroace! Ianblănzăşte-te, te rog, au strigatŭ Hariti, dar, ah, înzădar 
te chiamŭ. Drăgăstoasa Hariti să hotărăşti pentru fiorosul sacrifiastru.

Poliidorŭ să-ngălbineşti şi rămăne fărŭ glas, o ghiaţŭ pre răce cuprind 
toate ale lui mădulări, o prea mare foarte pornire îl urmăreşti. După o tăcută 
măhniciune ne-alcătuite cuvinte, fărŭ vroinţă-i zbucenescu din gura lui, lac-
rămile nesămţăte izvorăscu din ochii lui, o turbatŭ strigare să-nprăştie ian 
aerŭ, încât toate aceste mai ianainte spunŭ ameţala sămţărilor 
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sale şi ce piste mesurŭ a lui nenorocire, el picŭ iantr-o pre adăncŭ măhniciune, 
ianstreinăndu-l multile aceste ticăloşăi de toate sămţările omenerii. Iarŭ ia-ş 
vine ian firŭ şi iarŭ să pierde, ţăpetul lui străbati părŭ în celŭ mai adăncŭ 
pelagŭ al mării.

- O menuntŭ măhnicoasŭ! O pământule, pentru ce nu-l sorbi ca să scapu 
de atite chinuri?

El nu videa altŭ iandepărtare de la ţărmurile mării de cătŭ necurmata 
iantindere a luciului ei şi neogoitile ei valuri, asupra cărora plute vasăle, întru 
care s-afla ascunsŭ toati nenorocirile sacrifiastruri inpreunŭ cu prădătorii lor, 
unde şi Harite unite cu eale, plănge soarta lor. Polidor nu-s sămţăşti mai mult 
greutate lanţiurile lui, răpede să scoalŭ pe 
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picoare. Ianzădar ia-ş aruncŭ împrejiuru amăgitile lui căutături, care, alergănd 
pretutindine nu vede altŭ nimicŭ decătŭ o măhnicoasŭ săngurătate.

Numai atăta el acum lăngŭ dănsul cunoşte, pe ace piatrŭ, adică, care au 
fost marturŭ a nenorocirilor lui, moarte era gata ca să-i sfărşascŭ chinurile lui 
şi valurile mării să i-să facă lui mormănt. Dar pentru că draga lui nu lăsasŭ 
ţărmurile Atichii, gănde că poate norocul va ajiuta s-o mai vazŭ şi aceste 
cugetări l-au oprit încŭ puţănŭ, scumpe părăndui-sŭ viaţa părŭ la ace menuntŭ.

Plin de dragoste şi răbdare, să zbuciuma el iancunjiurănd ţărmurile. 
Nimic nu-l linişteşti, nimic nu-l ţine, nu-l ianfricoşazŭ, nici tăetoarile 
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pietri nu-l împiedeca. Le trece fărŭ a le sămţŭ. Durerile lui iai dŭ noia puteri 
numai în ianflăcăraţŭ-i lui ochi văia de stare sufletului său şi o pătrunzătoare 
ianduioşatŭ strigare mărtirisŭ măhnire, cari inima lui o sămţŭ.

Cu toate aceste cărmuitoriul Haritii iancŭ nu au fost lăsat malurile Aticăi, 
pentru că văntul iancŭ ţăne corăbiile ian şchele Pirei. Polidor au ajiuns acolo, 
de departe au văzut el steagurile ce sta pe vărfurile catargurilor şi deodatŭ 
iarăş acum i s-au înturnat esperansul ian inima lui.

Ajiungănd el mai aproapi de locul dorinţăi sale, ce măcar iai înşăla ini-
ma c-o păreri, ce-i năşte dragostili, el ian duioasa lui aciastŭ călă-
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torie, au mai iantălnitŭ vr-o căţ-va dintr-acei, carii asămine cu dănsul, scăpasŭ 
de turbăciune norocului şi carii au pătimitŭ, pre cum şi el, ca să fie despărţăţ 
de a lor amorezŭ.

Felurimi de cercări au iantrebuinţat Polidor ca să găsascŭ vre-o luntrinţŭ, 
care să-l tărăie la corabie unde era Harite, însŭ toate au fostu ianzădar. Au 
gănditŭ mai la urmŭ a cerca ca să poatŭ muea petroasile inimi ale răpitorilor 
dragostilor sali cu cele de toatŭ noapte tănguiri. Dar iarăş i-au fostŭ întru 
nimicŭ şi aceastŭ a lui cercare, căci acela pre sălbatice fiari, nici cum sămţănd 
despre a lui dureri ia-şi băte joc de dănsul, răzănd cu mari hohote pentru a lui 
vaeti. Iar bietul Polidor aştepta ca un perdutŭ cu foarte mare durere sfărşătul 
micălăşeilor lui.
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Măngăere lui era acum numai o săngurŭ amăgitoare esperanţie şi trăe 
numai ian căt vede corabie, ce ave întrănsa pre draga lui Harite şi cu hotărăre 
era, că dacŭ s-ar fi depărtat şi aceasta de la limanŭ, el să-ş afle atunce mormăntul 
în adăncul mării.

Anna săltare a mării, ce stăpăni ian timpul acei pregătiri de călătoriei 
au ţănut pre drumarii răpitori mai mult decăt pieste a lor aşteptare şi critenii, 
carii nu dore să le să sfărşascŭ provizăelor ian limanŭ, au triimes pre vr-e căţva 
comisioneri ai corăbiei lor la uscat ca să le cumpere lorŭ celi trubuncoasŭ.

Un tănorŭ critia-n, ce era povăţuitoriul oştenilor triimiş spre cumpărare 
proviziei, au văzut pe Polidor iantiinsu asupra năsipului cuprinsŭ de ce mai 
înfricoşată



Polidor si Hariti

82

dezesperanţăe, aciastŭ vrednicŭ de mănguitŭ vedere au stăpănit inima lui de o 
foarte gingaşŭ inpreunŭ pătimire, l-au intrebatŭ pricina lacrămilor lui. Şi dupŭ 
ce Polidorŭ s-au istorisit nenorocita lui iantămlare, tănărul oştean, ce o ascul-
ta cu o mare luare aminte, plecăndu-şi ochii lui ian jios plini de iandurare, să 
măhne împreunŭ cu el, căci nu pute să-i iantoarne pe a lui amorezŭ.

De multe ori pe zi venie acea luntriţŭ la mal şi acel povăţuitoriu a eai, nu 
scăpa nici odatŭ de trasu-i băgare de samŭ, acu să apropie d-acel nenorocitŭ, 
pe care acum şi iansuş norocul, care-l arunca-sŭ iantr-aşa haoc, ia-l căina.

- Ah, au zis Polidor cătrŭ tănărul critean, care să aflŭ lăngŭ dănsul, ah, 
dumneozăoae 
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Palas10, să-ţ fii totădeauna întru ajiutoriu şi pentru că tu eşti mai iandurătoriu de 
căt varvarii, care ti acompanarisăscu, priimiţ o rugăminte a me, lăsaţă-mŭ să 
mai văz odatŭ încă numai dragoste me, numai un menunt să văz înainte ochilor 
mii cei obosiţŭ de lacrămi gingaşa icoanŭ a dragăi melu Harite, ş-atunce voi 
muri mulţămitŭ şi mai puţănu nenorocitŭ.

Stratonŭ, aşa să nume acel tănărŭ, dore ca săndestulezŭ aciastŭ cerire, 
dar frica celor mai mari ai lui iai înprtivie. Polidorŭ, care s-au sculat ca să-
nbrăţoşăzŭ gienunchile lui Straton, au picat din nou la pământ şi toate ţărmurile 
mării răsuna de tănguirile 

    10 Palas sau Minerva, elinii o ianchipue iantr-o figurŭ ostăşascŭ; şi anume a fi zeiţa ianţălepciunii şi a ostăşăei.
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lui ianzădar, să săle Straton să-l măngăe cu făgăduinţăle, ce-i propune spre a 
lui ajutoriu.

Vănturile iancŭ totŭ nu lăsa suflare, ce pute ca să meneasc timpul călăto-
riei şi corăbiile sta opriti ian limanŭ. Ian zădar sacrifisŭ critenii mai ian naltu-
lui lor zeu, carile, deşi ian alte dăţ iai ianvrednicie unii deosăbite a lui băgare 
ian samŭ, acum iantr-acestŭ datŭ să făcusŭ surd la ruga lor. Era zeul Posidonŭ, 
apărătoriul Atichii, care iai ţăne ian malurile Sali, mănios fiind pentru dările, 
ce făgăduisŭ critenilor, lăcuitorii lui fărŭ a lor vroinţŭ. 

Iancŭ odată au hotărăt critenii ca să iasŭ pe ţărmurile acele şi să facŭ 
zeului apelor o sărbătoreascŭ sacrificire. Straton au ianştiinţatŭ pe Polidor 
pentru aceasta, 
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puindu-i ianainte că are a fi iansărcinat cu purtare de grijă şi ordonaţie asupra 
corăbiilor.

- Ascultŭ-mŭ, nenoricitu-le, i-au zis, noi să-ntrebuiţămŭ aciasta cu mij-
locul bunului [p...i]  m-au ce provedansul ne l-au descoperitŭ şi tu ai să vez pe 
draga ta Hariti. 

- Ce! Eu am s-o văzŭ? Eu voi mai vede-o? Au strigat fărŭ sine Polidor 
şi cu mierare. Cum? Are a să ianplini ce de pe urmŭ a me dorinţŭ? Marelor 
zei! Voi o ştiţ! Eu am trăitŭ părŭ acum numai pentru acel săngur menunt, ca 
odatŭ s-o mai văzŭ. Vetiazule duşmane, mai făcut ca să am iancŭ esperansu, tu 
vroeşti a conteni chinurile meli, tu vroeşti a şi mai potoli văpae, care foarte cu 
iuţalŭ mănflăcăreazŭ, tu ai venitŭ a-mi tămedui rana me, care fărŭ vindecare 



Polidor si Hariti

86

o cunoaşte-mŭ.
Tu-nsfărşăt eşti al mieu mentor cătrŭ muntile dragostilor. Dacă toatŭ 

socotinţa nu să va desfiinţa de răul mieu noroc şi dacă soarta me nu va hotără 
ca pentru totdeauna să me aflu ian chinuri.

Straton i-au tăet cuvintile mulţămirei lui, cu care el măcar părŭ la dorita 
lui iantămplare să sătura, ianchinuindu-ş numai norocire ce poati ave.

Pentru vr-o căteva menunte, stăpănind tăceri, ca să socoteascŭ mijlocul 
cu care să cuvine s-ameţeascŭ luare aminte a ostaşălor criteni mai c-uşurinţŭ.

Polidor era tănăr şi frumseţăle lui pute foarti uşor ca să-l ianchipueascŭ 
iantr-o copiliţă curăţănie chipului iannalta gingăşă me a deprinderilor, au născut 
ian minte lui Straton aciastŭ idei, pe cari tănărul amorezat o au ianbreţoşat 
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cu mare priinţŭ şi bucurie. S-au aruncat de multe ori ian grumazăi lui, la 
picoare lui, ia-l cuprinde, ia-l săruta, i-ar numirile de părintile lui, de făcătoriul 
lui de bine răsuna prin usna buzălor lui.

Zimbire zorilor dimineţăi, eşănd din palaturile sale ian albicioasa sa 
trăsurŭ pe orizon, după care urma ca un prea măreţ urieş soarile cu razăli sale 
pe-nroşătul ceriu, cere şi liniştitile zefiruri să jiuca cu albicoasăle mici valuri 
ale mării ce să asămăna cu-n nesfărşăd pudŭ ian Crişae. Polidor acum era 
la ţărmul mării, cu nerăbdare aşteptănd incepere sacrificului, care dup-a lui 
dorinţŭ prea mult iantărzăe.

Necontenit cugeta la norocirea ca să vazŭ iarăş pe Harite, de la cari, 
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ah, în tot menuntul foarte departe-l ţăne spre a să arunca la picoapile ei. Ian-
vioşăre sămţărilor lui iai făce acum să vorovascŭ cu dănsa. O auzie, o străge 
ian braţăle lui, o udŭ cu lacrămile lui ş-apoi iarăş să mănie, părăndu-i că ea 
l-au uitatŭ, adăpatŭ de aciastŭ măngăitoare şi măhnicioasŭ idei, ce o naşte 
cărmuitoriul dragostilor ian sufletile omineşti, au slăbit cu totul şi mai-nainte 
esperanta lui norocire, pre cum şi urmărire sorţăi lui, el cu-n norocitul acestu 
entusiazmu le trecusŭ cu vedere.

Menunta sacrifisului au venit, Straton ian adivăr ave paza corăbiilor, 
iansŭ iandatŭ au lăsat aceastŭ iandeletnicire numai ca să-nplineascŭ făgă-
duinţa lui datŭ cătrŭ nenorocitul amorezat. Polidor au văzut acum de departe 
luntriţa, care ave să-i iei 
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iannotănd cătrŭ ţermuri, pe care el sta priivind căpătare fericitului ceas! El 
diabie ţăne pe a lui inimŭ de bucurie şi de gjingaşa desfătare ce o simţe ian-
prăştietŭ ian totŭ trupul său.

Straton au navigatŭ părŭ la acel mal, ie pe Polidor de mănă şă-i zăce: 
- Vino, străinule nenorocite, şi priimeşti pe săngura facire de bine, care 

ţă-o iartŭ ţie iancŭ odatŭ norocul prietenului. Însŭ jiurămi-te mie căte vei 
ianturna de la corăbii părŭ încŭ nu să sfărşŭ sacifiastrul iantru iansum acestu 
vas, ce acum te priimeşti pe tine.

Polidor nimic nu auzie uimitu-o de a lui plins de desfătare ianplinire 
a dorinţăi sale. Nimic nu vedi! Nimic nu să grijaşti. Ce toate să făgădueşti a 
ianplini. 
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ba, iancŭ putemŭ bine a nencredinţa, că-ntraşŭ scumpe menunte. De ar fi fost 
iandatorire lui Stratone a-l băga şi prin zghiaburile iadului, el s-ar fi unitŭ 
a iantra, ca numai să poată potoli dorita lui aşteptare a mai vedea pe a lui 
drăgălaşŭ Hariti.

Celi şapte tineri fetişoare, era toati iantr-un loc pusŭ la-nchisoare, iar 
acei şapte tineri flăcăoaş, erau tot la un loc,iansŭ iantr-altŭ corabie. Fărŭ să fiie 
cunoscut, Polidor au trecut garda corăbiilorŭ prin ajiutoriul prefacerii sali şi 
au ajiunsu de Stratonu povăţuitŭ părŭ la locul unde era amoreza lui iancuetŭ.

Uşa să deschide şi deodată o privealŭ, întru care frica şi dezesperaţie 
ajiunsăsŭ iantru ce mai de pe urme mărginire. Cu părul iancălcitŭ, cu ochii 
boldiţ, capetile 
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şi sănurile zgărieti, ca cum am văzue pe mandrile ce să gătisŭ spre iansufleţire 
lui Bahis11. Aşa aştepta ianchisăle tinere cu spaimŭ menunta chinuirei lor. 
Hariti ce afla ian mijlocul lor iantinsŭ pre pămănt. Cănd şi cănd iantinzănd 
neputincoasăle ei măini cătrŭ ceri. Polidor, viind aproapi, şă-ntunerecul ne 
lăsăndu-l cu desăvărşăt nimic să deosăbeascŭ, strigŭ pe Hariti, iar ea iandoindu-
sŭ la a eai norocire, nu-i răspunde. Polidor mai urmeazŭ cu răsunătoare lui 
strigare şi Hariti ianzădar ciarcă ca să-i poate răspunde, să sămţe ca să scoaţŭ 
vru-n cuvănt şi nu poate. Polidor, apoi o cunoaşti şi, răpăzăndu-sŭ asupra eai, 
o apucŭ ian a sale braţŭ, uitŭ-nsfărşătŭ amăndoi pătimirile lor, văzindu-sŭ unul 
cu altul 

    11Bahus era socotit de deşertăciunile oamenilor de trecutile vecur zeul beţei. Vez mitologhie despre aste prostii. 
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şi aceasta le era destul, suspinurile lor, strigările lor, ianăduşăre lacrămilor lor, 
bucurie lor şi măhniciune mărturisŭ sămţăre cei stăpăne deopotrivŭ.

Şi pre cum Orfefs12 odinioară prin a sali căntice au ianchipuitŭ chinurile 
osănditelor acelora fiinţŭ, aşa acum ianfăţoşare şă-ntălnire acistor doi amore-
zaţ, au ianpiedecat lacrămile celoralalte ianchisŭ, care acum era iantăie oarŭ o 
micŭ oareşcare uşurare a pătimirilor ce mai cu cruzime ne aştepta. 

Scumpa desfătare a lui Polidor şi a Haritii, pe care o-au preţuit cu multe 
chinuite răbdări, ian grabŭ s-au clătitŭ, căci Straton, care să mai depărta-sŭ 
puţăn 

      12Acista-i ellinescul alcătuitoru de căntice şi stihuri, acista au descris cele mai frumoasŭ iantemplăre a lumii prin 

stihuri ş căntice pre cum şi astezŭ să văd. (Orfeu era de origine tracică – aut.)
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de acolo, c-o iuţalŭ, s-au ianturnat, zicănd cătŭ Polidor:
- Sacrificul s-au apropiet a să sfărşŭ şi trebuinţa ceri ca-ndatŭ să iantre 

iarăş ian luntriţŭ. 
Ianzădar ciarcă Polidor ca să lasŭ aste pline de desfătare menunturi. Ian-

zădar ciarcŭ a-ş tragi măinile de la cuprindire fragetului trup a Haritii. Tocmai 
atunce, cănd el prin greli osteneli a sufletului să discleştasŭ de draga lui, au 
luat ştiinţŭ Straton, că-i cu neputinţŭ să triimatŭ luntriţa pe mare, pentru că cei 
mai mari ai corăbiei iantrasŭ ian leuntrul lorŭ.

Văitul parcŭ era supt povăţuire lui Polidor sau a Haritii, de s-au purtat 
aşa cu-npotivire, de nu s-au depărtat vasul
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ce ţăne dragoste lui părŭ ce el au mai văzut-o şi acum pentru că ei s-afla 
ianpreunŭ, alinăndu-ş furie-sa, s-au pornit cu blăndeţŭ a sufla şi corăbierii 
rădicăndu-ş anghierile, au deschis pănzăle şi sărbind cu mare strigări de 
bucurie, mulţămind dumnezăului mărilorŭ că celi mai de pe urmŭ rugăciuni 
iantru sărbare celui mai de pe urme sacrefis, au fostu de el auzite sau pornitŭ.

Stratonŭ, ianbrăţoşend atunce pe Polidor i-au zis: 
- Prietine, zeul dragostilorŭ şi al faptii bune să-ţi fii ţăe iantru ajiutoriu. 
Şi cu grabŭ l-au iancuiatŭ împreunŭ cu fecioarăle osăndite iantru a ce 

ianchisoare, s-au dus,
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lăsănd asupra norocului sfărşătulŭ celor de dănsul lucrati iantămplări. Polidor 
iansă dispre toate aceste ianpreunŭ cu Harite, ian aşa menunte, era nebăgăitori 
de samŭ mulţămiţ, fiindŭ acum deodatŭ iancăt să afla.

 

SFĂRŞĂTU PĂRŢĂI IANTĂI
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PARTE A DOOA

Iantunericul nopţăi acum trecusŭ şi razăle soarelui ianfalnicul său car să 
nve-pre-nvăpăeta sferŭ, cănd celi de cătrŭ răul noroc, hotărăte unii defăimati 
răsplătiri, prin  vesporind cu lumina zilii şi măhniciune lor.

Călătorind prada nelegiuirei ian drumul ei, cărmuitoriul  micii a celi 
flote, au chiemat pre toţ  căpitanii de corăbii şi cerceta ianpreunŭ cu ei pre 
toati ianchisăle lor, pe carii, văzăndu-i vrednicile de  tănguit nenorocite prăţ a 
cruzămii lor, socote că s-au apropiet menunta acee, iantru cari să cuvine ca să 
să sfărşascŭ chinurile lor, şi tremurănd afarŭ de sine, s-au ianprăştiet c-o tristŭ 
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lăcrămare prin toate unghiurile fioroasŭ-i acei lăcuinţŭ, ca cum ar fi vroit 
să s-ascunză di ochii vrăjmaşălor lor şi să scape de măinile lor celi ucigaşŭ. 
Numai Hariti au rămas neclintitŭ şi Polidor, carile şăde la picoarile ei, s-au 
sculat, dar n-au iandrăznit nici a să uita măcar spre a lui drăgăstoasŭ amorezŭ, 
ca nu cumva  să-l cunoascŭ.

Cu mierare au văzutŭ critienii, că numărul tinerilor hotărite spre ospăţul 
lui Minotavru, era mai mult de cătŭ acel cuvenitŭ, a să lua prin articurile păcii 
şi Filocleu, unul dintr-acei ce era faţŭ, cănd  le-au pus ian corăbii, înzădar să 
sirgue ca să-nţăleagŭ secretul, căci dragoste, sau mai bine a zăce, lucrare unii 
puternice mănŭ 
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nevăzutŭ, care purta grijŭ pentru Haritŭ fărŭ de ştiinţŭ, au domolit inima căr-
maciului critienilor.

Acestu neomenitŭ, care au adus ian ianspăimaticŭ uimire pe toate fa-
miliele Iticăi, care au răpit şi pe Harite din braţăle unii maice, care pute să şi 
moară, acun iantăieş datŭ, au fost sămţători pentru străinile înticăloşite şi au 
hotărăt să măentuiascŭ dintr-a soartii urgii pe una din nenorocitile fiinţŭ.

- Ianplinitorilor unii neianduplecate legiuiri, au zis el cătrŭ camarazii 
săi,  părŭ a nu ne depărta de l-acestu loc, oare fi-va de datorie noastrŭ ca să-
nmulţămu nenorocirile lui? Nu! Nu! Iai adevăr! Dintru aceste streine uni nu-i 
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hotărătŭ spre a pătimi inpreunŭ cu celelalte, să să iandreptezŭ o asămine asprŭ 
greşalŭ şi urei-ta, care le-au osăndit, va alegi pre ace mai norocitŭ. 

Aşa vorovind, s-au dus la corabia, iantru care ave supt pazŭ pre acei şap-
te tineri şi pe urm ianapoi îantru iansuş a lui au venitŭ.

Marea, care desparte Itica de inzula Critului ian cunoscutŭ din pricina 
lui Aghei, mai ales, că şi numile i s-au dat dupŭ dănsu, Agheo Pelagŭ şi  iantre 
nenumăratile inzule, care încŭ stau şi acum acoperite cu multele sarcofaguri, ce 
vedesc ian vechi malor, mărime şe-n frumsăţare Dilos, era unul din  chiclade1, 
care au prii-

    1Cicladele sănt nişte inzule pe ace marie grămădite la un loc şi are ian ieli aşa munţŭ iannalţŭ 
şi aşa de mari şi mulţŭ că şi, răsipind şi apuind Soarile, umbra lor să vedi pe ţermurile inerului.
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mit ian sănurile lui pe nenorocita Latoni2, ianotănd pe mare, apoi mai departi 
iantămpinŭ inzula Schiros prea  lăudatŭ pentru Axilefs3, iar mai aproapi de  
Criti să aflŭ licosŭ, inzula Sirefo, a cărie lăcuitorii cei vechi, 

     2Ian mitologhie să zăce că Latoni ar fi fost foarti frumoasŭ şi pre multŭ leudatŭ de că toati 
neamurile şi că-ndrăjindu-o zeul Zefs şi iea neunindu-sŭ prigone, fiind de acel zeu. Acolo, la 
Dilos, iea s-ar fi găsit si ăpare ieai. Mai adăogându-sŭ ian mitologhii şi aciasta că zeul Zefs ar 
fi ianfiptŭ aciastŭ inzulŭ acolo, care-ntăi ar fi fost plutitoare iantre  ianzurile, insulile Iasin şi 
Miconi.
     3Aici-n iantr-acistu  inzul,  adicŭ ian Schira amoriui au biriotŭ  vetejăe ostăşascŭ pe mare 
au fost acoperite ian haine fămăeşti multu timpu. Că ce nebiruitul Ahilefs ianbătat de dragoste 
Dendamiei, fiica-npăratului Deschira supt numi  de Pira, au petrecut acolo supt o  fămieascŭ 
mascŭ. Şi nici cumŭ nu l-au putut supune voinţăi oşteneşti,  ar cade şi cu Odisefs, vez tragedica 
acestora istorie.



Polidor si Hariti

102

văzănd capul lui Midu, s-au prefăcut toţi ian piatri4.
Iantru unul dintr-acesti inzule, care au fostu mai bunŭ, au poroncit co-

mandirul stolului ca să tragŭ la mal şi să scoatŭ afarŭ din ianchisăle tinere pe 
aceea, pe care va vroi soarta ieai a o măntui de la chinuri.

Trimesul său depărtat cu aciastŭ poruncŭ şi-ndatŭ sau ianturnatŭ ianna-
poi cu vrednica de dragosti Hariti, zicănd.

- Ursita au şoptit spre ajutoriul ei, Hariti cu totul, avăndu-ş găndul 

   4Asta-i o criticŭ făcutŭ de Elhini asupra lăcuitorilor din inzula Sirefo cu aşa-nţăles că iei, 
fiind atăta de ticăloş, cănd midienii au venitŭ asupra ellinilor, de fricŭ au rămas ca nişti pietri, 
nici putănd ellinilor a da ajiutoriu şi nici midienilor a le fi-n protivitori şi pentru aceea să zăce, 
că văzănd chipu lui Midu s-au ianpietritŭ.  
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l-amorezul eai. Cu desăvărşăitŭ cuprinsŭ de măhniciune, nu pute ca să-nţăleagŭ 
nimic de aceste, o au iancunjiurat şi ea nu vide ian vorove, şi ea nu auzie, şi 
nici schimbare locului nu o ar fi cunoscut, dacă nu o ar fi despărţit de Polidorŭ.

Ian sfărşătul  tuturor, au ianceput să noptezŭ, vănturile  s-au făcut mai 
răci, firea mai liniştitŭ, însŭ Hariti nu pute să să linişteascŭ că acum, de datŭ o 
grăbea să  intre iantr-o luntriţŭ.

Câte suspinuri? Câte lacrămi au versat ea întru acestŭ despărţăre? Iea să 
cuvine acum să lepede corabie, care is-arăta foarte preţăioasŭ şe-i era atâta de 
doritŭ. Ochii eai tot ianapoi iai ianturna şi căuta cu ei, cătŭ  pute să vazŭ mai 
departe, dar iandatŭ vănturile  şă-ntune-
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ricul nopţăi, au ianstreinat-o de totŭ feliul de mănghăeri. Ianzădar iantreba pe 
oştenii, ce aduce pentru soarta ieai. Căci o adăncŭ tăceri stăpăne ianpejiurul eai, 
nerespunzându-i nime nimicŭ de căt numai haosul iai răspunde cu repetuire 
oftărilor eai.

Ajiungând la ţermurile unii inzule, scot afarŭ prenchia tănărŭ doi oşteni 
iantăceri, iantovărăşăndu-o păr la un loc, s-au ianturnat iannapoi la luntre lor, 
lăsăndu-o pre dănsa singurŭ acolo.

Ceriule, ian ce feli de stare s-afla Harite, cănd să văzu-sŭ pe sine lăsatŭ 
săngurŭ iantru necunoscut locŭ? Luntre s-au făcut nevăzutŭ dinainte eai şi  
măcar că spre dănsa căuta, iansŭ nu obidea, ci numai ianlinişte nopţăi auzie 
lovitura
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văslilor de apa marei şi izbitura  valurilor de usnile luntrii.
Şuierătura vănturilor, sunetulŭ mării şi iancŭ mai mult a zăce-ntunerecul, 

care o iancunjiura, făcea mai ianspăimaticŭ stare ieai, să-nfioreaze de păreri, să 
cutremurŭ de auzirile celi ianchipuite ian feliurimi de glasuri, pe care le naşti  
săngurătate şă-ntunerecul nopţăi, să temea, nevăzend nimicŭ şi altŭ iea nu 
auzie de cătŭ felurimi de şopote ianspăimăntătoare, care le aude ureche omului 
numai cănd să rătăceşti iantr-un necunoscut loc şă-l cuprinde iantunericul cel 
mai adănc al nopţii, care-njiugat fiind cu turbăciune ellementurilor mult mai 
mult să pare mai fricoasŭ iantămplare. Iantr-aciastŭ stare aflăndu-sŭ nenorocita 
Harite, au ianceputŭ 
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a plănge şi cu lacrămi a ruga pre zăi săi:
- O, Zefe! O, Posidon! O, Minervo! Drepţălor zăi ocrotitorii mii, voi 

care ştiţ nevinovăţie şi curăţie dorinţii meli, ah! Pentru ce nu m-auziţ? Pentru 
ce mă-aţ aruncat iantr-acestu ianspăimatic loc? Am defăimat credinţa voastrŭ? 
Sau am poftit lucruri vrednice de osăndŭ? Ah! Ascultam leţile voastre, urmam 
ianvăţăturilorŭ maicii meli, ieu  eram gata a căpăta un prea dorit şi prea dulce 
scopos. Pe nenorocitul mieu soţ l-au răpit din braţile meli şi dac-ar fi fost prin 
putinţŭ să-l ianbrăţoşez, acumŭ aş fi cumpărat aciastŭ norocire cu celi mai 
fierbinţŭ lacrămi. Ah! Polidor, ce are să fiie cu mine? Dar pentru ce să n-aibu 
şi ieu un asămine noroc? Petru ce să nu pot şi ieu a mă primejdui cu tine 
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a tototputernicilor zăi! Pre voi vă chiamŭ, veniţ cătr-ajiutoriul unii nenoroci-
ti! Dacŭ mă şi pedepsiţ, arătaţi-mi ian ce v-am [mancariat], iar de mă cercaţ, 
pentru ce osăndiţŭ pre dragul meu?

Dup-aceste cuvinte, strigŭ de vr-o căteva ori numile lui Polidor, nimorile 
şi sirineile5 săngurŭ  numai lăcuitoarile adăncurilor mării, auzŭ, tănguirile ieai 
şi zăii  apelore încŭ au vărsat vr-o căteva lacrămi pentru aciastŭ nenorocitŭ 
iantru adăncile lor văgăuni.

Cu o mare neliniştire au  petrecut 

     5Aceste le prescriu cei din ianvechime că-s nimfile şi că ar fi fost fiicile lui Ahelos şi lăcuitoare 
inzulilor siţilieneşte şi că numera trii fiinţŭ: Partenona, Lighea şi Telexiona, care zăce că ar fi 
de la cap  părŭ la mijloc în chipul omului, avănd feţŭ de  pre frumoasŭ vergurŭ, iar de la mijloc 
ian jos, ian chipul de tiaor, ianotătoare de apŭ, şi muzŭ bine că preţŭ.
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Hariti rămăşăţa nopţăi, măcar de şi din multa zbuciumare al găndurilorŭ iei un 
dulce somnu să găte ai cuprinde ochii, însŭ n-au putut  s-osteneascŭ cu detot şi 
cum nu ianceput a să-nsămna răvărsatul zorilor, iea cu grabŭ mare să pogorŭ 
din crăpătura unii stănce, ce iau  fost lecaşul cel din trecuta noapte, (pentru 
că-ntri celi părţŭ sănt multe de asămine scobituri prin stănci şi hrube pe supt 
pămiant).

Plinŭ de măhniciune şi dureri, obositŭ fiind de truda nopţii, să duce, 
găndind şi căutăndu-ş locul scăpării sali ian apropietile păduri, ce să videa 
acolo ajiungănd fărŭ de veste, vedi vr-o căţva ciobani, gonindu-ş turmile lor 
din pădure la cămpu. Ianspăimata micăloasŭ Harite, au fugitŭ de acolo, vrănd 
a să ascunde din nainte lor ian lăuntrul surpăturilorŭ, 
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de care era plin ţărmul acila. Cobanii însŭ, carii o au fost văzut-o, luiandu-
să după dănsa şi urmerindu-o iantocmai pre cum un vănătoriu cu căinii săi, 
aflŭ lăcuinţa  bietii  ciuti ce, auzănd glasurile gonaşălor ei, tremurŭ ian slabul 
său culcuş. Foarte uşor au găcit pre nenorocita Hariti, care sta tupilată supt o 
micŭ stăncuşoarŭ şi-nlemnitŭ de fricŭ. Şi cunoscăndu-o de pe hainile, ce era 
ianbrăcatŭ că-i streinŭ şi pentru ca să să poatŭ descoperi de la dănsa pricina 
aflării sali iantru-n aşa  sănguratic inzule, o au luat ianpreunŭ cu dănşii şi, 
ducăndu-o nu departe o au ianchis iantr-un mare gărlici de stăncŭ foarte 
iantunecos.

Acestu loc, iantru care fur-
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tuna-ntămplărilor ş-asprime norocului, au aruncatŭ  pe Hariti, era inzula Naxu6. 
Enaros, iampăratul locului a celuie, n-au fostŭ iancŭ nici odatŭ cercatŭ dulciaţa 
iansurăcia-ni şi bătrănŭ fiind, au fost datori ca să-ş aleagŭ un moştenitoriu 
scaunului său. Deci au hotărătŭ să-nsoţascŭ pe soru-sa cu tănărul Aghinor, 
care era săngurŭ clironom unii prea bogati familii, ce să trăge din neamul 
vechilor ianpăraţ  a iansuş acelii inzule Naxu.

Aghinorŭ să privie de cătrŭ toţ lăcuitorii acei inzule, ca un deplinu 

      6Istoriografii ellinilor zic cum că aciastŭ inzulŭ au fost cea mai ştiutŭ, mai măreaţŭ şi mai 
leudatŭ din pricina iantămplărilor nenorocitii Ariandii şi pentru amorul lui Bahus (Bachus) 
către dânsa.



Polidor si Hariti

111

şi adevărat clironom scaunului ianpărăţăei Naxului şi  de cătrŭ toţ i-să da tot 
feliui de onoraţăi şi mărire pentru norocire ce-l aştepta.

Zioa iansoţării lui nu s-apropiesŭ iancŭ şi tănărul priinţŭ tot chipue, 
căuta ca s-o mai prelungiascŭ aşteptare unii aducătoare de folos iansoţăre, iai 
plăcea-n adevăr. Dar nepotrivirea vrăstii lui cu a acie ce o aştepta a să-nsoţŭ cu 
iea, ia-l ianspăima ca o rea şi cu totul ne-ncuviinţatŭ, pentru că acea mireasŭ 
era  urătŭ şi bătrănŭ.

Chidipi, acista era numile logodnicii lui Aghinor, dindatŭ au ianţăles 
fdiaforie lui Aghinor şi că un cuvănt al ieai era-n destulŭ 
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ca să străce, hotărăt-acum iansoţăre, dar pentru că iea iai Aghinor era-ndrăgitŭ, 
o făcea să uite tot feliul de nebăgare-n samŭ a lui Aghinor. Iantr-acestu feli era 
stase curţie ianpărăţăei Naxului, cănd au scos afarŭ l-au luat pe Harite acie 
cruzŭ critiene, iantr-o inzulŭ, întru care să-npila aşa cu lesnire legile dragostii 
de streini.

Aşa dar, sălbaticii acie suptŭ, a căroa  stăpănire s-afla nevinovatu, Hariti 
dăndu-i voie a să descoperi cine-i iea cu fragitul său glas li-au istorisitŭ, că-i 
de la Atina şi că cretenii, carii o au răpit-o din patrie iei, o au lepădat-o, mai pe 
urmŭ, pe aciastŭ inzulŭ ia-n noapte trecutŭ.
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Prostatnica ei povestire şi chipul voroavei ei bine iancredinţănd pre  as-
cultători o au lăsat-o iarăş a petreci cu liberta şi i-au făgăduetŭ tot feliul de 
ajutorinţŭ dacŭ va hotărŭ bine sau rău să petreacŭ ianpreunŭ cu dănşăi.

A doaia ze au iansărcinat-o ca să păzascŭ şi ea o micŭ turmŭ de oi şi 
Harite au rămas foarte mulţemitŭ cu aciastŭ povoarŭ ci io-au spănzurat-o 
iantr-a iei luare aminte.

Deci, luiand ian măinile sale un mic toiagŭ, s-au pornit fiica Steropii 
în lăuntru celor mai adănci păduri, ca să-ş pascŭ prin poene iancredinţata ei 
turmŭ, unde au dat drumul fărŭ ianpiedecare lacrămilor sale.

Păscănd nooa păstoriţŭ turma 
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sa ian codrii Naxului, obositŭ şi ostenitŭ de multa măhniciu-ne, s-au aruncat 
la pămănt supt umbra unui tufos stejarŭ, unde s-au cuprinsu de un prea dulce 
somnu, rămănind ca o  nesimţitŭ.

Aghinor, tocmai iantr-aceli ciasuri, pierzănd drumul său la vănat şi ră-
tăcidu-sŭ de toţ ai lui inpreunŭ călători, au nemernicit prin ace  pădure  părŭ 
cănd au ajiunsu la cel  loc, unde dorme preafrumoasa zinŭ a acelor codri, pe 
care, văzăndu-o au ianlemnit şi ca cănd i s-ar fi arătatŭ vre-o dumnezăoae a 
dumbrăvilor, aşa să uimise uităndu-sŭ la Hariti, lui i să păre că vedi acum pe 
Artemida7 

          7Precum pentru toati ce omul poate să facă ellinii, ave osăbiţ dumnezei de ci şi pentru 
vănat ave pe aciastŭ zeiţe, pe Artemida.
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şi dacŭ nu ar fi avut luare aminte la ciobănescul ea-i toiagŭ, nici ar fi eşăt 
de ace işei. Să opreşti acolo, să uimŭ cu luare aminte, să minuniazŭ de atăta 
gingaşŭ frumsăţŭ. Pentru că adăncime somnului şi  fierbinţala zilii, făcăndu-o 
mai nurlie, ajuta mult mierării lui  Aghinor.

Ochii lui s-aprind de o căştigătoare parcŭ desfătare. Inima lui să-nple 
de o prea dulce pătimire. Ş-afarŭ de săne s-apropie către dănsa. Iansufleţit 
de o ianvăpăetŭ ne ianţeleasŭ dorinţŭ, el nu să poate stăpăni mai mult şi cu 
nerebdare de a se folosŭ la uimire lui deştiaptŭ pe nenorocita Hariti.

Trezăndu-sŭ iea din somnul iei ca o eşetŭ din minte, au lăsatŭ un răcnet 
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foarte resunători, văzăndu-l pre el. Ianzădar Aghinor pica la picoarile ieai, 
ianzădar vroeşti ca s-opriascŭ, căci mii, sute de cătŭ o săgeatŭ dintr-un bine-
ncordat arcŭ să răpedi şi ca o tănărŭ Atlandia, lasŭ iea pre prinţip plin de 
mierare şi tulburare, şi s-ascunde ian nerzbătuta ace  pădure.

Aghinor au început cu denadinsul să sămţascŭ iandoitŭ durerea săgeţei 
ce-l pătrunsŭ. O puteri dupŭ acee adesia-l mănŭ la cea pădure, iansŭ ianzădar 
el cerca aflare Haritii.

Depărtare iea-i au îndoit dragoste lui cătrŭ dunsa şi din pricina acieştii 
a iea-i ascundiri, el mai mult că-nvăpăea şi au hotărătŭ toate chinurile să-
ntrebuinţăzŭ ca 
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să-ş iandestulezŭ patima lui.
Hariti, ian săngurătăţăli Naxulul, aflănd linişte sa trăe mulţămitŭ căş-

tigasŭ asupră-i buna plecare sălbaticilor lăcuitori a cei lature şi ciobanii, 
carii lanceput o tratarisŭ ca pe o fugare captivŭ, acum o respectui-sa ca pe o 
ocrotitoare a lor zeiţŭ.

Iea ianpreunŭ cu dănşăi ianpline celi mai grele lucrări şi s-arăta că 
lucreazŭ fărŭ cel mai mic zgomot. Norocul iansŭ ş-aice s-au pizmuitŭ foarte 
pentru aceastŭ a iea-i linişte, pe care cu atăta scumpetie o căştigasŭ şi ian 
grabŭ i-au întănsu prinzătoare cursŭ aş pierdi ş-astŭ mic a ieai desfătare.

Aducere aminte a celor văzute 
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de dănsa, o opre mai mult de a mergi la ce pădure şi era îndemnatŭ de fricŭ 
ca petrecire sa să fie pe la ţărmurile mării, la care priivirea Pelagosului, ce o 
au despărţit de doritul iei Polior, iai trăge acolo mai cu-nsătare măhtile sale şi 
zbu-ciumati căutături şi ca nişte cei mai de pe urmŭ marturi a  desfătării sale 
iai aduce şi aminte cu-n prea liniştitŭ chin norocire ce-au pierdut.

Cu acesti fragite, ca prin vis ianchipuiri, iai petrece toati zilile ieai. Şi 
ascundire soarelui după vărfurile arburilor pădurii mai nainte iaunştiinţăndu-o 
că sosire nopţăi curmŭ iandeletnicire ieai, îşi aduna turma şi pănŭ a nu bine-
nsăra o aduce ian stăna sa. 
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Şi cu aşa chin Hariti ia-ş măntuie datoriile sale, cari i s-au rănduit de la a 
ieai soartŭ. Cănd, întru una din zăle, vedi că aleargŭ spre dănsa o tănărŭ, ce-i 
s-aratŭ c-ar fi o captivŭ şi care să aratŭ că o-ar ruga pentru ceva, c-onvăpăeri 
foarti mare.

Hariti era simţitoare, precum toţ nenorociţăi aceasta o au deapurure, s-au 
dus spre-ntămpinare acei esclave care, căzăndu-i la picoare, o ruga s-o as-
cundŭ ian vre-un loc neştiutŭ, spre a scăpa despre urgie domnului său, de la 
care măntuindu-sŭ prin fugŭ, acela acum o cautŭ ca s-o afle.

Iandemnatŭ de-ce mai fragitŭ inpreunŭ pătimire, Harite o rădicŭ de la 
pămint şi ianbrăţoşăndu-o i-să făgădue 
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că-n ciasurile nopţăi o-va mistui ian lăcuinţa sa şi diminiaţa viitoare va ruga 
pre ai săi megieş ca s-o ajiute.

Diabie numai ce-au contenitŭ Hariti d-eapropozariei nenorocitii mijlo-
cul ajutorinţăi, ian menut acee s-au văzut iea iancunjiuratŭ c-o trupŭ de rav-
duhi8, carii legăndu-o o au luat ianpreunŭ cu dănşăi, iea iantreabŭ pe acii ci 
o măna, unde o ducŭ şi cari-i greşala ea-i? Şi nimine nimic răspunzăndu-i, o 
trag înainte după dănşăi în tăcere, apoi, dupŭ o călătorie de vr-o căteva miluri, 
ajiungănd la o prentunecoasŭ ianchisoare, o aruncŭ legatŭ ianlăuntru.

          8Ian deprindere acee inzulŭ sau că poate pretutindene iai asămănare cu cei de astăz, jandarmi 
sau săcretnica polizii era aciştie carii să nume ravduh, adicŭ purtători de toe
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- O! Noroace, au strigat biata Hariti plăngănd, n-ai contenit iancŭ tu de 
a mă prigoni?  Aşa preţuire faci tu faptii bune?  Şi aşa răsplătire da-i dragostii 
de streinii?

Trei intregi zile au şăzut Hariti, găndind şi fărŭ ca să mănănce ceva în 
curgire lor. Ianchinzănd a ieai ochi cănd şi cănd, căci obosăţ fiind de lacrămi, 
nu-i pute ianchide şi-n mijlocul aceştii a ieai nenorocoasŭ măhniciune o 
iandulce numai aducire aminte a tănărului său prea drăgălaşŭ Polidorŭ.

Iea iancŭ ave galbănul său voalŭ, pe care deprindire tinerilor iansuraţ era 
ca să-l poarte ian zilile sărbării nunţăi 

sau de beţŭ, sau mejdraţi, carii iandeplini atunci datorii celor de astezi la cărmuitori jandarme.
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şi, pe care i-l-au fostŭ datŭ mirile ieai cel dragŭ iantru iansuş acieş zi, iantru 
care s-au ianceputŭ pătimirile sali, ia-l dezleagŭ, ia-l iantinde şi scrie asuprŭ-i 
cu ipsos numile lui Polidor, ia-l ştergi iarăş şi scrie pe al său ian locul celuielal-
tŭ, asămine apoi mai de multe ori le une şi pe amăndoia la un loc.

A patra zi tocmai au venit cruzii acie oameni, carii o au fostŭ rănit-o din 
liniştitul loc al scăpării sale şi scoţăndu-o dintru acei ianchisoare, o au dus ian-
nainte localnicii jiudecătorii.

Kleonidis, un voevod al gardii lui Aghinorŭ să-nfăţoşazŭ ca un prieten 
dator a Haritii. O defaimŭ, zicăndu-i c-au fost ocrotitoare unii captive a lui şi 
cerea ca pe Hariti s-o supuie 
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pentru totdeauna ian esclavajul lui.
O turbatŭ şoptire să făcu în adunare şi cu sunetul palmilor mădulările 

tribunalului aratŭ că cerirea lui Kleonis le era plăcutŭ. Jiudecătorii mituiţ de 
Kleonis şi supuş lui Aghinor, domnul lor fiindu-le, iai vinovăţesc cu strămbătate 
pre vrednica de toată dragoste Harite şi fărŭ să dei ascultare iandreptărilor iei 
celi rezonablice, o publicarisăscu de captiva lui Kleonis ş-o ianboldescu ca 
să-i urmezŭ noului ei stăpănu. 

Kleonis numai aceea ce i s-au poroncit de Aghinor, carile ianvăpăet de 
frumusăţăli Haritii preste putinţŭ, fiindu-i a o suferi, el au făcut, cu-ntrebuinţare 
unui aşa mijloc, ca s-o poatŭ scoati cu răpire, căci amintrile nu să pute, din
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liniştitul loc al scăpării ieai şi să-ş poatŭ iandeplini dorinţa Aghinor, domnul 
său.

Iandatŭ dup-aciastă-nplare sau ianprăştietŭ voroava prin toatŭ inzula 
Naxului, cum că tănărul prinţăp iai iandrăgit întru una din tinerile esclave a 
unuie din favoriţŭ-i săi magnaţ.

Prinţeasa iantr-a cărie urechi au ajiuns iai grabŭ acesti cuvăntări, s-au 
aprins de mănie iantr-o Tiva nenorocitii păreri a dragostilor lui Aghinor. 
Ş-au poroncit să chiemi la dănsa pe Kleonidi, căruie i-au făcut cerire ca să-i 
hărăzascŭ ieai dreptate de a o ave esclavŭ pe acea tănrŭ streinŭ. Kleonidi 
ianzădar au căutat mijlocire ca să să descurce de aceastŭ cerire a prinţăsei, 
căci iea ianspăimendu-l că-l va da la osăndŭ, dacŭ nu-i va 
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aduci pe Hariti ian menunta acee, la care poroncŭ ei trebue a să supune.
Harite era numai de doaia zile ian casa lui Kleonidis, iantru care, aşa 

scurtŭ petrecire, Aghinor ne curmatŭ o iandemna cătrŭ ianplinire mulţămirei 
lui, menindu-i toatŭ făgăduiala sa, că-i va iandeplini-o şi nici iansuş zisa, că-i 
va dărui libertate iarăş, n-au putut-o face să să plece la nimicŭ. Aducire aminte 
de amantul său Polidorŭ, era mult mai vie decăt ca să poatŭ asculta pe prinţăp. 
Iea ştie foarte bine că Aghinoră iai începătoriul aceştii a ieai prigoniri, iantru 
care acum iea s-afla sacrifisitŭ.

Chidipi s-au aburit cu totul de roşaţa ruşănii, văzănd pre tănăra sa captivŭ 
şi frumsăţăli Haritii, au iandoit 
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pizma iei şi s-au jiurat ian cuţătul său să-i răsplătiascŭ cumplit, numai şi 
numai aceasta iandeletnicire, avănd ca să poatŭ afla mijlocul acela cum să mai 
sporeascŭ chinurile Haritii. Toate  răutăţăle, care pot odrăsli dintr-o-nvăpăetŭ 
mănioasŭ dragoste, le-au pus ia-i lucrare.

Defăimările, ocările, celi mai greli iandeletniciri, toati cu cruzăme şi 
asprime le-ntrebuinţa cu Hariti şi ia-i puţăne cuvinte a zice nimicŭ n-au lăsat 
cari să nu fi măhnit pe Hariti! Şi Chidipe să zbuciuma cu enspertuaţie ieai, 
cum ar mai afla noaia şi mai crunte alte osănz ca să pui asupra bietii Hariti. Pe 
cari toate aceste iantrebuinţări Hariti iai era mult mai priimiti decăt stare unii 
captive lui Kleonidis.
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Puterile prenţăsăi o au ianchis-o iantr-o foarte bunŭ sigurita, ca s-o poatŭ 
feri de pornire lui Aghinor, de care iea mai tari să-ngrijŭ şi de care, depărtatŭ 
fiind de preinţeasa, nu pute să să mântui. Cu toati aceste însŭ palatul Chidipii 
nu era o de sigurŭ scăpare pentru dănsa, căci Aghinor au găsit mijloace, ca să-
ntre acolo pe ascunsu şi Hariti ar fi pătimit ceva mai rău, dacŭ Aghinor ş-ar fi 
căpătat dorita lui pornire.

Chidipi, descoperind mrejăturile lui Aghinor ian clipealŭ, le-au făcutŭ 
de toati nefolositoare, cu celi mai nainte ale iea-i pregătiri. Şi părŭ acu să 
răvărsa ian că zorile, iea-au triimis pe Hariti spre dezbărnare prinţălui de tot 
esperansul, la celi mai depărtati locuri 
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ale inzulii. Dăndu-i iancŭ şi păzători trupului, ca s-o aperi de tot feliul de pre-
gătitŭ întămplare şi, intre aceste, s-opui so facŭ celi mai greli iandeletniciri. 

Doaia luni au pitrecut Harite ian săngurătate acee şi numai atunce-i scote 
herăle, cănd era-ndatoritŭ a lucra pămăntul. Dacă arşăţa soarelui şi osteneala 
iandeletnicirilor sale o iandemna ca să să linieteascŭ puţăn, foarti cu cruzime o 
rău tratari-sŭ  ocuparisitorii ieai fărŭ să găndeascŭ că au ostenit,  părŭ ce iarăşŭ 
s-apuca de-ndatorire sa.

Aşŭ păţŭ sărăimana Hariti, pre cum odatŭ au păţit Nimfa Io, cari prigo-
nitŭ de cătrŭ Dimitra păzitŭ de cătrŭ înrăutăţătul Argos, au cercatŭ
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 celi mai otrăvitoare chinuri9.
Aghinor ianboldit de dragoste ce către Hariti, iandemnatŭ de o ianpreunŭ 

pătimire, nu mult s-au zbuciumat şă-n grabă s-au ianştiinţatŭ despre noiale 
petreceri a Haritei şi-ndatŭ au hotărăt ca-nloc s-o ianpovorascŭ cu dorinţa 
lui, mai bine s-o măntuie din chinuri. Şi ianpuţăne zile, prin ajiutoriul lui 
Kleonidis, au adunat un mare număr de cunoscuţ ai lui, de sclavi şi oşteni, 
cărmuitori fiindu-le iansuş el. S-au dus apoi la locul unde să găsŭ nenorocita 
Hariti.

Acum era noapte şi Harite lăcue cu a sa adunare iantr-o depărtatŭ colibŭ,. 
Aghinori loveşte fărŭ ştiinţŭ acolo, 

    9Aciastŭ iantămplare şi cum au fostu cursul ei cetitoriul o poate şi iandatŭ mai cu lămurire 
dac-au cetit mitologhie.
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stricŭ poarta parcului c-era ianprejiurul colibii, iantrŭ iai lăuntru păzătorii 
apucŭ armile-n mănŭ şi stau aicŭ-n protive. Bătălie să face prea cumplitŭ, 
ianmijlocul căruie vălmăşag, Hariti scoati hierăle sali şi ni-nsămnatŭ printr-un 
aşa zgomot, iea fuge tremurănd de fricŭ, ş-afarŭ de sine spre altŭ parte de locŭ 
fărŭ să să uite-n napoi şi roagŭ pre zei săi pentru ocrotirea ieai, cari de atăte 
ori ianzădar li-o au cerut-o.

Zorile acum iancepusŭ a zămbi pe cereasca boltŭ c-o-nvăpietŭ roşaţŭ, 
cănd nenorocita fugare ajiunsŭ-se la o pădure, pe care de departi, văzăndu-o 
iantru a nopţii iantunecime, să grăbe s-ajiungŭ acolo spre a-ş afla adăpostul 
ieai. Dar diabie ce s-au vărătŭ printre tufari şi plecatŭ-se 
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părŭ la pământ ramuri ale copacilor, iandat-au cunoscutŭ, că era locul acela, 
iantrŭ care prinţul o văzu-sŭ iantru ace-ntăieş datŭ.  Părŭ aice iea iancŭ tot ş-au 
fost stăpănitŭ lacrămile sali, aciastŭ vedere iansŭ o au făcutu ca să le versŭ cu 
covărşăre.

- O, nenorocita de mine, au strigat iea cu-n foarte dureros glas, la cine 
oi să alergu eu? Să mă duc la ciobanii, unde am păscut oile şi carii m-au văn-
dutŭ?  Să mă iantornu la Kidipi, care mă uraşti? La prinţul Naxului a cărue 
dragoste ce-l stăpăne ian mai ianspăimăntătoare decăt toate? Ah! Ce luceafăr, 
sau stea au fostŭ aceea iantru care m-am născut ieu? Şi cănd oare soarta me 
va contenea mă-ndemna mai multŭ să vărsu lacrăme, mai vărtos, care nu sănt 
pentru dragul mieu Polidor.
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Acum s-apropiesŭ de malul mării şi, eşătŭ fiind din minte de multa sa 
măhnire, vroe să s-arunci ian adăncurile ei. Iansŭ,  micuşarite fiindu-i puterile 
sali, o au oprit de la o asămine faptŭ. Cade-ngreuetŭ de neputinţŭ pe maluri şi 
zdrumicata ieai fire o aruncŭ ian ce mai de pe urmŭ luptŭ, care era tot odatŭ cu 
viiaţŭ să-i curme şi toati măhniciunile iai!

Acestu feli au petrecut iea rămăşăţa zilii, ce mai osinditoare i de-i o 
stăpăne. Iea nu dorme, visa jiumătate deştiaptŭ, şă-şe-nchipie pe nenorocitul 
Polidor aruncat la fhiara Critului, i să păre că săngeraţŭ-i crieri ai amantului 
său ianprăştieţ, măncat acum fiind de Minotavru. Acum i să părea că Aghinor 
au găsit prilejiul ian nenorocita iei stare 
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a-ş ianplini mulţămire lui. Aciastŭ cugetari o scoati din nebunie sa, vroeşti să 
se scoale. O, nenorocire! Iea să aflŭ ian braţăle unui bărbat, care o străge cu 
gingăşăme la pieptul său.

- O, varvarule! O, fioarŭ! Strigasiŭ foarte tare Hariti. Dar o ceriule! 
Ce neaşteptatŭ bucurie, lacrămile streinului udŭ tămplile iai. Acesta-i iansuş 
Polidor, pieri glasul ieai şi cade leşănatŭ şi Polidor cărteşti asupra dumnezăilor 
săi, care l-au lăsat a găsi pre a sa dragŭ pentru ca să i-o iei iarăş.

El au ianbrăţoşatŭ pe nenorocita lui soţie, o iancălzŭ ian  braţăle lui, 
o ianvioşa cu suspinurile lui, de care dragostili iandemnati, fiind răpeşti pe 
Harite din uşa mormăntului, dăndu-i iarăş sămţările 



Polidor si Hariti

134

eai. Iea ia-ş deschidu negrii săi frumoşi ochi, vedi odatŭ cu lumina zilii şi pre 
doritul său Polidor, pe care-l ave de pierdut şi pentru care nu o mai înbuezŭ 
esperasul.

Iea ceri de la Polidor ca să-i spui celi vrednice de mierare a lui iantăm-
plări şi deabie, iancepănd el ai spune, iea ia curmŭ voroava lui şă-ncepi ai spune 
pe a sali. Polidor le ascultŭ cu luare aminte şi fiiştecare obiect iai aprinde a lui 
băgare-n samŭ şi fiiştecare să sărgueşti a o şti şi a o tipăre mai cu statornicie 
ian inima lui.

Istorisire lui Polidor au fostŭ foarte-n scurtŭ, ian puţăne zile după des-
părţire lui de Hariti, au ajiuns el la Crite, au mai trecut ian mijloc iancŭ patru 
părŭ ce li  vor fi cu-
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răţitŭ sacrificurile şi cănd au fost la fărşitu aciştii vadeli ca să le dei la Mi-
notavru. Tisefs, fiiul ianpăratului Atinii, care asimine şi el s-afla ian numerul 
orănduitilor spre moarte fiinţŭ, au ucis pe Minotavru şi au scăpat din labirent 
prin mijlocire unii sferişoarŭ ci io-au fost dat-o Ariandni, fiica ianpăratului 
Critului, ce era-ndrăgitŭ ian Tisefs, care temăndu-sŭ de tatul său au fugit cu 
Tisefs. Iansŭ acestu nemulţăţmitoriu prinţip au stătut la inzula Naxă, avănd 
iai socotinţŭ ca să lepide acolo pe veteaza lui amorezŭ, care aşa au şi făcut şi 
fiind împreunŭ cu dănsul şi Polidor şi eşidŭ de corabie cu Tisefs. După ce  s-au 
depărtat puţăn de la locul unde au tras 
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corabie, asupra ţărmului ce mai întăi înfăţoşare, cari s-au arătat ianainte-i pe 
acel mal de mare, au fost nenorocita lui soţie, pe care o au aflat fărŭ sămţăre.

Fărşătul povestirei o au curmat lacrămile amăndurora amorezălor şi 
ursita lor, cari i-au prigonit atăti de mare şi aşa de multu, s-au unit iarăş la un 
loc dup-atăte multe pătimiri.  Să-nţălege că şi dumnezăire pentru ca să-i facŭ 
ca mai mult să sămţascŭ şi cu sufletul şi cu inima unul de altul şi ca să aibŭ 
între ei dragoste nestrămutatŭ în statornicie şi ca să nu-ş uite şi datoriile lor 
cătrŭ dănsa, ş-au tras ajiotoritoarile sali miine de asupra lor, lăsăndu-i a să 
băntui de toate  cumplitile iantămplări. 

Ianbrăţoşaţ cu strănsoare n-au 
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vroit să lasŭ ei locul acela iancŭ multe ciasuri. Dacŭ Polidor nu ar fi zis Ha-
ritii să să socotiascŭ unde să aflŭ şi dacŭ nu-i ar fi iandemnat o mai nainte 
simţire a ceri ajiutori şi scăpare despre ce o nevăzutŭ iantămplare la celi mai 
cu apropiere de ţărmul acel a colibi.

Cu greutate să priime l-aciasta  Harite, pentru că să-ngrijŭ ca să n-o vi-
cleneascŭ păstorii dennou şi diodatŭ, cănd iea spune lui Polidor prepusurili 
sale, au văzut doaia corăbii, care au stătut aproape de maluri.

- Ian să-ncuviinţăm acistu prilej, au zis Hariti, să mergim l-aceli corăbii, 
care poate călătorescu cătrŭ patrie noastră şi prin mijlocire lorŭ să-nturnăm 
mai bine părinţălor noştri linişte, de cari s-au lipsit cu pierdire noastrŭ, 
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iei poati că plăngu moarte noastrŭ, pre cum eu am plăns-o pe a ta. Noi sămţăm 
a lor mare măhniciune, de la noi atărnŭ ca să li-o potolim.

Aşa dar, ei vorovind, corăbiile apropiindu-sŭ de maluri au stătut şi 
vro-cătva corăbieri, eşind afarŭ la uscat, iantovărăşăţ c-o trupŭ de ostaş, au 
ianaintat spre pămănt. Polidor ne mai găndindu-sŭ au şi alergat cătrŭ a lor 
comandir, zicăndu-i: 

- Noi săntem atinei, corabie noastrŭ s-au stricat ian  apile acesti, făcăndu-
sŭ a lor pradŭ, acum eu vă rogŭ pre voi s-aveţ bunătate a ne priimi ian corăbiile 
vostre ş-a ne duce-n-napoi la patrie noastrŭ.

Sfărşănd Polidor voroava lui, comandiriul c-o amărătoare zimbire i-au 
răspuns, 
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că pofta lui iandatŭ să va-ndestula şi că-ndatŭ vor iantra iarăş ian vasile sale. 
Atunce Polidor, cunoscănd din sămnile lor şi di pe straile lor, că amăndoia 
aceste vasă erau pline de tălhari de mare finichieni, care iannoaptŭ pe lăngŭ 
ţermurile mării numai ca să răpascŭ noroade! Dar ce folos era acum, tărziu şi 
măcar de şă-ş mustra cugetul său pentru a lui nebăgare-n samŭ, dar i-au fost 
ianzădar, pentru că mai mult nu era chipŭ spre a iantocmi o asămine greşalŭ.

Aşa dar, cărmuitoriul acelor fioroasŭ vasŭ nentărzăindu-sŭ mult pe 
aceli maluri, sau ianturnat la plutitoarile lor lăcuinţŭ, iantru care iandemna 
şi nevrănd pe Polidor ca să-i urmerezŭ. Pe Polidor l-au băgat iantr-o din nou 
ianchisoare a unii corăbie şi pe Ha-
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rite asămine o au dus ian ceealtŭ corabie. Ianzădar să roagŭ el ca să nu-l des-
parţŭ de Hariti, căci nimi nu-l aude, toţ iandeplinescu iantăcere pregătirile 
călătoriei şi fărŭ mai multŭ-ntărzăere au rădecat angherile şi un bunŭ vănt cu 
iuţalŭ i-au pre depărtat de la ţermurile Naxului. 

                                

SFĂRŞĂTU PĂRŢĂI A 2e  
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PARTEA A TREIA

Abie numai ce iambe corăbiile au iannotat căteva ciasuri iandatŭ au 
ianceput toatŭ natura să să iantoarne [a…]răle cu vrăjmăşie, mare au ianceput 
a fierbe, vănturile au ianceput cu turbăciune să rădice spumoasăle valuri, care-
n-nălţa plutitoarile vasŭ  părŭ-n ceri ş iarăş le afunda  părŭ ian celi mai turbure 
adăncuri.

- O, Afrodito!1 Au strigat Harite, poronceşti valurilor, care te-au văzut 
născăndu-te ca să aperi doaia persoanŭ ce din curăţănie au dragoste unul cătrŭ 
altul. O, amorule, domnule a tuturor dragostilor lumeşti, măntueşti pre cel mai 
frumos lucru 
    1Pe aciasta ellinii şi toati vechile limbi o ave dumnezăoae dragostilor, a frumsăţăi şi a lui 
Kupidon, adicŭ amoriului mamŭ, zicănd şi aciasta că iea s-ar fi născut ian valurile apilor.
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al tău! Aceste prea duioasŭ rugăciuni să curmŭ prin strigările gondomerilor. 
Tunetule răsunŭ cumplit ian aer şi fulgerile picŭ cu necontenire asupra ca-
targurilor şi neobositile vănturi suflŭ cu mai multă tărie. Toţ drumari să-n găl-
binescu, cărmaciul lasŭ cărma, iannăpădeşti noapte, spaima să-ndoeşti şi intr-
un cuvănt toţ priivăscŭ iannainte lor mormănturile lor ian adăncul mării.

Furtuna şi aspra vijălie a elementurilor au ţănut părŭ a doaia zi şi iansfăr-
şătul tuturor, puţăn mai contenind şi umizăndu-sŭ şi de zioia bine. Polidor 
pretutindine căuta să vazŭ valul, care ave pe Hariti, iansŭ ianzădar ianturna 
ianşălaţăi lui ochi iancoace şi-ncolo, căci iea acum să făcusŭ nevăzutŭ pe 
întinsa marea. 
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Purtatŭ de valuri, mănatŭ dupŭ vr-o cătiva zăli, corabie ce avea pe Hariti 
au ajiuns la inzula Siston, unde tocmai atunce să sărba zioa lui  Adoneu şi unde 
era bine-ncredinţaţ prădătorii Haritii că-ş vor vinde preţăios pre  frumoasa lor 
noaia captivŭ, fiindcă-ntraciastŭ zi s-aduna mulţăme de oameni de prin toate 
laturile acele.

Cetate Siston să aflŭ la Hersonis, ian margine unui jăratic cot de mari, 
care are acelaş nume şi chiar apa carii udŭ zădiurile să numeşti Elispnodos, de 
la Ellăna, sora lui Piru, care-ntr-un timp iantr-aceşti părţŭ, cu prea lăudatul ţap 
de aur, au fost petrecut2.

       2Precum multe deşărtăcuni  ian idei avea oamenii cei din ianvechime păr a cunoaşti ce 
adivăratŭ dumnezeire, crede-n feliuriti d-eresui, din care unul iai şi acesta, că adicŭ sora lui 
Piru ar fi prefăcut pre amantul ei spre a nu-l  cunoaşti ian ţap de aur.
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Aciastŭ deprindere o ave dintru-nvechime lăcuitorii Sistonului ca o 
sentŭ datorie să să adune acolo iantoţŭ anii ca la un bulciu, căruie ianşuş a cei 
din-nainte lor lăcuitori iau dat numire serbare lui Adoneu ş-Afroditii3, care  
cunoscutŭ fiind de toţ lăcuitorii din timpurile acele, ce era văeţuitori la răsărit, 
ian Ellada şi acelor trăitori pe malul acei mări. Alerga acolo toţ spre a să-
nchina Afrodităi şi inpreună cu dănsa să tăngue pentru moarte nenorocitului 
ei amorez.

Iantre alti sărbători să

           3Mai zăce încă oamenii din acel timpu cum că totodatŭ cu alte sărbetori să mai face aducire 
aminte că-ntracistu timpu să fi văzut întăe oarŭ Leandru pre Ira, pe care-n urtŭ o au îndregit-o 
foarte tare şi iau fostŭ amantu lui văz Mitogie.
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sărba sărbătoare dragostilor, pentru care adunatul norod hără-zŭ întru a ei 
desfătatŭ petrecire o iantreagŭ zi.

Iantru aciastŭ ianşuş timpuri, acei prădători ai mării au stătut la Siston. Pe 
Polidor ianpreunŭ cu alţŭ robi, l-au scos ian adunare tărguirilor spre vănzare. 
Mulţăme, cum l-au văzutŭ, au lăsat sărbătoare şi au alergat acolo. S-adunŭ toţi 
ianprejiurul lui şe iae samănŭ cu flori. Norodul cugetŭ că văd pre Dumnezăul 
dragostilor, care, înndemnat fiind de a lor sacrifisuri, s-au ianvrednicitŭ cu 
darul ianfăţoşării lui. Polidor stă neuimit de iantămplare sa şi secretul inimii 
sale cu anii săi tupilat înjos iai aduce ruga sa cătrŭ acelaş  Dumnezău al dra-
gostilorŭ şi lui acestŭ sărbătoare, iantru care stăpăne bucurie iai 
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pricinue numai o măhnicoasŭ aducere aminte.
Iantre acesti uneltiri a ursătii lui Polidor, să-nfăţăşazŭ iannainte lui dan-

ţul tinerilor flăcăi şi fecoare ianbrăcaţ ian haine albe şe apropiindu-sŭ cătrŭ tot 
poporul adunat acolo cu o linŭ păşăre înpreunŭ, căntănd urmetoarile ode de 
laudŭ:

Cântŭ toţ ia-npreunŭ:
I
Priimeşti a noastrŭ căntare
Pre puternicule Dumnezeu!
Tu, car-i-ai dat foc cu-nvăpăeri
Din ceriu oarecănd lui Profimeu!

III
Pe-a lui Chiteron petrecire părăsănd
Te mutŭ-ntra noastre părţŭ!

II
Tu, care stihiile orăndueşti
Şi dintr-a lor haos li-ai scos!
A firii iansufleţire bine vroeşti
Supt a  ta ocrotire a fi cu folos!
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Şi unde-npreunŭ cu noi lăcuind
Să ne păzăşti de orice răutăţŭ!
                 
 Parte flăcăilor
I
De la noi să să depărtezŭ
Ace-ndumnezăire oreşicare!
Poartă-n săne şi lucreazŭ
O pocăinţă vicleană ş-otrăvitoare!
II
Şi pe a cărie pasuri nici odatŭ
Mulţămire n-o-ntovărăşăşti!
Numai cu ea-npreunŭ-i zburatŭ
Dintr-a lui pandon cleşti!

III
Măhnire, pizma ş-amărăciune
Care n-aduce-iantre noi fericire!
Nici cu poati priimi orişicine
Prin eli desfătare cu mulţămire!
IV
Noroadilor, ascultaţă-ne pre noi
Şi ca să n-o urmăriţ, feriţă-vŭ pre sine!
Depărtănd deacum dintre voi
Totŭ lucrul ce v-aduce periciune.
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V
Aste-s sămne numai de primejduire,
Care de şă-s cu bucurie-ntovărăşăte!
Dară-s  numai prefaciri ianşălătoare
A unii norociri adevărate!
                   
Parte fecoarilor
I
Vr-o ast feli de dragosti s-au mandat? 
Ce co-ndumnezăitŭ facere de bine!
Pe noi, pe toţi astăz aice ne-au adunat
Iantra-sa sărbare făr-iubire de sine!
II
Astŭ dragoste era numai într-o datŭ
Cănd chivili aice s-afla petrecănd!
Din ceriu fiind cu cruzime luatŭ

D-ea dumnezăilor poate nejiudecănd!
III
Iar pe buna faptŭ şi nevinovăţie
Ia-ntr-a lor capişte le-au iancueti!
Pentr-a lumii bine şi curăţie
Dănd numai credincoşălor zăli 
norocite!
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IV
Asta-i zioa care dă-npărţire
Di-un esperans celor nenorociţ!
Care pătimescu într-a lor iansoţire
Că-ngrabŭ de măhnire vor fi măntuiţ!

Toţi launloc
I
Voi, dragilor noştri, ascultători
A voastrŭ vertuţie cunoscănd!
Astorŭ auzite fiţ crezători
Pentru că-n vrednicescu orişicănd!

- Scumpa me Hariti, au strigat fărŭ de veste Polidor, acista-i Dumnezăul, 
care cinsteşte inima me? Şi pe care eu numai pentru tine-l rogŭ?

V
Şi tuturor le dă statornicie
Ca să priimascŭ cu răbdare!
A lor prisosnicŭ ticăloşie
Ce totdeauna prefaciri are!

II
Ia-ntr-a voastre gănduri a fi
Şe care purure cu ne-ndoire!
Vă poati totdeauna avŭ dărui
A lumii toatŭ buna fericire!
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Norodul au înturnat din nou ochii lor cătrŭ dănsul, cum au rostit el 
aceşte cuvinte şă-i căuta cu nişte înpreunŭ pătimitori ochi, cănd un învechit în 
zăle bătrănu, despărţănd ian doaia mulţăme, s-aruncŭ asupra lui Polidor şă-l 
îmbrăţoşazŭ. 

- Ah, acesta-i fiiul mieu, au zis acest bătrăn, pe care soarta me mi l-au 
răpit şi pe care norocul mieu, jălindu-mŭ pentru pătimirile meli, mi l-au dat ian 
napoi. Dar ce zice? Ce feli de vrajŭ-n aciasta, norodu-le al Sistocului? Ertaţă-
mŭ, am văzut a mă socotitŭ, că acistu rob ia-i fiiul mieu. Sămnile feţăi lui m-au 
făcut neluatori aminte, însă aciastŭ asămănare iai jiuchirie iantămplării, care 
au ianoit numai măhniciune me.
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Nafsicrat, acesta fiind numile acelui bătrănu, dupŭ aceste cuvinte, ianbră-
ţoşănd iarăş pe Polidor, carile răpit fiind de o gingaşŭ ianpreunŭ pătimire uitŭ 
pre iansuş a sale pătimiri. Sta fărŭ a şte ci are a fi cu dănsul, aşteptănd hotărăre 
sorţăi lui.

Acum cărmuitoriul acelor tălhari vroe ca să-i dispartŭ, ians Nafsicrat 
foarte să-nvinge, să vază pe Polidoră şi de ce mari a lui frumuceţŭ fireascŭ şi 
asămănare cu fiiul său, l-au răscumpărat de la acei tălhari şi îndatŭ l-au şi luat 
împreunŭ cu dănsul la casa lui. Norodul marture aceştii gingaşŭ şi măreaţŭ 
sţenŭ, au binecuvăntat pe bătrănul Nafsicrat şi mult l-au rugat pentru esclavŭ 
ca să-l cultivariesascŭ cu bunŭ cumpănire şi blăndeţŭ.
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Bătrănul ajiungănd la ţărmul mării, au întrat ian plutitoriul său vas, ş-au 
ianceput a naviga cătrŭ adiiu patrie lui Leandru. Şi atunci Nafsicrat, acesta să 
afla iandreptul Sistonului iacee parte de Elispond.

Plutind ei în călătorie lor, Nafsicrat cu luarea aminte, priive pe al nos-
tru Polidor şi cu măhniciune privede el mierare, ce a să iantămpine pe a cui 
nenorocitŭ soţie, cănd va vede pe acel esclav. Ea era la mal şi aştepta cu ne-
răbdare pre soţul eai, a căruie iantărzieri şi prelungita petrecire iandepărtare 
de dănsa, o turbura.

Cănd acum luntre lor s-apropiesŭ de mal şi Nafsicrat eşŭ afarŭ din trănca 
înbunătăţita în fapte 
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a lui soţie aliargŭ ia-n naintei, dar cu bine iancŭ văzănd pe Polidor, mierare ei 
mai că o au lipsit de toate simţirile ei.

- Ce văzŭ?”  Iea strigŭ. 
- Linişteşti-te, dragŭ pre scumpŭ! Iai zice bătrănul. Norocul ţ-au luatŭ 

pre fiiul tău şi ceriul vroeşti acum să ţă-l răsplăteascŭ. 
- Nu! Au răspunsu ea cu-n glas tremurătoriu. Nu! Acist-a nu-i fiiul mieu 

şi astăz iancŭ am udat cenuşa lui cu lapti4.  Nu-i acista zele şi umbra lui iai di 
cee parte de sticsŭ5, care nu aude mai mult glasul mieu.

Dupŭ ce iansfărşătul tuturor, Temisto, acesta fiind numile bătrănii, au 

     4Pe vremile vechilor limbi laptile iai ave ca un lucru sfă<n>t şi ave deprindire a uda praful 
celor morţi dupe ce-l arde.
     5Sticsul dupŭ mitologhie să zăce caruii un rău, piste care trece sufletile morţălorŭ la iad, căci 
dispre rai nime nu gănde.
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putut asculta istorie lui Polidor, l-au iandrăgit cu atăta scumpătate ca şi bărbătul 
ei, ş-amăndoi nu mai înceta de a-l înbrăţoşa şi a-i căuta în ochi.

Adesŭ ori ia-l privie ca pe o iandunezăitŭ facere de bine, care au vrut 
să le micşurezŭ nenorocire lor. Polidor le şterge lacrămile lor, vărsa inpreunŭ 
cu dănşăi pe a sale şi nu să măhne atăta ca cel ce iantru a lui măhniciune au 
căpătat acestu har, ca să facŭ pre alţăi norociţŭ.

Ian sfărşitŭ au lăsat ţărmurile mării şi s-au dus ian lăcuinţa lor, care 
s-afla la iantrare ian liman. O prea răspectivŭ fricŭ au petrecut prin Polidor, 
căndŭ au iantrat ian cabanul lor. Buna răn-
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duialŭ şi premărita prostime, care acolo stăpăne, l-au făcut a-ş aduce aminte 
de acei doi bătrăni, carii iantr-un timpu au priimit pe mai puternicul dintre 
dumnezăii lor cu atăta iubire de streini ian micile lor cabanuri.

Toatŭ a acestor doi iansoţăţă bogăţie era vr-o căţva stănjăni de pămiant, 
pe carii iai plugărie sănguri iei şi o micŭ livăzuicŭ, din care în tot anul în 
timpulu serbatii adunări o parte din rodurile ei vinde la oraşul Sistonului şi 
pe care acesti averi nu mai tărziu decăt dupŭ doaia zile le-au iancredinţat lui 
Polidor nu ca unui esclav, ce ca însuş celui mai iubit a lor fiiu. Şi căuta toate 
mijloacile cum l-ar mulţămi mai bine, ca să să măngăe iantru a lui scărbŭ.
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Luare aminte şi nelenevire lui Polidor au ianmulţăt veniturile domnilor 
lui, căci răsărind soarile ian afla treaz şi ce adăncŭ sarŭ ia-l întămpina pe 
drum, înturnăndu-sŭ cu turma acasŭ. Pe urmu aduce bătrănului lapte şi a lui 
ianfăţoşare iai iandulce nenorocituli menunte, pe care le născusŭ-o din lăuntru 
mulţămire şi iarăş lipsa lui le umple de măhniciune.

Prin chipu acista Polidor iarăş au găsit ian Apida acea nevinovată norici-
tu viaţŭ, unde creştirea şi deprinderea i-au fost făcut-o atăta de vredni poftii 
sale.

El ave dragoste spre stăpănii lui, precum şi ei asămine ave spre dănsul. 
I-au făcut norociţ şi însuş ar 
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fi fost mulţămit, dac-ar fi putut ave lămgŭ dănsul pe Hariti.
O capişte, cunoscutŭ în toatŭ Ellada, era acolo aproape hărăzătŭ dra-

gostilor, ea stŭ în vărful unui munte6. Polidor în toată vreme dupŭ ce-ş înpline 
iansărcinările sali, să duce acolo şi chiema pre acestu dumnezău spre ajutoriul 
lui, pe a căruie ianpietrire părŭ atunce o au fost cercatŭ ian multe dăţ.

Nafsicratŭ ian dosul casăi lui asămine ave o prostatnicŭ grădinŭ ian fun-
dul cărie era răsădiţ copaci roditori, ian mijlocul cărora s-afla rădicatŭ o micŭ 
boltişoarŭ den mărăciune, care acopere statue dumnezăului măritişului 

          6Noroadile acelor veacuri zăce că-ntrodatŭ acestu dumnezeu ar fi scăpat cănd necredincoa-
săle inimi a oamenilor au defăimat ianchinare lui iantr-acel munte - au fost săpat atunce.
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adecŭ ori să duce Nafsicrat acolo de o aduce mulţămitoarile sali rugăciun 
acelui Dumnezău pentru facerile de bine ce i le înpărţŭ lui şi afară de acele era 
o zi orănduitŭ întru cari eli aduce o mai singuraticŭ şi credincoasŭ sacrifisire 
acestui Dumnezeu.

Ce mai mare sărbătoare a lui Nafsicrat era zioa întru care el s-au unit cu 
pre draga lui soţie Temisto. El atunce chiema pre toţ prietinii săi iai încununa 
cu flori, le înpărţă vinu şi uneori junghiie şi căti o jiuncŭ sau vr-o tănărŭ mieorŭ.

L-aciastŭ sărbătoare, după ce au măntuit toate ale sali iansărcinări şi cei 
poftiţ s-au ianprăştiet pe la sălaşurile lor, Polidor au rămas 

159
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săngur la picoarile a cei statuie şi odatŭ cu-ntunericul nopţii l-au cuprinsu şi 
somnul.

Mult n-au dormit, ş-unŭ prea dureros vis l-au ianspăimat. O, doamne! 
Lui ie-au părut c-au înviet statuie aceea a zeului dragostilor, carile c-o fachilŭ 
iai menŭ i-au arătat pe tănăra lui soţie ian braţăle unui alt rivalŭ. Părere aciasta 
i-au zdrumicat cu totul inima lui. El s-au deşteptat cu sufletul ian gură, strigând: 

- Nedrept! O, ursitŭ! Tu  mă prigoneşti  părŭ şi ian braţile somnului 
mieu, răpaosul, cari la toatŭ vietate tu-l dăru-eşti, de la mine şi pe acela mi-l 
eai. Nu! Scumpa me Harite, cunosce inima ta, dacă trăieşti. Ia-mi eşti ade-
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văratŭ şi credincoasŭ mie soţie. Dar cum? Au intrebat el, bătăndŭ ian  pămănt 
cu picioarile, astu vis iai vr-un sămnu dumnezăescu? Ah! Hariti, Hariti! Me 
defăime, altu stăpăneşti inima ta. Unde să găsăscu pe un răutăţitul acela ca 
să-i ianfrănez  cutezare lui? Voi lăsa acestu loc, fugi-voi de aice. Însŭ cum pot 
ca să las ieu pe Nafsicrat şi pre Temisto? O, eu nenorocitul, pentru ce acum 
soarta să-mi prilejascŭ a me-npiedeca datorie şi buna cuviinţŭ, cănd dragoste 
şi-nsoţire mă chiamŭ.

Iancŭ odatŭ ia-l iandeamnŭ o secretnicŭ putere ca să adoarmŭ şi celi mai 
ianfioratice păreri le vede ian visul său. 

- Sănt pierdut, au 
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strigat el trezvindu-sŭ din sumnul său. Mai nu să cuvine să mă-ndoesc. 
Hariti nu mii credincoasŭ, mi-au rădicat hobotul orbiriunii de pe ochii mii 
iansuş zeul dragostilor. Eu mă duc s-o ocărescu pentru necredinţa ei, ian 
iansum braţăle amorezului ei. Mai mult nu mă voi mai preface, dragoste o 
ceri, dragoste birueşti puternicilorŭ, care vădeşti aceşte şi care-i vedeţ luptile 
mele. Iandreptaţi-mi nevinovăţie me şi covărşit cu norocire şi mulţămire pre 
înbunătăţitul Nafsicrat şi pre onorata lui soţie.

A doa ză indatŭ Polidor, căutănd o corabie plutitoare cătrŭ a lui patrie şi 
n-au fost zbuciumare lui multŭ, pentru că-ntru iansuş ace-
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laş timpu, oraşul Ania trimetea cătrŭ zeul Epidavrului o hărăzire de nişte pre-
măreaţŭ prezentaţii şi corabie, care era pregătitŭ spre aducirea acestora, să afla 
la ţărmuri cu pănzăle-ntinsŭ. Polidor n-au scăpat preţuere unui asămine plilej 
şă-n bun timpu, ca să poată a să-nturna ian Ellada şi pornindu-sŭ cu ace corabie 
să măngăecu-n esperansu ce-i făgădue că iarăş va găsi pe Hariti lăngŭ sfaţita 
Steropi. Găndii şi aciasta, că dacŭ-ntemplare va unelti  ca să nu-ş căştige acee 
ce-iu văpăeare lui ian propoza, după ce apoi ia-ş va mai vede  pre tatăl său, să 
să arunce iarăş ian luciul mării şi să caute pre scumpa lui Harite ian 
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toati chicladile7.
Cu asămine hotărăre, călătorind el prin luciul mării, n-au fostu fărŭ pă-

reri de rău, c-au lăsat acel ţărmu de mare, unde el aflasŭ oare-ş ce măngăeri, 
aducire aminte de Nafsicrat şi de soţia lui Temisto. Nu-l lăsa pacnic, ruga pe 
dumnezăi să li fie iantr-ajiutoru şi le dore o mai bunŭ norocire.

Apropiere de vadurile mării Elladii ia-n sfârşitul tuturor, au schimbat 
stare sufletului său şi-ndatŭ cum au stătut la maluri, Polidoră nu au mai aşteptat 
pe a doaia ză, cănd era ca să aducŭ darurile, ce-ndatŭ, eşănd săn-

     7Chicladile (cicladile – aut.) să numeau iantr-un cuvănd toati inzulili mici şi mari, cari să 
găsăscu ian mările despărţătoare intre Crită şi Ellada.
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gur afarŭ, făce luare aminte locului şi mijloacilorŭ, prin care ar pute treci 
Peloponisul şi să să ducŭ la Corint.

Aşa dar, măcar că să apropie iantunerecul nopţăi, plecăndu-sŭ acum 
şi soarile spre a-şi ascunde lumina sa sup globul Epidavrului, Polidor iansŭ 
cuprins de-ntusiasmul ce-l măna neostenit spre-nplinire dorinţii sale, l-au 
ianboldit a să porni iandatŭ.

Dup o călătorie de două mile iandepertare de la Epidavru, un păstor a 
unii turme ia-l opreşti, zicăndu-i: 

- Streine, dacŭ vroeşti să te duci ian oraş, eu te-aş sfătui să aştepţ  părŭ 
măine, pentru că tu ai a trece ace  pădure, care-n adivărŭ că nu ţăne mult, dar  
are atăte-n cujbături şi strămbe drumuri, iancăt 
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ia-i cu neputinţŭ a nu să rătăci unul, care nu cunoaşti locurile şi nu vei pute 
cu-nlesnire a găsi drumul. Zice  părŭ măine, pentru că iatŭ acuş ianoptiazŭ, că 
ei şi de pe la cuhniile colibilor mejieşălor noştri au început a eşŭ fumul, rămăi 
lămgŭ mine iantr-aciastă noapte eu îţi voi găti un prostatnic aşternut de frunzŭ 
şi pentru cine  îţi voi da lapti proaspăt.

- Priimăscu aşa sfătuire, au răspunsu Polidor:
- Măcar de ţ-ar răsplăti Zefc, prietinul iubirii de streini, fapta ta ce bunŭ.
Mergănd eii, deci ianpreunŭ, o pre numeroasŭ familie cu bucurie, au 

priimit pe bătrănul şi pe Polidor. Toţ s-aduna-acum pe lămgŭ dănşăi, căt 
deodatŭ bătrănul ianalţă glasul lui, 
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zicănd:
- Streine, aciastŭ săltare şi bucurie nu ne-au  stăpănit de apurure pe noi, 

acum de vr-o cătiva luni, de cănd vetejie unui bărbaţ ne-au dat linişte şi siu-
ritate vieţii. 

Apoi iancepi a istorisi urmetoarile cu-n ton foarti dureros:
- Ianpărţăle aceste mai din ianvechime să sălăşluisŭ un  cumplit ghigant8, 

carile era la toţ ştiut cu numile Simis. Acestu tălhari ucide co-npietrite poftŭ 
pre toţ drumeţăe, puterelui lui  era atăta de mare că pleca vărfurile a doi plopi  
părŭ la pămiant şi, legănd de a lor vărfuri pe nenorocitile fiinţŭ, le da drumul 
şi din iuţala rădicării copacilor să dispica iandoia 

         8Vra să să-nţăleagŭ urieş.
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trupurile lor. Eu însumi am fost faţŭ ş-am văzut cu ochii mii cum acel ticălos au 
osindet pe un drumari şi cum iarăş de asămine moarti au perit ucigaşul acela, şi 
ascultaţi.                                                                                                                                                          

Mă ducemu la oraş şi pre căt me erta vrăsta şi puterea me, alergam prin  
pădure, cănd am iantălnit un om tănăr iantovărăşăt c-o tănărŭ de vrăsta lui, 
m-au iantrebat, care drum iai mai deadreptul, spuindu-mi că sănt criteni şi 
urăndu-le o bunŭ călătorie, m-am depărtat de la iei. Dar diabia ce am făcutŭ 
vr-o căţva paş, am auzit iambele lor glasuri, m-am ianturnat ianapoi. Ce să 
văd? Cumplitul urieş prinsŭ pre tănărul critian şă-l tărăe de perii capului său. 
Soţie lui alerga dupŭ dănsul şi ruga pe fioara aceea din-
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durare, iansŭ astupatile lui urechi şă-npietrita lui inimŭ, n-asculta rugheciunile 
iei. Diabie ce bietul critian ş-au pierdut viaţa lui, cănd şi Tisefs au ajiuns iantr-
aceste laturi şi cu toate că nu-i puternic. Şi ce poati că n-aţ auzit pentru acistu 
irou, au adaos bătrănul, curmănd şărul cei dinntăi spuneri. Acestu Tisefs s-au 
făcut acum minune Elladie şi care au apucat  armile lui Alchide. El, dupŭ ci-au 
ucis pe Minotavru, iandatŭ din zioa aceea s-au pornit a să lupta şi au pierdut cu 
desăvărşăt de pre  pământ o mulţăme de ucigaş, care pustiisŭ Aheia şi măcar 
de şi tatăl său Egheas au muritŭ mai mult de un anu,Tisefs încŭ mai mult 
preonorisind, lupta şi honorul pentru a lui 
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virtuţie, de căt o liniştitŭ viaţŭ pe scaunul ianpărătescu, s-au pornit ian toati 
laturile a să lupta. Şi aşa, pre cum am începutŭ a vă spine mai înainte Tisefs! 
Ian iansuş acest datŭ, cănd critianul s-au făcutŭ prada răzbunării lui Simis, 
ajiungănd ian aciastŭ lature, au apucat pre fieara acee şi dupŭ ce  l-au dezarmat, 
l-au omorătŭ cu iansuş acelaş chipŭ, cari l-au aflat el pentru pierzare a multora 
nenorociţ. Tănărul voinic au dezrădăcinat apoi şi pe acei doi plopi, mormăntul 
ianpietritei lui răutate şi aşa au stricat toatŭ urma neomenitelor acelui simic 
fapte. Eu stam departe plin de măhniciune şi spaimŭ, cănd tănăra criteanŭ adu-
na nemăngăet, plăngănd ianprăştietile măruntae a socrului său, am 
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alergat ca să-i inpreunŭ ajiut l-acestu plin de honor lucru, dupŭ care, apoi o am 
dus la casa mea.

Trecănd vr-o cătiva zile, mai pe urmŭ iea, au făcut ian locul unde soţul 
său s-au pierdut viaţa lui, un mic sarcofagŭ şă-n apropiere aceluie altul, ian 
numile fratelui iei, care pre cum ia-şi spunea mai denainte, au fostu murit 
şi, gătind aceli mult preţuisasŭ sarcofaguri, apoi au făcut ş-o micŭ tupilaticŭ 
colibeoarŭ şi din data aceea iea petreci totdeauna iantru iantovărăşie mumiilor 
soţului iea-i ş-a fratelui său. Cineva, mergănd cătrŭ oraşŭ, trecirei neapărat pe 
denainte cestor vrednice de priivire sămne a soţietăţii ş-a frăţiei, ş-a statornicii 
credinţŭ. 
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Măine ne vom opri acolo şi vei vede şi tu aciest loc vrednic de neuitare.
Tineri, pildile aceste sănt pentru a ta vrăstŭ, dacŭ ţi-i dragŭ fapta bunŭ şi 

buna onorire. Eu nu mă-ndoescu că tu nu vei fi simţitoriiu l-aciastŭ  priivalŭ 
şi-n adivăr iea va zdrobi pe a ta inimŭ. Să lăsăm biata tănărŭ a să măngăie 
pentru pierdire a doaia a iei fiinţă peţuioasŭ cu lacrămile sali. Tu-nsŭ deodatŭ 
du-te de te linişteşti, ieu iansumi ia-ţ voi da de ştire cănd va fi timpul cuviincos 
de a ne porni.

- Părintile mieu, au zis Polidor, căt iai de greu de suferit cănd cineva ia-ş 
pierde pe ce atăta de mult dragă.

Dup-aceste s-au dus ian cămăruţa ce io-au fostŭ gătit-o, pentru ca să 
doarmŭ 
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şi o mulţime multŭ de idei nu l-au lăsat să să linişteascŭ.
- Cum? Zăce el şi iarăş răpetue, cum-ui de nenorocitŭ răsplătire dra-

gostilor? Pentru ce despart doaia inimi? Pe care aciasta o predau, apoi ia-i 
uitare şi necredinţŭ şi să poati, deci a să temi de la toatul zăieştile daruri mai 
tare, o mai simţătoare inimŭ.

Ian ceelaltŭ diminiaţŭ au deşteptat Memfis, acista fiind numele acelui 
bătren pe Polidor şi s-au pornit amăndoi ian drumul cătrŭ oraş.

- Poati, au zis Memfis, iantrănd ian  pădure, poati nu vom găsi tănăra 
văduvŭ ian coliba iei, pentru că iea iandemnatŭ de ce fărŭ vroinţŭ a hranii 
datorie de 
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neapărat iai ian toati zălile să să ducŭ la oraş, de unde priimeşti toatŭ hrana 
vieţăi sale, iansŭ aceli doaia monomenturi, le vei vedea fărŭ iandoialŭ.

N-au mersu departi şă-ndatŭ l-au văzut aceli doaia piramiduri, ce sta una 
dup-alta iantr-o margine de  pădure, cari era de la naturŭ odrăslitŭ cu chipariş. 
Era doaia, nu pre-nalti sarcofaguri, ian verful cărora ave căte o urnŭ pentru 
aducire sacrifiasului de mulţămire prin a lacrămile vărsare ş-amendouia avea 
căti o harmaturŭ scrisŭ.

Polidor cătrŭ densăle, apropiindu-sŭ au cetit pe una din aceli scrisori 
şi au aflat aşa scris: „Nenorocitului Coriv”, apropiindu-sŭ şi cătrŭ ceelaltŭ 
scrisoari, 
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au găsit următoarile: „A nenorocitului Polidor”.
Limba lui s-au legat, genunchiile lui tremura şi s-afla-n primejdie mor-

ţăi. Memfis s-apropie să-l ajiute, darŭ-ndatŭ pe Polidor iai cuprinde o turbă-
ciune şi, pornindu-sŭ asupra piramidei lui Coriv, vrănd a-o surpa detot cu a lui 
neputincoasŭ măini, pierdi puterile lui şi cade cătrŭ parte mormăntului, unde 
era scris numile lui.

Iantre aceste vine şi streinŭ văduvŭ din tărgu, vedi pe Memfis ş-aleargŭ 
cătrŭ dănsul, ce lucru vedi iancŭ? Un bărbat cu faţa la păment pecat asupra 
mormăntului lui Polidor şi tocmai iantru-nsăş acieş menuntŭ, 
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sculăndu-sŭ deabie, numai cătŭ l-au văzut iea, răcneşte foarte fărŭ săne:
- Nepreţuitule soţ! Asta-i umbra ta, cari să rădicŭ dintru al tău sarcofagŭ.
Polidor s-apropie de dănsa fărŭ ca să-i răspundŭ, o zmănceşti şi vroeşti 

s-o omoare asupra mormăntului lui Coriv. Cănd Memfis i-au iampiedecat mă-
na lui despre a-ş măntui scoposul lui cel iandemnat de singurŭ părere sa.

Hariti atunce leaşănŭ, cade la picoarile lui Polidor şi, dacă Memfis nu o 
ar fi ajiutat iea,  ar fi murit de cumplita iei măhniciune.  Mai piste un secunt-
doaia, iancepănd ca să-ş vie ian săne şă-ntămpare, iantru care iea să vărcole, 
au ianoit toatŭ gingăşăme lui Polidor. Zule
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l-au fost orbit, iansŭ întămplare ce de faţă ianfricoşare morţăi şi fica să nu 
piardă pe Harite lui, toati  i-au dat pe Hariti iarăş cătr-a lui dragosti, să uitŭ 
ian dănsa şi nici ca cum mai mult nu-l stăpăneşti frica. Şi cănd Harite s-au 
trezit din ameţala sa, s-au găsit ian braţăle celui mai fraţit de cătŭ toţ cielalţŭ 
muritori al iei bărbat. Şi ochii iei, bătăndu-sŭ de slăbăciune ce mari, i-au zis 
foarti slabu:

- Oh! Lasŭ-mŭ ca să moru pentru mă chiemi iarăş la viaţŭ? Lasă-mŭ ian 
calme să  mă  prăpădescu, dacŭ tu, moarte ai vrut a-mi da platŭ pentru căte 
lacrămi am vărsat pentru tine şi pentru căti patimi am suferit, şă-ntru ce dintăi 
despărţăre de tine, şe-ntru ce de al 
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doile, numai ca să-ţi fiu credincoasŭ. Ah! Pentru ce nu m-am făcutŭ ospăţul 
Minotavrului? Pentru ce n-am murit de osăndile făcuti mie de Chidini ian 
inzula Nax? Pentru ce nu m-am iangropat ian spumoasăle cu furii marineri? 
Sau pentru ce nu m-am făcutŭ captivŭ acolo, de unde nu mă mai putem iantălni 
cu tine? De cătŭ dupŭ o aşa mai doritŭ aşteptari şi mult preţăioasŭ iantălnire 
cu tine, să priimescu aşa cruntŭmulţămire şi s-ajungŭ ca-astăzŭ să văz pe acel, 
căruie iai eram aşa de dragŭ, că acum atăta mă urăşti, căt au vrut cu a sali 
iansuş măine, ce odatŭ mă dizmierda să me ucigă. Ah, Polidore, tu mă socoţ 
vrednicŭ de osăndŭ? Acista deci numai, mi-au numai ca s-o mai cercu cu 
desăvărşire ian ce cu de amăruntul a me să răimănie! O, zeilor!  
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Poati-sŭ ca ieu să mai trăescu de vremi ce Polidor, care ştii inima me mă-
nvinovăţăşti pentru necredinţŭ.

- Linuşteşte-te, ochişorii mii Hariti, iau zis Polidor, curmăndu-i tăngui-
toare ieai voroavŭ. Conteneşti, dragul mieu zălog al prunciei! Furiile meli mi-
au  sfăşăt inima me,  aceste au vărsat otrava-n sufletul mieu ce <m>ulipsitoare, 
dar văzăndu-te mi-am venit ian săne, furiile m-au lăsat, te cred şi-mi eşti draga 
me Hariti!

Dar ce zic? Mai sănt iancŭ ieu vrednic de viaţŭ? Pot ieu să am asupra ta 
prepus? Şi au fost cu  putinţŭ? Nu! Să nu o crez nici inima me, nici cugetari 
me, nu s-au alunecat l-astŭ prodosii.

- Ascultă-mŭ! Au zis Harite, tăindu-i voroava lui, şi dŭ voe soţăei <s>ali 
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ca să vorovascŭ şi ca să să-ndreptezŭ. 
- Tu! Au zis Polidor, tu să me-ndreptez, ah, ian ce? Pentru o pre puelnicŭ 

greşalŭ, pe care inima me o minţăşti? Tu să te ocroteşti? Tu vrednicŭ de 
osăndŭ? Tu nu eşti astŭ feli, nici poţ ca să fii, nimic nu vroescu s-ascult, nimic 
nu vroescu să ştiu! Mi-am găsit iarăş şi-ncununatŭ de faptă bunŭ, aşa tu mi-ai 
fostŭ credincoasŭ, tu nu mai uitat, tu nimic altŭ de căt dragoste me ai preţuit 
şă-nsfărşăt, ia-mi eşti dragŭ. Pentru mine eşti fragetŭ, negreşătŭ şi purure ţie 
m-am ianchinat, şi ţie me voi ianchina, mă jiur pe dragostile meli, pe căinţa me 
şi pe-nfăţoşare ta-n ochii mii.

- Taci, i-au zis Hariti, răzănd! Tu acum mă numeşti nevinovatŭ şi mai 
iantăi, m-avei vrednicŭ de osăndŭ, ieu nu mă paraponisăscu pentru a ta 
nedreptati mie făcutŭ, căci 
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aciasta m-au iantemeet, iai suflet cu mare-ncredinţare multa dragoste ce ai 
păstrat ş-o păstrez pentru mine.

- Răsplăteşti-ţ! Au strigat Polidorŭ.
- Pentru ce? Au zis Hariti.
Acum s-au ianbrăţoşat mai cu strănsoare. Lacrămile lor s-au amestecat 

c-o nespusŭ frăgezime, ce să curma de a lor suspinuri. Memfis, martor fiind 
aceştii dureroasŭ sţenŭ, au mulţămit providansului, a cărie ianţălepciune şi 
bunătati să-ngrijaşti pentru toatŭ fiinţa.

După ce au trecut celi dintăi ianvăpăeri şi au putut iarăş ca să vorovascŭ, 
Hariti au ianceputŭ a zice:
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- Dacă vroeşti ca să mă dezvinovăţăscŭ iansfărşit, măcar ascultŭ urmerile 
nenorocirilor meli, cautŭ l-acest mormănt, carile am zidit ian numile tău. Ah, 
ieu, pre tine, te-am avutŭ pentru totdeauna pierdutŭ, eu am adus sacrificul adu-
cirei tali aminte, care mi-au fostŭ făcut ian cŭ oareşce suferitŭ viaţa me. Ia-ţi 
aduci aminte menunta acee, întru care tălharii de mare ne-au fost răzleţătŭ? Te 
priivem cum te-au luat de lăngŭ mine şi te-au dus ian altŭ corabie, iantr-acea 
lecuntŭ, cănd ieram ca să ne unim pentru totdeauna. Din acea zi am cer-cat din 
nou asprime ursitii noastre! Ah! Măhnicoasa despărţări!  Inima me să zdrobisŭ 
şi nimicŭ altŭ nu poftem mai 
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mult decăt moarte mea. Nădojdue-mŭ că răpitorii noştri, dupŭ toati aceste, ne 
va scoati launloc, ian vre-o laturi a mărei şi astŭ feli, iancăt videmŭ corabie ta 
mă mai liniştem. Iandatŭ ce-au ianceputŭ turburare elimenturile, eu tremura-
mŭ pentru viaţa ta, rugam pre zăiţa  Afrodita, pre zeul dragostilor. Dar toati au 
fost ianzădar!

O! Fioroasŭ aducire aminte, corabie ta s-au pierdutŭ iantre valuri. Gla-
surili inpreunŭ călătorilor mii, m-au făcutŭ a prepune cum că nu-i mai mult  
măntuire, nici pentru corabie, nici pentru soţul mieu. Căci cumplitile valuri cu 
săltare lor cea mare, alta  omene, că corabie ta 
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o au afundat ian adăncuri. Eu acum nu vroescŭ a-ţ descrie stare mea de atunce, 
dar nici a ceea, ce s-au iantămplat ian corabie cu mine, afarŭ de săne-mi, fărŭ 
sămţire, nu putem şti ce tecăloşăi  au dat pesti mine şi ce s-au făcut ianprejurul 
mieu. Chiemam moarte, iansŭ iea nu m-auzie! M-aş aruncat ian valuri, dar 
o asprŭ-ndurare m-au scos iarăş şi făr a me vroinţŭ ieu să cuvine ca să tră-
escu şi mă măngăem  asupra unor iantămplări protivnice dorinţălor meli cu-n 
esperansu că voi iantemesa în vre-un loc al scăpării meli. Sarcofagul  tău, pe 
care necurmat să-l adăp cu lacrămile meli, drept  aciasta părere, ianbătăndu-mi 
durerea mea, mă-ndemna a aştepta iandeplinire celor ce ieu le cugetam.
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Nu dupŭ multe zile am tras la Criti. Pe mine m-au văndutŭ ca pe o cap-
tivŭ a lor ian oraşul Gnosului unui bătrăn, ce să nume Forbie. Apucăturile 
acestui bătrănu era prostatnice şi liniştite, dar soţie lui Csantipi, era cu totul 
ian alt feli, ian protiva măritelor purtări a lui Forbie.

Norocul însă mi-au ajiutat de m-am măntuit din noapte-nrăutăţămei 
acie fămei, pentru că m-am fostŭ orănduit ca să lucrez pămiantul iantru-n loc 
depărtat, ian grădina ca o ave acolo Forbie. Ce-ntăi a me-ngrijire au fost să fac 
un mic mormănt de verzăle brajde iantr-o lature de loc ce era iancunjiuratŭ de 
deş copaci dupŭ ce l-am gătitŭ, am strigat de trei ori umbra 
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dragoste lui Polidor ş-am jiurat pe zăii iansoţirei ca să să mulţămiascŭ cu mi-
cul acista sacrifis. Diabie ce am măntuit aciastŭ a mea datorie, am auzit ian 
apropiere de mine un glas, am căutat iaprejurul mieu şi nevăzănd nimica, mi-
am urmat deprinsa me-ndatorire.

Ian toat diminiaţa mă găsŭ zorile la poalile mormăntului tău, strigănd cu 
mari glas şi ca nişte răuri, vărsănd lacrămile meli, şi cu atăta-m potolem căte 
puţănu văpaea, ce mă arde cu nendurare sufletul mieu. Întru una din zăli, cănd 
am venit la mormănt, văzŭ rămeşăţurile unii sacrifiţii, nu ştiem ceni au fost 
adus vinu şi taur negru, un sacrifis, ce s-aduce numai zeiţii Ecatii9.

          9Pe aciasta ian vechime popoarelor elline şi altile o zăce c-ar fi zeiţa nopţii ş-a-ntunerecu-
lui, şă-i făce sacrifisul cu taur negru. Vez mitologhia.
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Fi-i tu orişicine  ai fi, am strigat ieu, acel cari mi-ai făcut aciastŭ faceri 
de bine, te-ncredinţăzŭ, că-ţ sănt datoare pentru totdeauna.

Abie ce numai am grăetŭ aceste cuvinte, vine lăngŭ mine Coriv, fiiul lui 
Forbie, acista au fost adus cu-ndrăznialŭ acel sacrific, ah! domnule, i-am zis, 
căzănd la picoarile lui, măcar de-ar  bine cuvăntu zăii a ta-npreunŭ pătimire. 
Coriv să sărgue să mă rădice, ochi lui erau plini de lacrămi şi din multa lui 
simţări s-au făcut ca un afarŭ de săne, tremura şă-nsfărşăt iel iansum au căzutŭ 
la picoarile meli. Ieu am 
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vrutŭ să fugŭ, atunce el i-mi zice:
- Stai! Simţărea mea, iai neapărat pentru noi amăndoi. Tu-ndatŭ inŭ vei 

ianţălegi, mă vei inpreunŭ jăli şi vei zice acista-i vrednic pentru o mai bună 
norocire.

M-am plecat la rugăminte lui, şi m-am oprit. Coriv, ştegăndu-ş lacrămile 
sale, au ianceput a vorovi cătrŭ mine cu-n ton foarte tremurătoriu:

- Nepricinuita tainŭ, care o naşte desfătare, dragoste şi conglăsuire a 
doaia inimi, sănt necunoscuti căştiguri ian inima mea, ian casa părintelui mieu 
toati era depărtati că-mi ar fi putut a me pricinui mie vr-o asămine simţăre, 
fărŭ tovărăşasc-adunari, depărtat de toate necunoscut lumii, nu mŭ cunoştem 
nici pre mine-nsuş. Dar, ah! Te-am văzut pre tine,
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 vrednic-o de dragosti Harite şi din minunta aceea sămţescu că parcŭ mi s-au 
iannoit viaţa. Ia-i adivăr, zăcăndu-m, tu-mi eşti prea dragŭ!... Ş-apoi ce te-m 
fiorezŭ? Nu, Harite, nu te miera de cuvintili meli. A ta gingăşime [ne lesne] 
iancăredinţare ta m-au făcut ca ţie numai să mă ianchinu. Ieu ştiu pătimirile 
tali mie de cătră neguţătorii, care te-au văndut tătăni-meu ian oraşul  Gnosului. 
Aceştie mi-au spus, că te-au găsit cu-n bărbat la ţermurile Naxului, cari au 
muret mai pe urmŭ ian valurile mării, pentru care tu necurmat te măngueşti. 
Plinŭ de zdrobire, inima mea petru aciastŭ istorisire poate că, tras fiind de 
vre-o oareşcare tai-
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nicŭ plecare, luoam sama cu deamăruntul toati urmările tale, cu doia lune mai 
iannainte ieu iansumi, am fostu martorul lacrămilor tali şe-npreunŭ cu tine 
mă măhnem pentru a ta dureri. Dragoste ca vasul mieu cătrŭ tine s-au iandoit 
şi nici odatŭ nu ţa-s fi descoperet dragoste me, dac-ar fi fostu chip mai multe 
timpuri s-ascund. Iartŭ-mŭ pentr-acieste ale meli cuvăntări şi să nu defăimezŭ 
pe un nenorocit, care prea puţăn iai vrednic de a ta urŭ.

- Ura mea? Am răspunsu ieu, Nu! Despre aciasta să nu te temi. Cum pot 
ieu ca să urescu pe făcătoriul de bine a soţului mieu? Sacrifisul, care ai adus 
umbrii lui, m-au iandatoritŭ ca să-ţ mărturisăscu hărăzăre din parte me 
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cu nevinovate mulţămire, mai mult ian altŭ nu-ţ poati făgădui inima me. Ah!  
Iea cu multŭ mai dinainte iai preadatŭ dragii meli umbri, la care a ne-am afo-
roşit acestu sarcofag şi lămgŭ care voi petreci toatŭ rămeşiţa vieţii meli.

- Tu ai dragoste cătrŭ fapta bunŭ. Inima mai curată ascultŭ istorie dra-
gostilor meli şi datorie, cari am cătră dănsa şi aşa cu deamăruntul, au urmat a 
zece foarte cu gingăeşăme Hariti,  descriindu-i cursul iantămplărilor dragostilor 
noastre şi a nenorocirilor noastre, am socotit că cu aciastŭ punire-n-nainte ian 
voi ianstreina despre toate surieritate. Dar ce să-ţ spui? M-am amăgit!
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Chiemăndu-mŭ apoi ianpreunŭ lucrătorii mii la-ndeletnicirile pămian-
tului m-am dus, lăsănd pe Coriv foarte superat şă-ntr-o nemărginitŭ turburare 
iancăt pute a să jiudeca fărŭ sămţăre.

A doaia ză m-am dus, dup-a me deprindere, la mormănt, l-am acoperitŭ 
cu florile ce li tăesăm foarte de diminiaţŭ. Cănd mă-nchinam zeiţii Flora10 fărŭ 
să mă mai strămtorezŭ cineva. Aşa au trecut multe zăle şi mă bucuram, că nu 
văd pe Coriv şi-m ianchipuiem că 

        10Pe aciasta vechile noroade o nume a fi zeiţa a tuturor florilor şi că ar fi iansoţetŭ cu zefirul, 
ian honorul cărora ave deprinderi iantr-un bobocire florilor ai face o sărbare întru care toati 
tinerile viergure, făcănd o gherlantŭ de flore, să desfăta, jiucănd ianprejurul sacrifiastrului ie-i 
şă-ncununăndul cu ace ghirlantŭ rămeşăţa de flori le arunca ianprejuriul  sacrăfiastrului.
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ce-n curăţănie a mea descriere, au contenit pe a lui cătrŭ mine dragoste.
Ian iansuş aceli timpuri stăpănii mii m-au însărcinat cu altŭ-ndeletnicire, 

iantrebuinţăndu-mŭ iantru celi din lăuntrul casăi lui servire, rămăind ca alţŭ 
captiv a lui a iandeplini şi pe a ei meli lucrări din grădina lor şi ieu sărăimana 
ticăloasŭ mă supunem ian totul prigonitoarii meli sorţŭ, care iai puţănŭ mi-au 
pricinuit şi alte mai mari răuteţŭ. 

Forvie au chiemat la o strălucitŭ sărbetoare pre prietenii lui ian mijlocul 
iandeletnicilor iai celi atinsŭ de a me datorie ian casa stăpănilor mie, unde era 
adunare, s-au apropiet de mine unul din-
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tre cei chiemaţ la cel ospăţ, carile m-au cunoscul de pe vorbŭ că sănt streinŭ şi 
m-au intrebat cari mii patrie me.

Ieu i-am istorisit că sănt născutŭ slobodŭ ian Atina şi din şărul a niştilor 
nenorociri, am ajiuns ian aspra esclavie. Cum numai ci am prononsitŭ numile 
de sclavŭ, iandatŭ s-au aprins ochii lui de mine.

I-aşa nenţăleasŭ a lui turbăciune, am ianceputŭ a tremura, neştiind ce să 
zic, cănd deodatŭ acistu fioros musafiru a lui Forbie, m-apucŭ şi cu răpegiune 
mă-ntoarnŭ cătrŭ stăpănul mieu, zicăndu-i lui cu posomorăre:

- Sumeţule! Cu poati să-ş afle ian lăcuinţata adăpostire o atiniancŭ? Ai 
uitat că Critul, numai
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auzănd de numile unui atineu, să cuvine a să mănie? Nu ştii că viteazul Andro-
gheu s-au ucis de măiniile acistui necredincios neam? Nu ştii c-aceştie săntŭ 
mijlocul de s-au stricat legăturile Atinii şi s-au pierdut Minotavru? Ai uitat că 
Minos, iampăratul nostru priimeşti mare mulţămire, cănd toţ atinienii, ce cad 
iantr-a noastrŭ  stăpănire, mor cu defăimătoare şi cumplitŭ moarte? Sau nu eşti 
şi tu critean? Răspende-mi!

- Domnule Licofrone, au răspuns Forbie, Zefs cunoaşti inima mea, ieu 
nu am ştiut pentru căte ţ-au spus captiva aciasta, ieu am găndit că ieai ia la 
Naxu. Cu toati aceste, dacŭ datorie o cere aciasta ieu nu 
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mă voi ianprotivi unii drepte răsplătiri. Ieu o predau iantr-a ta  stăpănire. 
- Dumnezăilor răsplătirii! Au strigat Licofron, vroescu numai iancuvi-

inţatul timpu, ca să curăţăscu sacrifiastrul şi mă jiur ca-nsuş ieu pe mormăntul 
scumpului mieu Androgeu s-o-njunghii spre a lui răsplătitor sacrifis.

Ian iansuş aceli ciasuri făcăndumi-sŭ iansuş ianpreunŭ sărbatorii cu 
mine, garnizonul mieu m-au luat şi m-au dus ian casa neomenitului aceluie 
Licofron. O, Polidorul mieu! Cu ce feli de nerăbdare soţie ta Harite aştepta 
moarte, crezănd c-o va uni cu tine. Ieu nu desfăimam moarte, ca una ce era 
curmătoare durerilor meli, ş-o aşteptam căt s-ar pute mai iangrabŭ a o gusta. 
Ian trecire de vr-o cătiva 
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ciasuri s-au adunat toţ la casa lui Licofron, unde s-au ianceput şi ierurghie 
curăeţăniei, pentru că la critieni, fiind unite ne-dreptate cu-npietrire. Nu era 
mulţămiţ, numai să junghie ca un sacrifis asupra umbrii lui Androgheu pe toţ 
atinienii, ce pica ian măinile lor, ce încŭ socotindu-i şi ca pe nişte necuraţi 
fiinţŭ mai nainte, avea deprindere a le curăţŭ cu o apŭ ce o nume, apa dreptăţăi.

Sfărşănd pregătirile aceli iandatorite de legile lor, au venit şi m-au luat 
de la locul acela, unde  părŭ atunce m-aflam ianchisŭ, m-au dus ianbrăcatŭ ian 
haina ce era deprindire lor a ianfrumseţa pre acei orănduiţ spre o moarte de 
osăndŭ la mormăntul lui  Androgheu. Norodul s-au 
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adunat la aciastŭ privealŭ şi toţ lăcuitorii Gnosului au alergat acolo să vadŭ 
fioratica me pierdire. Ieu m-am apropiet de săntul sacrifiast. Preutul rădicŭ lenta 
lance. Săngur Licofron ţăne ian mănŭ gata jăusiitoriul fier. Cănd neaşteptat iai 
iansuş, acistu de pe urmŭ cias să curmŭ sacrifisul de un turburătoriu zgomot, 
Licofron fuge din locul, unde vroinţa lui aştepta a să mă ea firul vieţăi meli. 
Şi deodatŭ năvăleşti o trupŭ de ostaş ianarmaţ, iambrăcaţ ian nişte mode-
luri ianspăimăntătoarŭ, mă zmăncescu pre mine din măinile răpitorilor mii 
şi desfăcănd mulţăme, care mă-nconjiura. Doi betej bine-narmaţ, c-o mare 
iuţalŭ, aliargŭ cu mine părŭ la ţărmurile mării. 
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Iei m-au ian boldit ca să-ntru iantr-o corabie ce să păre că mai de-nainte 
era gătită spre a mă priimi. Şi-ndatŭ, deschizănd pănzăle s-au pornit. De de-
parte iansŭ videm cum mulţămea norodului aliargŭ spre acel mal şi striga, 
răc-nind ianzădar.

Plinŭ de mierare nu ştiem cui să cade a mulţămi pentru a me scăpare. 
Cănd deodatŭ să-nfăţoşazŭ Coriv şi cu-n prea santimentalnic tonŭ  mi-au zis 
iantracestaş chip:

- Frumoas-o Harite, aceste-m sănt celi mai dulci minunturi, de căte  părŭ 
acum norocul mi-au dăruit. Poronceşti-mi unde să te duc, iertăndu-ş numai ca 
să-ţ fiu camaradul tău, nu te-n-
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grijŭ, nici te temi de vorbile unii nenorocite dragoste, respectul mieu cătrŭ 
tine o au făcut demult să conteneascŭ.

- Viteazule Coriv, i-am răspuns ieu, buna cunoştinţŭ, mi-i foarte dulce 
datorie! Iansŭ ce ari să fie cu tine? Poţ tu acum dup-asămine-ncugiurare să te 
mai iantorni la Criti?

- Aţ uitat celi urmati l-aciastŭ-ntămplari, au zis el, acii prietini, carii 
m-au ajiutorat vor purta grijŭ şi pentru rămăşăţa norocului mieu. Iansŭ cum 
poţ să mă-npreunŭ jăleşti, fiind c-acum deodatŭ sănt mai mult norocit decăt 
altŭ date? Eu ţ-am măntuit viaţa ta de cine apoi şi pentru ce să cuvine să mă 
mai tem? Ian adevăr că nici de iansuş zăii răsplătirii.
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Aceste, auzăndu-le am rugat pe Coriv să mă ducă la Itica, dorind 
a-mi măntui celi mai de pe urme zăle a vieţii meli ian braţele maică-me. Nu 
mult apoi, călătorind un cumplit şi furios vănt, turburănd noianul mării cu 
turbăciune, au pornit valurile iei şi fărŭ măsurŭ, purtăndu-sŭ corabie noastrŭ 
dup-a elementurilor vroinţŭ, m-au despărţit iarăş de locul acel dorit, ce cu 
puţăne luni mai ian urmŭ mă-nstrăena-sŭ norocul. Corabie noastrŭ s-au zdrobit 
în vadurile mării Epidavrului. Puţenu au rămas să mă-ncui în adăncurile ieai. 
Dacŭ viteazul Coriv, cari mă-ntuindu-sŭ  dintru-aciastrŭ primejdie, cum ar 
fi apucat de  hainile meli şi prin chipul acista m-au, scos afare la margine 
uscatului.

I-aţ mărturisăscu, dragul mieu, 
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Polidore, jălem pe măntuitoriul mieu. Iansŭ ia-mi păre şi rău ca să  
priimăscu vr-o faceri de bine de la altul cineva, afarŭ de tine şi măcar că mă-
nsărcinasŭ bărbatul acista cu atăte-ndatoriri, dar din pricinata tot hrăpiem 
asupra norocului mieu, care m-au măntuit prin mijlocire lui Coruv. Cu toate, 
că pentru toate facerile de bine căte iel mi le-au făcut nici odatŭ, n-au îndrăznit 
a-mi propoza nici un feli de răsplătire şi, neavănd altŭ ce face, ne-am sălăşluit 
într-un sat aproape de malurile  Epidavrului, petrecănd ianpreunŭ iandemă-
naţ la celi noaia trebuitoari de cătrŭ pescarii locurilor acelora. Coriv au înţeles 
strămtorire, ce ieu cercam, fiind ianpreunŭ cu dănsul, întru una din zăle mi-au 
zis:
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- Tu nu mă cunoşti iancŭ?  Eu ştiu de unde curgi mierare ta, credi că ieu 
de mult aş fi măntuit-o aciasta, dacŭ ajiutoriul mieu nu ţ-ar fi fost trebuitori 
ian vremi cănd iancăte afli departi de patrie ta. Bine încredinţatŭ ia-ioŭ să 
fii că-ndatŭ, cum te voi pune ian braţăle mumii tale, mă voi depărta pentru 
totdeauna de lăngŭ tine ca să te măntui de o arătare, care nu te bucurŭ. Nu 
cercaţ a slăbănogi scoposul mieu. Ah! Să ştii că dupŭ toati aceste ieu mă ducŭ 
şi tu cănd vei simţi plecare me ce am avut-o, numai pentru ca să te măntui şe 
ce am pierdut numai ca să te scotŭ pre tine de la  cumpliţăi tăi ucigaş, vei căuta 
pe Corivŭ măcar să vorbeşti cu dănsul şi nu-l vei găsi nici odatŭ.
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Şi ian adever că dupŭ ce mi-au vorovit acieste cuvinti, el m-au lăsat 
şi s-au pornit de la mine spre ţărmu, apoi s-au tras mai la o lature ian altŭ 
lăcuinţŭ, ferindu-sŭ a mai rămăne pe viitorime numai noi săngure.

Peste vr-o căteva zăle ne-amŭ pornit spre Epidavru, avănd nădejde că 
de acolo cu uşurinţă vom găsi prilejul a ne duce la Corint şi apoi la Atica. 
Iantrănd în  pădure aciasta am întălnit pre-nbunătăţătul Memfis, carile ne au 
arătat drumul mai de a dreptul, cănd iandatŭ atunce s-au ucis bietul Coriv, de-
npietritile măine a lua Simis, priivind cu ochii mii a făcătoriului mieu de bine 
moarti, fărŭ ca să-i pot da vr-un altŭ ajiutoriu de căt  lacrămile. Şi pentru că 
şi pe 



Polidor si Hariti

205

tine, dragul mieu, Polidore, te socotiem de mort, am zădit cenuăei tale şi 
vrednicilor de tănguit rumpte măruntae a lui Coriv, acesti doia sarcofaguri şi 
acestu loc mi s-au făcutŭ pentru totdeauna mai preţuos şi n-am putut ca să-l las 
hotărătŭ, fiindca  părŭ la sfărşitul vieţăi meli aice să mă sălăşluiescu.

Hariti, măntuind  părŭ aice istorie iei, pe care de atăte ori io-au fostu 
tăeto, Polidor cu lacrămile sale, mustrat găsăndusŭ de cugetul său pentru că 
fărŭ dreptati au învinovăţit pe o aşa gingaşŭ şi credincoasŭ soţăe cu toati că 
s-ar cuveni a să da dreptati bietului Polidor, că au avut asămine păreri, căci 
dragoste lui ce atăta de mare asupra Haritii, i-au născut o 
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pre prielnicŭ zule, care de apurure-npărăţăşti, intre-n soţăţăi, s-au amorezaţăi 
cei ian curăţănie şi fărŭ viclenie.

Polidor o strenge-n braţăle lui, o sărutŭ şi, văzăndu-o aşa-nfricatŭ de 
adesăle ei repetuiri cum varvarul Licofron turbat de mănie lui ţăne-n măinile 
sale săngerosul cuţăt ianainte iei, pregătindu-sŭ a o jiunghie, să teme bietul 
Polidor şi acum de viaţa Haritii, cărie ades  săltăndu-i  pieptul ieai cel mai albu 
decăt laptile, de o săngurŭ numai aducire aminti a cumplitelor sali iantăm-
plări. Şi pentru nedreptate, ce el au pus asupra Haritii să socote iansuş pe dăn-
sul mult mai vrednic de osăndŭ.

Mai aducăndu-ş apoi aminte de buna faptŭ  a lui Coriv, de singurate-
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cul santiment, ce-n deapurure să cuvine ai fi lui pilde şi cărue să cuvine el ai 
fi mulţămitoriu şi mult datoriu, pre şi de-ntămplare răvalului său, să zdrobi-
sŭ  cu totul inima lui şi cuprinzănd mormăntul acela ce cu puţăn mai nainte 
pornire lui, părere lui ia-l îndemna ca să-l surpe, plănge ne măngăet, udăndu-l 
cu lacrămile lui, zicea:

- Priimeşti, o, dragul mieu veteaz, făcători mie de bine şi iartŭ maicul 
unui amar, ce de cătr-a sa-nvăpăeri. Părere lui  l-au lăsatŭ a te-n vinovăţŭ fărŭ 
temeiuri.

Hariti–nsŭ şi cu Memfis, măngăindu-l cu de faţa lui căştigare, iai şterge 
lacrămile şi, rădicăndu-l de pe mormăntul lui Coriv, s-au tras iarăş la locul, 
unde mai nainte au fostu şăzutu.

SFĂRŞĂTUL PĂRŢII A TRIE
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PARTE AL PATRULE

Hariti au măntuit istorie sa şi Polidor au început pe a sa. O au ascultat 
cu luare  aminte. Iantăi au lăudat pe măreţul la suflet Nafsicrat şi pe urmŭ au 
răs pentru ianchipuirile lui Polidor. Luare aminte, care care o potrivŭ grabŭ o 
ave amăndoi. Nu s-au lăsat ca să priceapŭ cum au picat bătrănul Memfis ian 
ameţalŭ. Neputinţa vrăstii lui şi dureroasa viderii l-au adus la aciasta ş-ian 
scurt s-au fost făcut pe jiumătati mort, pe cari, văzindu-l mai  întăi, Hariti au 
răcnit cu o fărŭ de săne puteri.

- Ci-i aice? Ce văz ochii şi poati-sŭ oari că-ntr-o aşa lipicoasŭ menuntŭ 
să i să facŭ streinŭ sămţere? Să vede că ne-nduraţ, fiindu-ne zăii toatŭ facire 
de bine o răsplătescu cu-n zăcitŭ măhniciune.
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Bunule Memfis, n-auz glasul fiicii tali? Nu deschiz ochii tăi să mai văzi 
pe acii carii sfatul tău i-au întrupa iarăş. Ah! Ursitŭ nedreaptŭ, cum nu laş nici 
într-un menunt de fericire ca să nu-l covărşaşti  cu-n noianŭ de măhniciuni.

Aceste, rostindu-sŭ de Hariti, iarŭ Polidor, puinndu-ş toati puterile sa-
le, au adus într-un tărzău pe bătrănul Memfis întru sine şi cu o dinpreunŭ 
ajiutorinţŭ, sprijănindu-l l-au adus la lăcuinţa lui. Familie lui Memfis, întrănd 
în prepus pentru întărzăere lui s-au fost înprăştiet pe cămpii, căutăndu-l şi 
aşteptăndu-l. Cum l-au văzut au alergat ian anti lui, iai săruta tremurătoarile 
şi răcile lui măine. Memfis, ianbrăţoşăndu-ş copii lui şi defăimăndu-i pentru 
ne-n-
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cuviinţatile lor plăceri ca să li-ncetezŭ lacrămile.
Firul viaţii lui Memfis er-acuş aproapi de a să tăe, toatŭ-ntrebuinţare 

cătŭ iei o făce pentru scăpare bătrănului bolnavŭ de la moarti era-n zădar şi, 
ne mai avănd alt mijloc, Hariti au zis cătrŭ Polidor:

- Ah! S-alergămu ian capişte Zeului, ce să-nchinŭ de cătrŭ lăcuitorii 
acistui loc, acista-i fiul lui Apolon şi a Coronidii ştii că Asclinie1 s-au cresut 
de cătrŭ Hirona, au ianvătat meşteşugul doftorescu şă-i ian honorul a toatŭ 
Ellada, ca un zeu al medeţănii. Cătr-acista s-alergem ş-aducăndu-i 

          1Ellini zăce că pe acistu Asclinie l-ar fi născut Nimfa Corochis şi zeul Apolon şi ianvăţăndu-
sŭ meşteşugul botanicescu ia-l nume şi zeul Medeţănii! Şă-n laturile Etdavrului, fiind capişte 
lui iai sărba toati aceli locuri ian împrejiuraşŭ pentru apărare lor de boali. Mitologhie însŭ mai 
cu lăţăme spune petr-acisti deşăţţŭ zei ellineşti.
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ale noastri rugăciuni. Poati că ne va dărui sănătate lui Memfis, să-i aducim 
curatile noastre inimi, care-s cu adivărat vrednice şi nevinovati sacrifisuri 
petru o zeire-nbunătăţărŭ ş-ocrotitoare.

- O măcar de-ar auzi dumnezăul Epidavrului rugăciunile noastre, au răs-
puns Polidor, aşa să mergim să-i aducem sacrifisul pentru pre-ncuviinţatul 
Memfis, căruie pentru buna lui cunoştinţŭ noi săntem lui mult iandatoriţ.

N-au pierdut, ciasuri multi şi-ndatŭ s-au pornit cătrŭ capişte lui   Asclinie. 
O, ce soartŭ te aştiaptŭ pre tine acolo? O, ce platŭ-ţ găteşti acestu zău, pentru 
a ta bunŭ faptŭ, pre frumoas-o Hariti? Nu mai puţăn şi ţie, Polidore? Vom vide 
acuş răsplătire faptii bune ian locurile 
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a celora ce nu o preţuescu.
Capişte lui Asclinie ian toatŭ Ellada era cunoscută şi atăta norod s-aduna 

acolo precum ian Delfis la capişte lui Apolonŭ2 şi-n o limbu la a lui Dios3 
aciasta iandesitŭ de căntăreţŭ bărbaţ şi fămei, căntŭ necontenit dulci viersuri 
o mulţeme de preoţ şi de preotesŭ lăcue ian lăuntrul capiştii pe lămgŭ altile, 
apoi şi coprin-
          2Pe acista-l nume şi Feba şi-l ave vechime noradilor zeul zilii şi a Soarelui şi zece că acestu Apolon 
ar fi cărmuit trăsura ce norocatŭ a Soarelui şi că el ar fi fostu părtaş ian Parpai iantr-ale muzile 
osteneli. Cum că el ar fi fost însufleţătoriul poeţălor şi au deşteptat pe toţ oratorii, a  ritorici, iar apoi 
la oracolul de la Delfis prin gura lui Pifin dezlega toati iantrebările ce-i să făce şi că el ar fi ucis pe 
înfricoşatul bălaure Pifona.
        3Lămghŭ oraşul Olimpului ia-n Peloponis era o vestite Pagodie hărăzatŭ lui Zefs s-au Dios, cari 
să chiema Templul, o limbicescu şi era pre a ştiutŭ pentru multa bogăţie căpetatŭ cu oracolul ce 
avea şi pentru o limbiceştile lupti, ce să făce acolo întru honorul zeului Dios de cătrŭ noaroadile ce 
s-a<d> una acolo di  prin toati  laturili aceli. Acolo era şi statuie lui Dios, una di celi şapti minuni 
a lumii.
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dire acei Pagodie era foarte mare şi unde toţ nenorociţăi acolo avea scăpare 
lor, pentru că acea capişte a lui Achinie da iangrădire părŭ şi la vinovaţăi 
orşicare, ce dupŭ feliuri de-ntămplări să izgonie de prin alti locuri.

Ajiungănd, deci acolo, la acea Pagodie, amăndoi tinerii amorez, i-au 
adus ianainte arhiereului, căruie i-au arătat întămplare şi dorinţa lor, zicăndu-i 
Harite:

- Noi nu ne rugăm pentru vr-un păcătos, iansuş zăii ştiu şi faptile lui iai 
mărturisăşte, căci nemuritoarile fiinţŭ alt serbator mai bunŭ, de căt pe Memfis, 
nu au, pre cum iai cunoscut şe-n tot Epidavrul şi pentru care noi am venit 
acum să facem rugeăiuni cătrŭ Aslipis.

Ian ciasurile aciştii iai npreunŭ vo-
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rave, arhiereul lua sama cereştii frumseţŭ a Hariti şi otrava ce dulce a amorului, 
au iantrat ian inima lui, cu toati că aciasta ce l-au stăpănit, nu era vr-o curatŭ 
simţăre ce l-ar fi plecat cătrŭ dragoste tinerii Harite pentru vre-o petrecire ian 
nesfărşăta-npreunŭ vieţuire. Căci de ar fi şi vrut-o el ca-n deapurure să fii cu 
dănsa nu să pute, nefiind a lui preţuire cătrŭ dănsa de căt a lui Polidor, măcar 
că lui nu-i era cunoscutŭ. Ci toatŭ a lui aprinderi era o nenfrănatŭ pornire, 
care spre aş-o iandestula, afla piedicŭ pre Polidor şi care iai ianbolde chipul 
ianbunării lui în pofta sa. Hotărăre sa-însŭ şi ce mai nainte a lui neomenitŭ 
ianchipuire, ascunzăndu-o de odatŭ, au păzit tăceri.

Senta lor rugăciune, iancepăndu-sŭ ianlăutrul capiştii, Hariti şi Polidor 
iannecăndu-să-n 
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lacrămile lor au picat la picoarile statuii lui Asctaie şi c-o fierbinte rugăciune 
cere de la el iansănătoşare lui Memfis. Cănd, deodatŭ ce-nalţŭ pe deasupra 
statuei un şarpi, cari arătăndu-sŭ de faţŭ, mişcŭ-n dusŭ, iarăş s-au ianturnat 
ianlăutru.

Tot norodul au început a striga că acista-i iansuş zăul, carile s-au arătat 
ian schimbatŭ faţŭ, aliargŭ mai aproapi să-i mulţămascŭ pentru ajiutoriul ce li 
meneşti. Dar din nou, rădicăndu-sŭ statue, pardosala să desfaci şi din lăuntru 
răsunŭ urmetoarile cuvinte: 

- Noroadele al Epidavrului, ascultaţ dumnezăiasca vroinţŭ, care vă 
ocroteşti şi voi, vetejălor prietini, pre carii esperansul şi buna cunoştinţŭ s-au 
adunat, povăţuindu-vŭ ai ce să fiţ în credinţa-ţ pentru răsplata ianpreunii 
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voastre pătimirii. Memfis ia-ş va priimi sănătati, zeii au iangrijări pentru dăn-
sul şi ocrotescu viaţa lui, iausŭ înpărţăndu-vŭ iei acistu haru, cer ca Hariti 
totdeauna hărăzătŭ să fie iantru-ndeletnicire acistii pagode a sclipie, o alegi 
pre dinsa de sfinţătŭ lui, iar tu, Polidore, te du săngurŭ la Memfis. Haritii ze-
iescul căştig a lui a sclipie şi el tae funie, cari  părŭ acum s-au ţănut pe voi 
legaţ ian unire.

Polidor a prins de o nepriceputŭ mănie şi fărŭ să mai jiudeci sentul loc, 
unde el să afla, au strigat foarti fioratic:

- Vănzătoriu-le, cu altu feli de amăgitoare vicleşuguri, vroeşti tu să-mi 
răpeşti pre acea mai  scumpŭ mie? Ah! Măcar dacŭ toţ zăii  mi-ar da o aşa-
npietrită poroncŭ! Eu voi muri mai nainte de a li-o ianplini!
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Aşa, cănd Polidor vorove, măniosul norod iai scot afarŭ şi pe Hariti, 
care vroe să margŭ dupŭ dănsul, o opresc ianpingăndu-o ianapoi şi arhiereul 
au poroncit de-au iancuet uşăle Pagodiei.

Poati fi oare prin putinţă a descrie cineva turbăciune şi nebunie lui Po-
lidor iantru o asămine-ntămplare? El au rămas ca un eşăt din minte, fărŭ de 
săne, aleargŭ-n toati părţăle, să răpedi spre Pagodie, scoati din inima lui o 
puternicŭ strigare şi ocărăşte făţăş pe arhiereu şi pre servatorii lui, dar nimicŭ 
nu poati aşă răzbuna ia-n durere sa.

Prea zdrobit di foarte mari a lui măhniciune să tăvăleşti de vr-o 
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cătiva ori pe pardosala ce-ncunjiura capişte şi, strighănd iannainte uşălor ei, 
chiemŭ ajutoriul ceriului.

 Părăsindu-l ce dintăi furii a măniei, l-au cuprins o slăbănoţită dureri şi 
tănguitoare jăle. Neştiind ce să facŭ, umbla prin întindire Epidavrului şi spune 
tuturor orăşănilor, cu care să-ntălne, deşănţata lui iantămplare şi ce au păţăt de 
la iansuş serbatorul unui zeu, ce el l-au căutat de ai ianpărţŭ a lui iandurari şi 
a da lui Memfis sănătate.

Duşmanii cei secretnici ai arhiereului să bucura de aciasta şi s-au ian-
demnat de o ianpreunŭ pătimire sau de vre-o ascunsŭ urŭ, făgădue lui Polidor 
că-i vor sta-ntru ajiutoriu la localnica comunŭ adunare a norodului.
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Timpul adunărăi, nefiind iancŭ cunoscutŭ, prigonitul de a lui ursitŭ, 
părăsitul de zei şi oamini, bietul uimitŭ amorez Polidor, care să făcu-sŭ jiu-
cărie norocului său, nu vroe acum mai mult vr-o altŭ ajiutorinţŭ, poftind mai 
cu criinţŭ moarte, ce necurmat o chiema, iansŭ nici aciasta nu-l asculta.  Sta 
ameţăt de a lui crunte băntueli şi plănge nemăngăet pentru răoa lui din nou 
iantămplare. Ian aşa stare Polidor au petrecut zăle multe, cănd o neaşteptatŭ 
auzire i-au dat oareşcari esperansu de a-ş căştiga dorita lui răsplătire şi adicŭ 
ce era aciastŭ iantămplari ci l-au mai însufleţăt pe dănsul?

Tot oraşul Epidavrului fierbe, plinŭ fiind de un zgomot ne-nţăles. 
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El să apropie ca să poatŭ afla chestionul şi vedi pre tot norodul, ianno-
tănd ian lacrămi, bărbaţ, fămei, copii, tineri şi bătrăni. Ianbătaţ de fricŭ, eşăe 
din lăcuinţăle lor şi Polidor, care c-o nerăbdari aştepta adunare norodului, 
bine-ncredinţat fiind că-i v-or da o areşcari ascultare tănguirilor lui. Diabie 
numai căt iantra intre dănşăi şi mulţime-ndatŭ-l scoti afarŭ fărŭ a-l asculta ce 
el le spune, pentru că toţ era-nspăimăntaţ, că să vede tot oraşul iancunjiurat de 
vrejmaş şi plin de turburare. Şi aciasta era că atinei, prigoniţ fiind de răzbunare 
lui Minos, iampăratul Critului şi măcar de şi iei triimeti daruri către Pagodie 
lui Asclipie, ianzădar le era, căci ianloc de a sănblănzi cătrŭ dănşăi, Minos, 
spre mai multŭ 



Polidor si Hariti

222

defăimari, au poroncit să nu-i priimasche ian capişte. Şi măni-indu-sŭ atinei 
de o atacarisiere c-aciasta, au pregătit o mare oaste pe marea şi, dezbarcarisind 
în staturile Epidavrului, spre răsplătire unii aşa badjocuri, le ameniţa o de istov 
piire, dacŭ nu-s vor da supuş legilor atenieşti.

Polidor acum nu ave mai mult a aştepta de la norodul Epidavrului ocrotire, 
căci iei ave iandestulŭ iangrijări pentru iansuş dănşă-i. Şi mulţămindŭ zăilor 
săi pentru că i-au triimis ajiutoriu pe iansuş oaste ianpreunŭ orăşănile săi, au 
hotărăt a măntui pe a sa Hariti cu bărbăţie lui şi să răsplăteascŭ necredincsului 
acestui oraş, care l-au înstreinat de ce mai dragŭ a lui. Ianfărşăt, spre a să faci 
vrednic, Haritii, prin 
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armile lui să depărteazŭ de oraş, să jiurŭ, că-n curănd săngur să să-n napoezŭ 
cu armile-n măinile sali, spre a-ş răzbuna asupra răpitoriului dragostilor sali.

Mai iantăi, au alergat să găsascŭ pre Memfis, care l-au priimit cu des-
chisŭ braţŭ, a căruie copii au căzut la picoarile lui Polidore şi le săruta cu 
prea desfătătoare strigări. Memfis intreabŭ ce s-au făcut Hariti şi nenoroci-
tul Polidor varsŭ lacrămi ian loc ca să răspundŭ. Ian sfărşit, apoi ia-i spune 
nenorocire lui, asămine şi mijlocire, ce are iansum Memfis, ia-l iandeamnŭ 
cătrŭ aciasta şi să porneşti împreunŭ cu dănsul ca să afle vr-o luntre ca să-l 
triacŭ la stolul atineilor.

Ciasuri iandestuli au căutat iei ianzădar pe tot ţărmul mării ca să afle 
vr-o 
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micŭ măcar luntriţŭ, căci toţ păscarii ianfricaţ de flota vrăjmaşălor Epidavrului, 
s-au fost ascuns ian celi mai din lăuntru găvăuni a malurilor mării şi nici de 
cum nu vroe să să mişce din locul ce sta.

Noapte acum să pregăte a-ş iantinde iai pune capul său hobot, mănănd 
raza Soarelui dupŭ piscurile Epidavrului, cănd un păscari, preţuind măreaţa 
cunoştinţŭ a lui Memfis şi rugăminte lui ne defăimăndu-o, au luat iandrăznealŭ 
ca să treacŭ pe Polidor la stolul atineilorŭ. Polidor acum  apropiindu-sŭ de 
ajiutoriul, ce cu mari  zbierat alerga şi, văzănd pre ce-ntăi corabie, au săltat cu 
inima o prea desfătatŭ pornire, sămţănd în săngile său prin toati vinile sali. Iar 
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ianchinuire ce-ş făce că preste puţăn ari a să vide pe săne ian mijlocul orăşănilor 
săi, l-au ianplăntat iantr-o nemărginitŭ bucurie şi săngurŭ să minuna cum 
să poati să capite numai el o norocire, iantru care Harite nu priimeşti nici o 
ianpărtăşăre. Iansŭ esperansul că o va mai videa ia-i în noe viaţa lui, el era pre-
ncredinţat dupŭ o aşa neaşteptatŭ iantămplare că piste puţăn să va dezmierda 
şi ce va desfăta ianpreunŭ cu dănsa. Iandatŭ ce s-au apropiet de corabie şi 
era prin putinţŭ a să auzi glasul lui, au început a striga, declărisăndu-sŭ că-i 
atineu şi că răul său noroc l-au zvărlăt iantr-acesti ţărmuri de mari. Să ruga să-l 
priimascŭ ia-n oaste lor şi că el, ca un cunoscut cu locul, ianpreunŭ orăşănilor 
lui, le va pute faci vre-unŭ 
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folos. Atineii l-au luat ian vasăle lor şi luntraşul păscari, ce l-au fosto adus la 
corăbii, s-au înturnat iarăş la ţărmul său.

Iantămplare aciasta li s-au părut atineilor cam deşăntatŭ şi făce să prepui 
asupra lui Polidor, găndind ca nu cumva să fii vr-un spion triimis de cătrŭ 
vrăjmaşă-i lor, spre a le cerca scoposul şi putere ce au şi, luiandu-l ca să-l 
ducŭ la arhistratigul lor, l-au pus ian legături şi supt mari gardŭ. Şi el acum să 
tratari-sŭ de către a lui orăşănii mai că mai cu asprime, decăt de cătrŭ tălharii 
de mari.

Adunend pe Polidor iannainte mareşalului atiniescului stol, care sta-
ncunjiurat de cei mai mari a lui boeri, 
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bietul Polidor de feliurimi de nenorociri, inima lui i să-nnegrisŭ cu totul şi mai 
ales acum, văzănd că să găsăşti pătimindŭ şi de la iansuş ai săi patrioţ. I-să 
urăsŭ cu totul nu numai a trăi, dar nici măcar a vide lumina şi lucire Soarelui, 
cari cu tari falŭ să-nnainta pe orizon. El ş-ai acoperit cu măinile Sali faţa lui, 
stănd ian-nainte acelui cărmuitoriu.

- Cine  eşti tu?, l-au intrebat cărmuitoriul oştirilor.
- Ce aud? Ce glas? Strighe Polidor, acesta-i tatăl meu, iatŭ că mă găsăscu 

iannaimte picoarelor lui.
- Fiul mieu! Strigŭ Pisistrat. Şi cum aşa, dragul mieu, Polidore?  Fioara 

Critului unde-i? Te-ai  măntuit din unghiile lui? Aşa! Aşa! Acista-i fiiul miieu, 
atineilor, bucuraţŭ-vŭ ianpreunŭ cu mine. El iai fiiul mieu, spre care-m era 
razămul bătrăneţălor, zăii astez mi l-au dăruit
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iarăş ian-napoi.
Polidor c-o răpede cuvăntare atunce zice:
- Nu-n zădar şi ne bine-ncuviinţatŭ au fost secretnica iandemnare a 

inimii meli. Eu am aflat iarăş pre tatăl mieu iantr-un depărtat loc. Pătimirile 
meli de acum vor lua sfărşăt şi mai mult nu am a mă temi de nimica.

Curgere lacrămilor celor ce să aflu de faţŭ au tăet frage-tile lor zbu-
ciumări, aciastŭ întămplares-au ianştiinţat la toati corăbiile, boerii, ostaşăi, 
gondoterii să bucura-npreună pentru norocit-aflare ce căştegasŭ stolarhul lor, 
asupra căruie toţ aciştie ave o prea mare dragoste şi respect.

Dupŭ celi dinmăi răpedi minunte a iantămplării lor Pisistrat, iantrănd 
iantru a sa crăeascŭ camerŭ, vrănd ca-ndeo-parte s-asculte pe fiiul său, căruie 
i-au cerut ştiinţŭ pentru toati căte el 
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au iantămpinat şi Polidor c-o iute voroavŭ i-au spus cu cea  mai pre largŭ lă-
murire căte el au păţăt ian pre scurta lui călătorie. Pisistrat, ascultăndu-l cu 
luare aminte mai pre urme i-au zis:

- Fiiul mieu! Căt de te-ar văna norocul aici odatŭ-nsŭ să nu te-ndoeşti 
spre bunătate dumnezăirei. Iea răul, nu triimeti oamenilor din a ei bunŭ vroiţă, 
ce din ianboldirile noastre. A ea-i bunătati, a ea-i faceri de bine, iai o comoarŭ 
nepreţuitŭ. Nimicŭ altŭ decăt căinţa nu poati faci iandurătoare, nenorocire o 
poati ogoi, iarŭ dezesperaţie nu o domoleşti. Şi eu am cercat ale norocului 
văltăşaguri, el m-au rădicat ian celi mai nalte trepte, ale patriei meli şi fărŭ 
rezon m-am văzut iarăş pre săne picat ian ce mai n-jioşămŭ strare, acum din 
nou m-au-nălţat, alegire norodului naţăei meli. Iantr-o vrednicŭ de respect 
treaptŭ, căci, murind Egefs, 
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împeratul nostru fiiul său Tisefs, poftind mai mult şi  mărire unii puteri de căt 
scaunul iampărătesc, urmănd călcăturilor lui Iraclis4 au trecut cu vedere de a 
cărmui pre al său norodŭ şi acum iancepăndu-sŭ aciastŭ ostăşăre, norodul au 
venit şi ma-u luat din lăcuinţa me şi liniştita scăpare şi pentru dănşăi am fost 
ianboldit a-mi părăsŭ pentr-un timpu. Draga me şi mulţămitoare petrecire ast 
feli au fost viaţa me, care degrab să va fărşŭ. Ticăloşăe au însămnat fieşcare a 
me urmŭ cu-n şăru de norociri şi nenorociri şi-n celi mai mari pri-

        4Iraclis sau Gercules au fost ian vechile timpuri un prea mare om şi dupe ce ellinii mito-
loghisăscu multe pentru dănsul, apoi zăce că el, fiind fiul zeului Zefs ş-al  Chitenii, feteii lui  
Amfitrid. Împăratul Tibei, luăndu-l zăul biruinţăi şi că i-au dat şi de ai fi soşăe pe Heba, zeiţa 
tinereţălor, iar pe Tisăfos îl numie de jiumetati zău.
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mejdii buna me faptŭ şi dumnezăeasca ajutorinţă nu mai părăsit, pentru că şi 
dumnezăeasca datorie iai iandemnatŭ a ocroti pe omulŭ cu bunŭ faptŭ.

Ascultănd Polidor cu mare luare aminte mai la-urmŭ l-au intrebat pe 
tatăl-său, zicăndu-i:

- Părintile mieu, dar nu-mi spui nimicŭ pentru biata Steropi, cum să 
aflŭ?

- O, bunilor zei, au răspuns Pisistrat. Oare  ce lacrămi n-au vărsat iea din 
ceasul desperţării de voi. Ah! Fiul meu, ce mehnicoasŭ aducire aminte mi-ai 
făcut cuţetului mieu, Steropi mai mult nu-i. 

- Cum? Iea mai mult nu trăeşti? Au strigat Polidor cu ochii ianlăcrămaţ. 
- Ah! Ş-au mai putut iea ca să mai trăiascŭ, au răspuns Pisistrat, spre a 

răbda ianpietrire norocului, care aşa tari o au fostă pătruns? Zioa întru care au 
răpit pe Hariti din braţăle ei, au fost cea de pe urmŭ 
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a vieţăi sale. Umbra iei iantartar5 au aflat iarăş pe Ierofant şi desfiinţata iei 
cenuşŭ să linişteşti acum ian urna mormăntului. Noi, nu să cuvine să ne-npre-
unŭ măhnim. Pentru norocul ei, cănd moarte au fost cea mai tare norocire 
pentru dănsa. Ca una ce ie-a, ca şi o moarte intre cei vii, să socote dupŭ ce-ş 
pierdu-sŭ pe al său drag soţ, Ierofant. Pentru ca să trăascŭ cineva fărŭ să aibe 
acee ce el o pofteşti mai mult, iai o foarte cu greu de rădicat sarcinŭ, pentru 
muritoriul cu sămţăre.

Sfărşănd Pisistrat, Polidor cu mare dureri au zis:
- Ş-ame măhniciune iai mare, fiind c-am pierdut pe Hariti, pe care poati 

că vre-un crud o-au lipsăt-o şi de viaţa iei mult mii scumpe.
- Pătruns mă găsăsc, au răspuns Pisistrat, de a ta măhniciune, fiiul mieu, 

şi dacŭ-i cu putinţŭ, ca să te ajiut ieu, ianplinescu a inimii meli şi a patriei meli 
datorii. 
           5Înainte de venire lui Hristos toţ muritorii ia-şi ştie merţire lor dupe moarti că-i tartar sau 
iadŭ.
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Părŭ acum am aşteptat vr-o cătiva corăbii, pe care furtuna le-au fost 
răzleţit de noi. Iarŭ măine, cum să va zămbi zorile de toati părţăle, v-om lovi 
oraşul. Tu, fiul mieu, vei povŭ a să-n cunjiura oraşul despre parte uscatlui şi eu 
voi ave-n grijare, ca să pui stăpănire pe limanuri.

Diabiea au ianceput a să-nsămna lumina zorilor pe-nroşătul de al  Soa-
relui razŭ orizont al Epidavrului şi Polidor iansufleţit de o ianbătatŭ poftŭ a 
dragostii, au rugat pe tatăl său ca să-i dei poroncŭ să lovască cu ostăşăştile 
arme oraşul.

Pisistrat au lăudat a lui bărbăţie şi, ascultănd rugăminte lui iandatŭ i-au 
şi dat de a ave lăngŭ dănsul pre doi din cei mai deştepţŭ şi mai ianvăţaţ a lui 
nobeli, pe Cleovul şi pe Dimocrat, carii s-au pornit ianpreune cu Polidor ian 
luntrile cele mai uşoari şi, eşănd la uscat fărŭ să-i ianprotivascŭ cineva, de 
cătrŭ răvărsatul zorilor ian 
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zămbire zălii. Oştile acum era aşăzati ian buna rănduialŭ ian prejma zidiurilor 
Epidavrului.

Ianfricatŭ-i lăcuitori aciasta, văzendu-o au alergat de s-au suit pre ză-
diurile lor, toţ epidavrenii dintr-o-ndelungatŭ pace acum să făcusŭ foarti mo-
latici. Iei să-n fiora de orice strămtorire şi de orişicare-ntămplare. Polidor 
vedi a lor turburare, poronceşti ca să-i batŭ dupŭ meşteşugul ostăşărei. Dar  
iandatŭ ce au ajiuns ian apropiere supt ziduri ianfricatul norod, aruncănd ar-
mile jios şi deschizănd porţăle castelului, ia-l roagŭ pentru-ndurare şi Polidor 
ca un biruitoriu, iantrŭ-n oraşul acela, întrucare c-o zi mai nainte era jiucărie 
lăcuitorilor lui şi-n lucrat de ei aşa de cu nedreptate.

Arhoereul, iancuet ian celi mai din lăuntru bolti ale mănăstirii lui, nu 
vroe ca să-le deschidŭ-ntrare-n lăuntru 
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şi să pregăteşti a să apăra şi ca cel ce au fostŭ iandemnătoriul lui Minos, de au 
plecat pe epidavriteni ca să facŭ aşa neomenită defăimare attineilor, temăndu-
sŭ de vr-o dreaptă răsplătire, căuta mijlocul a scăpa din măinile lor.

Dimocrat, pe de-o parti, cuprinzănd sunt a lui stăpănire toatŭ rămăşăţa 
oraşului, au deschis limanurile ca să iantre cu uşurinţŭ toatŭ flota atineilor. Iar 
Polidor, ianpreună cu Cleovul, au alergat la capişte lui Asclipie, şă-ntrănd cu 
răpejiune ian  lăuntru, aruncŭ jos pre toţ căţ iai stau-nainte şi toate stăruinţ-
arhiereului spre a să apăra au fost fărŭ de folos, căci Cleovul, ajiutănd iarăş lui 
Polidor, omorăe fărŭ cruţare pe toţ  contratorii săi. Arhiereul să de ian măinile 
lui Cleovul ca un captiv, care poronceşti ca să-l pui ian lanţuri de arhier.

Ian mijlocul aciestui văltăşagŭ să pierdi Polidor. El au zburat dinainte 
lor ianzădar să ostenesc al căuta prin 
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toati zghiaburile mănăstirii, ianvăpăetul bărbat, ia-ş cautŭ c-o cruntŭ iuţală pre 
scumpa lui soţie. El acumŭ era gata ca să-ncunjiuri, de n-ar fi găsita-n Epidavr 
cu puterile ce ave-n măinile lui, tot  globul lumii, ba şi-n ceriuri s-ar fi piscuit 
a să  sui, dacŭ i-ar fi fost prin putinţŭ, ca să-ş găsascŭ nepreţuita lui comoarŭ. 
El nu să vedi nicăiure, numai glasul lui, strigănd pre supt ian negrimile vechi 
bolti ale Pogodii acie, a cărue răsunare, ianchinzăndu-sŭ ian adăncime lor, să 
auzie iannă-duşăt. Acum iancepusŭ Cleovul a să-ngrijŭ, ca nu cumva Polidor 
să fi păţit ceva. Cănd deodatŭ-l văd iarăş cu armile-n măini, cu ochii ianotănd 
ian sănge, ian sălbătăcee cu totul şi plin de turbăciune, rădicŭ sabie lui asupra 
arhiereului, zicăndu-i 
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cu-n ianfioratic glas:
- Dă-mi pe Hariti, iantoarce-mi ianapoi comoara vieţŭ-i meli, pe care 

ianrăutăţătu-le mi-o-ai rănit, sau de nu, apoi ian săcunda aciasta ia-ţ voi vărsa 
măruntaile cu acistu al mieu paloş.

- Stai! Au strigat arhiereul plin de spaimŭ, te jiur pre zăi că eu nu am pe 
Hariti, de la mine o au luat iantrula-nşuş aceeş zi, cănd cu a me viclenie ţ-am 
fost repit-o. Eu nu ştiu unde-i acum. Zăii să mă ucigŭ cu cumplire, dacŭ eu 
ia-ţ minţăsc.

- Ba! Nu! Tu! Pre zei iai ai de jiucărie, au răspuns Polidor, şi spre apărare 
me şi honorului zeilor, pe care tu-i făcei mediatori păngărilor tale, să cuvine 
a-ţ vărsa mărşavul tău sănge.

A doaia oarŭ rădicŭ sabie lui ca să-l lovasce, cănd deodatŭ aude pe 
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unul dintre acei aflaţ de Polidor ian ace capişte şă-i pusăsŭ ian fhierŭ, stri-
găndu-l pe nume, zicendu-i:

- O, dragul mieu, Polidor, tu eşti? Prietinul mieu? Te am iantălnit iarăş?
Astu feli de voroave, auzendu-le Polidor, iaş iantoarce luare aminte 

cătrŭ acel glas şi-ndatŭ-l cunoaşti, aleargŭ spre omul acela, ia-l ianbrăţoşazŭ 
şi săngur el ia-l scoati din fierŭ. Acista era viteazul Straton, acel critean, care 
cu mult mai nainte, l-au fost băgat ian corabie la Harite, cănd el piersu-să tot 
esperansul de a o mai vide.

- Nu te temi nimicŭ, dragul mieu Polidore, au zis Straton, eu am măn-
tuit-o pentru totdeauna, pe Hariti o am scos din măinile arhiereului.

- Cum, prietinul mieu, l-au intre-  
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bat Polidor, pot aciasta să o cred? Cu ce chip ai scăpat-o? Şi cum aş pute să-i 
fac cuvenita mulţămire pentru aciastŭ a ta preţioasŭ ostenealŭ? Dar unde să 
aflŭ ea şi ce faci? Să mergim mai cu grabŭ la dănsa şi dămi-o a doaia oarŭ tu, 
iansuş. 

Şi aşa, apucăndu-să c-o fragetŭ strănsoare de mănŭ, s-au pornit ian-
preunŭ.

Ajiugănd la casa unii bătrăne fămei, care-ş avea lăcuinţa la iantrare 
capiştii, necunoscutŭ  arhiereului, unde Straton au pus pe Harite.

Plina de măhniciuni, biata Hariti, din zioa aceea, întru-carea s-au despărţit 
de dragul ei bărbat, petrece-n casa acei bătrăne ascunsŭ. Nimic auzind, nimic 
văzănd şi nimicŭ răspicănd cu minte sa de sfărşătul ce poati s-aibŭ iantămpla-
re ei, şi-ntru-n cuvănt, să-nvălue cu minte sa, făr-a găci ianchiere prigonire 
norocului său, cum ari a fi. Cănd deodate, 
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neaşteptat, aude dulcile său şi mult dorit glas a lui Polidor:
- El iai acista, au răcnit Hariti fărŭ de săne, şi atunce, deschizănd uşa ca-

săi, soţul ieai, care o căuta cu mare iansătare, s-aruncŭ-n deschisŭ ieai braţŭ, 
rămăind multi ciasuri iancreştaţ amăndoi fărŭ sămţăre.

- Dumnezăii acum, ianferşit, au contenit de a ne mai prigoni, au zis Po-
lidor.

- Noi sintem unuţ pentru totdeauna, Hariti au răspuns, a cărie glas sim-
ţători, să-ntovărăşie cu celi mai fierbinţŭ lacrămi.

Istorisănd Polidor apoi pătimirile lui din zioa, dintru care s-au desperţit, 
Hariti au plăns cu amar moarte Steropii şi Polidor, cu tot chipul, să sărgue a 
o ogoi.

Aşadar, după ce s-au răcorit ian văpăere lor, ce născutŭ din dorul 
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unuia de altul, lăsănd capişte, s-au pornit ca să-i ducŭ la Pisistrat, Polidor, 
mergănd pe drum, au intrebat pe Straton pentru ce au lăsat patrie lui şi s-au 
mituit ian Pagodie lui  Asclipie şi Straton au ianceput ai spune:

- Ianpreunŭ pătimire, ce m-au iansufleţit ursita ta, au fost mijlocul sur-
guniei meli din Crit, căci ianpreunŭ orăşănii mii, ianţălegănd toati că eu am 
făcut pentru tine, m-au jiudecat de fotie legilor şi m-au mănit afarŭ de patrie 
me. Prigonit de dănşă-i fiind ian tot locul, am căutat scăpare me ian pagodii 
lui Asclipie, unde am petrecut intre gi ani ian turburare aceea, cănd viclenie 
arhiereului ş-a ta dreaptŭ mănie au inpreunŭ lucrat vălmăşagul ştiut ţie ian ace 
capişte. Eu, fiind acolo, am cunoscut pe Hariti, pe care ţ-au fost răpit-o din 
braţŭ-ţ, am avut norocire ca 



Polidor si Hariti

242

să ţi-o măntui a doaia oarŭ.
Mulţămind amorezaţii lui Straton, cu celi mai iandatoritare cuvinte, 

merge-n-naintid spre şăre din oraş cănd, iatŭ că şi Pisistrat iantra-n lăuntru 
ian triumful biruinţăi iancun-jiurat de ostaşăi lui şi-ntămpinat de strigările 
norodului, care-l priimie cu tare bucurie. Harite, alergănd cu răpejiune-n-
nainte lui, cade la picoarile lui, iar el rădicăndu-o o strănje-n braţăle lui, o 
numeşti a lui fiică ş-apoi zăce cătră Polidor, carile aşăjdere sta-n jenunchiet la 
picoarele lui.

- O, iandestul timpu, norocul v-au ianprotivit a vă face norociţ. Deci, 
nu voi iantărzăe  a măntui a voastrŭ iansoţăre, pe care şi iansuş zăii dintr-a lor 
olimbu o vor bine cuvănta. 

Strigările norodului au ianceput din nou şi toţ arăta a lor bucurie 
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cu plesnitul palmilor pentru aciastŭ-nsoţăre.
Pisistrat, dupŭ-ntrare-n oraş, mergi drept la capişte lui Asclipie, depăr-

teazŭ pe arhiereul Epidavrului din iandatorire sa şi pune pre altul ian locul 
lui. Tinerii miri să apropie cătrŭ Senta Sforŭ, respectiva văpae iancepi a arde, 
sacrifiactrurile iancep a să njiunghie şi noul arhiereu de pe jălţul său vădeşti 
prin a lui rugăciuni curata prosfora a iandrăgiţălor, care sta-nainte sacrifiec-
trului iancununaţ cu steme ianflorate, care-nfăţoşa sămnile dupŭ ce de atunce 
deprindire a cununiilor.

Zăbava a tineilor atăt au fost ian oraş căt au ţănut sărbare nunţii şi dupŭ 
ce Pisistrat s-au ianplinitŭ întru-toati a lui socotinţŭ, cu lăcuitorii Epidavrului, 
au ianceput a să pregăti, ca să să depărtezŭ spre a lui patrie Ellada.

Păru-ncŭ a nu să porni, tinerii s-au 
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dus la bătrănul Memfis, pe carile l-au ianplăntat ian daruri, pe urmŭ la mor-
măntul lui Coriv, făcănd mumiei lui un strălucit sacrifii, ş-apoi, iantrănd ian 
vasăle sale, s-au pornit din laturile acele cătrŭ ţărmurile Atichii.

Ajiungănd Pisistrat la Atina s-au priimit cu mare strigări de laudŭ a 
norocului, trecănd printr-o triumfalnicŭ atunce de curănd gătitŭ c-o losadŭ 
poartŭ foarti preţios în frumsăţatŭ, ca unui răsplătitori atacului patriei sale. 
Pisistrat iancŭ, trecănd cu videre toati aceli amăgitoare năluciri, că ti orbesc 
zălile muritorilor, s-au tras iarăş la săngurătate aceea, unde dulce linuşte lui 
ia-i păre mult mai lipicoasŭ de căt o mărire strălucitoare iancunjiuratŭ de 
răspunderi strămtoritoare. Copiei lui iarăş urmăndu-l s-au dus ianpreunŭ 
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cu dănsul la desfătata movilŭ, unde ş-au petrecut copilărie.
Hariti au vărsat celi mai amărăte lacrămi asupra mormintelor Steropii şi 

a lui  Ierofant, au făcut toati bunătăţăle pentru sufletile lor, pe căt gingăşăte şi 
buna respectaţăie o ianfufleţŭ.

Puţăn mai trecănd dupŭ aceste, Straton, rugat fiind de Polidor, s-au dus 
ca să găsascŭ pe Hafsicrat şi pe Temisto şi să-i iandemni a veni ian cuprinsul 
stăpănirei Atinii, care făp mai multŭ-ntărzăeri, pornindu-sŭ ian grabŭ, au ajuns 
acolo şi luindu pe amăndoi bătrănii, i-au adus cu dănşăi, însŭ aciştie nimic din 
ce au avut ian ţara lor, n-au luat, afarŭ de căt urna, întrucare să păstra cenuşa 
pre dragului lor fiiu Temisto, o au luat cu dănsa.

Agiungănd la Atina, Polidor i-au 
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priimit cu mare bucurie şi priinţŭ şi c-o nemărginitŭ gingăşăme.
Din data aceea s-au făcut cu toţăi o familie, pe care numai moarte cu prii 

dajdiei omineşti au putut a sămăna înntri dănşŭ despărţăre.
Hariti şi cu Polidor au trăit iandestui ani. Ceriul au binecuvăntat a lor 

iansoţire şi li-au dăruit mulţŭ copii, care s-au arătat vrednici de laudŭ lumii 
pentru buni lor faptŭ  şi pentru-nvăţătura lor şi cănd omineii dupŭ iroiceasca 
moarti a lui  Codru ş-au schimbat chipul stăpănirei lor şe-n credinţŭ cărtuire 
ţării ellineşti, ian tăinile dimocraţiei nobeli, au fost aleş ian numărul acelora şi 
pre unul din strănepoţăi aciştii vrednicŭ 
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de honor familie, ce foarti au ianflorit pe supt nobilii de la Pirea, iantocmai ca 
o livadŭ a lumii plinŭ din mai de preţ şi gustoş copaci ai lumii.

          

SFĂRŞĂTU PĂRŢĂI A 4-LE





MISCELANEU
• Oareşcare anegdoturi folositoare pentru 

jiunime aflati iantr-un poem din învechime 
tipăritŭ

• Fantezie

• Inventar casnic şi finanţe

MISCELANEU: Lucrare veche autonomă sau o componentă a 
unei publicaţii, care include materiale cu un conţinut variat de 
obicei bisericeşti (frecvent), laice publice şi particulare (mai 
rar).
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ÎÀÐÅØ ÊÀÐÅ ÀÍÅÃÄÎÒÓÐÉ ÔÎËÎÑÚÒÎÀÐÅ 
ÏÅÍÒÐÓ ÖÉÓÍÉÌÅ

ÀÔËÀÒÉ ßÍÒÐÓÍ ÐÎÅÌ ÄÈÍ ßÍÂÅÊÉÌÅ ÒÈÏÚÐÉÒÚ

OAREŞ CARE ANEGDOTURI FOLOSĂITOARE
PENTRU JIUNIME

AFLATI IANTR-UN POEM DIN IANVECHIME TIPĂRITŬ

Com. D. Balica

Miscelaneu
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Miscelaneu

   Àñòé àíåãäîòé ëå׳àì ãüñèò
ÿí Áåñàðàáèå, îðàøóë Áüëöýëîð,
øé ñïðå àíó ôé äóïü òðå÷èðå
òèìïóëó é óðìà ëîð ëåà(ì)

ïðå ñêðèñ àé÷å.
Äéìéòðé é Áàëèêà êîìéñ

1848 àíóë
ëóíà ìàð(ò) 15

Asti anegdoti  le-am  găsăt
Ian Besarabie, oraşul Bălţălor,

şi spre a nu fi dupi trecire
timpului  urma lor, le-am  

prescris aice.
Dimitrii Balica comis.

1848 anul, 
luna mart 15
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ÀÍÅÃÄÎÒÉ ÏÅÍÒÐÓ ÊÎÏÉÉ

I. Îìóë õàðíéê øé äéùåïòú, àôëü ôîëîñ, îðé øé êûíä äéâðåìé, ñàó 
òüðçüó: - éàð ÷åë ëåíø çà÷å êàóí á óñé óì ÿíñüëåêàòü äå ñüðü÷éå. 

II. Íóòå ÿíêðåäéíöà íéìüðó é, ïüðü íóë âåé êóíîàùé áéíå.
III. Íó òå äà íé÷é ÿíïðå ìàðå á óêóðéå, íé÷é ÿíïðå ìàðå ÿíòðéñòàðå.
IV. ßíöüëåï÷é óíå ÷å àäéâüðàòý ïóðóðå äå ñéíå ìàé ïóöýí ãüí-

ANEGDOTI PENTRU COPII

I. Omul harnic şi dişteptŭ aflŭ folos orăicănd divremi s-au tărzău. Iar cel 
lenş zace ca un bucium ianancălecatŭ de sărăcie.

II. Nu te iancredinţa  nimărui, părŭ  nu-l vei cunoaşti bine.
III. Nu te da nici ian pre mare bucurie, nici ian pre mare iantristare.
IV. Ianţălepciune ce-adivăritŭ purure de săne mai puţăn găn-
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     äåùé äå êüò íåá óíóë.
V. Ïàøàùé àøà êó àëöýé, êà øé êóì àé ïîôòé ñü ïüøåàñêü àëöé é êó 

òèíå.
VI. Íó òå ëüñà ÿí ìüíéå øè ÿí ðüñïëüòéðå; êü÷é à÷åëå ñå íàñê äéí íåá óíéå 

øé äéí ìèê-øóðüòàòå, øé àðåðå îðé ñüíò ôüðü äå êüéíöý.
VII. Íó ðüñïëüòé ðüó ïåíòðó ðüó!
VIII. Ïðå ñåë íåá óí íéìå íóë ióáåùòé.
IX. × éíå îäàòü àó ìéíöéò, à÷åëó éå àëòü äàòü íó éñå êðåäå.
X. Ìàé á óíü׳é ñýíüòàòå äå êéò 

      deşti de căt nebunul.
V. Paşaşti aşa cu alţăi, ca şi cum ai pofti să păşascŭ alţii cu tine.
VI. Nu te lăsa ian mănie şi ian răsplătire; căci acele se nasc din nebunie şi 

din micşurătate  şi arereori sănt fărŭ de căinţă.
VII. Nu răsplăti rău pentru rău!
VIII. Pre cel nebun nime nu-l iubeşti.
IX. Cine odatŭ au minţit, aceluie altă  dată nu i se crede.
X. Mai bună-i sănătate, de căt 
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   àâóöéå.
X. Íó ïîàòé ôé éùéêàðéëå ñü àéáý õàéíå äå ìàðå ïðåö, äàð à ôè êóðàò 

ôé éùå êàðå ïîàòé.
XI. ×èíå ïèçìóåùé, êüíä âåäé ïðå׳àïðîàïéëå ñüó ÿí íîðîê à÷åëà àðå èíèìü 

ðåà.
XII. × éíå ÿíòèíåðåöý íéìéêý íàó ÿíâüöàò, à÷åëà ñü êüåøòé ëà áüòðüíåöý.
XIII. ×èíå ìåðöé àäåñü îðé ëà ïüðü, à÷åëà íóïîàòå òðüé êó âå÷éíé é ÿíäðà ãîñòå.
XIV. × éíå ñàïü ãðîàïà àëòó éå ëåñíå êàäå ñüíã óð ÿíòðü׳íñà

 

      avuţie.
X. Nu poati fiişticarile să aibă haine de mare preţ, dar a fi curat fiiştecare 

poati.
XI. Cine pizmueşti, cănd vedi pre aproapile său ian noroc, acela are inimă 

rea.
XII. Cine ian tinereţă nimică n-au ianvăţat, acela să căeşti la bătrăneţă.
XIII. Cine mergi  adesŭ ori la pără, acela nu poate trăi cu vecinii ian dragoste.
XIV. Cine sapŭ groapa altuie, lesne cade săngur iantrănsa. 
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XV. Íó жóäåêà äå׳âðå׳óí ëóêðó, ðüíü íó âåé àóçé ëóêðóë áéíå, øé ÿí ãüäóå 
ïðå àëòóë ñü âîðáåàñêü ìàé׳íàéíòå.

XV. Nu judeca de vre-un lucru, pănă nu vei auzi lucrul bine şi iangădue pre 
altul să vorbească mai-nainte.                
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Ôú ÷å ôàïòú âåç êüé áéíå
áëüíäåöü øè׳ïà÷å ôéå׳íòèíå
Äåôðàòéëå òüó ðüó íó êóâüíòà
à ãîíéñüíäóö ôåðé÷éðå òà.

ßíòéíäå ìüíà òà ñüðàêóëó é
ôü ïàðòå ëà óøà òà ìéøüëóëó é
Äå ðüëå øé äå òéíå ïüçüùéòå
öé éíä ëåãüòó éíöü ïüçüùèòå.

***
Fă ce faptă vez că-i bine,
blăndeţă şi pace fie-n tine.
De fratile tău rău nu cuvănta,
agonisăndu-ţ fericire ta.                                                                                                                                             

Iantinde măna ta săracului,
fă parte la uşa ta mişălului,
De răle şi de tine păzăşti-te
ţiind legătuinţă păzăşti-te.

Ñóôëåò êóðàò øü׳íôðüíò
Äîìíóë íó ÿíòîàðí׳ÿíäðüï(ò)
Ôé é äðüãüñòîñ øé׳íåóðöéîñ
íåäüíä ëóìé é ïðèëåæ ñêüíäüëîñ.

Suflet curat şă-nfrănt
Domnul nu iantoarn-Iandrăpt 
Fi-i drăgăstos şi neurgios
nedănd lumii prilej scăndălos.
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Äå ðüó ôðàòåëó é íó òå á óêóðà
íéñé äå á óíóë ëó é íó òå ñóïüðà
Éàðòü àôðàòåëó é ëåñíå ãðåøàëà
êó ðüñïëüòèðå íó׳џ à ãîíéñüùé ôàëà.

Ëåíå åñòå püêàò óñéãàø
ñóôëåòóëó é ôîаðòå ïüã óáàø
Éàð òðóïóëó é äå ìàðü óðöéå
àâüíä ñóñüíå íåà ãðà ñüðü÷éå.
 
***
De rău fratelui nu te bucura,
nici de bunul lui nu te supăra,
Iartă a fratelui lesne  greşala,
cu răsplătire nu-ţ agonisăşti fala.

Lene este păcat uсigaş,
sufletului  foarte păgubaş,
Iar trupului de mari urgie,
avănd cu săne neagra sărăcie.

Äå âîåùü ñü íó òå ÿíñàëå÷å
ñüðü÷éå ÿí öéîñ ñüíóòå ïëå÷å
Ëà ëóêðó òå ñêîàëü äå íîàïòå
éàð ëà êóëêàò íó ïðå ãðüáé ôîàðòå.          

De  voeştǐ să nu te iancalece
sărăcia ian jios să nu te plece
La lucru te scoalǐ de noapte
iar la culcat nu pre grăbǐ-foarte.    
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ÏÐÓÍÊÓË ×ÅË ÔÝÐÝ ÂÈÊËÅØÓÃ
Éàêîá àóôîñò ïðóíê ôüðü âèêëåøóã, øè ëà èíèìü êóðàò; êüíä åë âðåî-

äàòý ñïðå’íòðåáàðå ÿíâüöüòîðóëó é íó àó ùòèóò ñüðüñïóíäüú, êü÷å êý íó 
áüãà׳äå ñàìü, àòóí÷å åë íóìàé êüò ìüðòóðèñü êüòðü׳íâüöüòîð øè ãðüå.

«Åó íó׳àìáýãàò áèíå ÿí ñåàìü, ìü âîé ÿíäðåðòà;òüðîã ñàñüìéìàé ñïó é 
Äóìíåòà îäàòý». 

Éàð êüíä åë àëòü äàòü âðå î ãðåøàëü ôýñå øè ïåíòðó àñååé äå ëà׳ïü-
ðèíöýé ñüé ìóñòðàò åðà: àòóí-

PRUNCUL CEL FĂRI VICLEŞUG
Iacob au fost un prunc fără vicleşug şi la inimă curat. Cănd el vre-odată 

spre-ntrebare ianvăţătoriului nu au ştiut să răspundă, căci сă nu băga de samă, 
atunce el numai căt mărturisă cătrŭ׳nvăţător şi grăe:

- Eu nu am băgat bine ian seamă, mi voi iandrepta; ti rog ca să-mi mai 
spui Dumneta odată.

Iar cănd el altă dată vre-o greşal făce şi pentru aceei de la părinţăǐ săi 
mustrat era, atun-
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ñå åë íè÷é îäàòü íó ñü ãðèæà ñüøé àñêóíäü ãðåøàëà ñà, ñé àøà ãðüå: 
«Àäåâüðàò êü åó àì ãðåøèüòü øé ñüíò âðåäíèê äå îñûíäý, ñàðå î âîé øé 
ðüáäà: ÿíñü ìéëîñòéâéëî(ð) ìé é ïü-ðéíö! ôèö ìéå á óíé øé äå àè÷å’í íàéíòå: 
êü÷é à÷éàñòà ìàé ìóëò ìü âà ÿíòðéñòà; Äåàêü âåö ÿíòîàð÷å äîñóë äðà ãîñòé é 
âîàñòðå äå êüòðü ìéíå».
Àñòü ôåëé äå ãüíäóðé ñüíò øé׳ëó é Äóìíåçåó øé îàìåíéëîðü ïëüêóòå.

ce el nici odată nu să grija să-şi ascundŭ greşala sa, ci aşa grăe:
- Adevărat cǐ eu am greşătŭ şi sănt vrednic de osăndă, care o voi şi răbda. 

Iansă, milostivlor mei părinţ! Fiţ mie buni şi de aice-n-nainte, căci aciasta mai 
mult mă va iantrista: dacă veţ iantoarce dosul dragoctii voastre de cătrŭ mine. 

Astŭ feli de gănduri sănt şi lui Dumnezeu şi oameniloră plăcute.
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II. ÔÓÐÓË ×ÅË ÌÈÊ

 Ïåòðó ÷åëìèê àäåñüîðé àó ôóðà(ò) äåëà ïüðèíöüé øè ôðàöé é ëó é ïîàìå 
øè àëòåå ëóêðóðé äåìüíêàðå. Éàð êüíä ïðå׳åë îäàòü ìóìüсà ëàó ïðèí(ñ) 
àòóí÷å åà ëàó ñïóñ êüòðü òàòýë ñüó øé ñàó âîðáéò êà ïåíòðó à÷ååà àñïðó ñü 
êéíó éàñêü ïðå Ïåòðó.

Ïåòðó àó ÿí÷åïóò àïëüíöå ôîàðòå øé àñü äåçâéíîâüöý; êü åë íó àó 
ôóðàò íèñêàðé ëóêðóðé ìàðé, ÿíñü òàòüë ÷å ÿíöüëåðò àøà éàó ðüñïóíñ:

«Ïåíòðó à÷éàñòà òå ñêéíùóåñ(÷å) 

II. FURUL CEL MIC
    

Petru cel mic adesăori au furat de la părinţăi şi fraţii lui poame şi alte 
lucruri de măncare. Iar cănd pre el odată mumă-sa l-au prins atunce ea l-au 
spus cătri tatăl său şi s-au vorbit ca pentru aceea aspru să chinuiascŭ pre Petru. 

Petru au ianceput a plănge foarte şi a să dezvinovăţă că el nu au furat 
niscari lucruri mari, iansă tatăl cel ianţălept aşa i-au răspuns: 

- Pentru aciasta te schinjuesce 
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ïðé׳òéíå àñïðó êà ñь íó òå׳ÿíâåö ïðå ëáíãü ëóêðóðé ìé÷é øé ëóêðóðé äå ìàðå 
ïðåö àôóðà. Ø é ïðéí à÷ååà ñü íó òå ïüã óáåùé äå âèàöü êó ôóíå ìàé íàéíòå 
äå âðåìé. Êü÷é ÷éíå àäåñü îðé ôóðü êýòå î êýïøóíü, à÷åëà øé ìàðé ëóêðóðé 
âà ôóðà, íóìàé ñüé ôéå ëó é ÿíäüìüíü. Äå àêóì׳ÿí íàéíòå íó ëóà íéìéêü ôüðäå 
ñëîáîçüíéà à ÷åëó éå, à êüðó éå ÿé ëóêðó, àäåñüíó ôóðà».

pre tine aspru ca să nu te ianveţ pre lăngă lucruri mici şi lucruri de mare preţ 
a fura. Şi prin aceea să nu te păgubeşti de viaţă cu fune mai-nainte de vremi. 
Căci cine adesŭ ori fură căte o căpşunŭ, acela şi mari lucruri va fura, numai 
să-i fie lui iandămănă. De acum iannainte nu lua nimică făr de slobozănie a 
celuie, a căruie iai lucru, adecă nu fura. 
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III. ËÓÀÖ ÀÌÉÍÒÅ ÌÀÉÑÉËÎÐÚ ØÉ ÏÐÓÍ×ÉËÎÐ
Óí ôóðü, êàðéëå ÿíêü íó åðà òàðå áüòðüí, àó ôîñò îäàòъ ñêîñ ëà 

ïéåðçàðå, àæóíãüíä ëà ëîêóë ïéåðçüðé é, ñàó ðóãàò åë êà (сь) êéåìé ïðå 
ìàéêýñà (êàðå ÿíñý åðà âéå). Ëà åë, àâüíä ñüé ñïóå ÷åâà íóìàé ñåàé<, рóãü÷é óíå 
ëó é ôó’íäàòü àñêóëòàòü, øé ìàéêüñà âé éíä ñàó àïðïèåò äå äüíñóë. Éàð åë 
ôüêüíäóñü, êü âðå ñüé ñïó é ÷åâà ëà óðåêé, àó àïóêàòî ñó äéíöýé øé éà(ó) ðóïò1 
óðåêå, çéêüíä:

«Éàòь ìàìü ñüìíó äå íåó é-

III. LUAŢ AMINTE MAICILORĂ ŞI PRUNCILOR  
Un fură, carile iancă nu era tare bătrăn au fost odată scos la pierzare, 

ajungănd la locul pierzării, s-au rugat el ca (să) chiemi pre maică-sa (care 
ianancă era vie) la el, avănd să-i spue ceva numai ieai, rugăciune lui fu-ndată 
ascultată şi maică-sa, viind s-au apropiat de dănsul. Iar el făcăndu-să că vre 
sǐ-i spuie ceva la urechi, au apucat-o cu dinţăi şi i-au rupt urecŭ, zicănd:

- Iatŭ mamă sămnu de neui-
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òàðå àíå áüãüðé é äå ñåàìü ïðåöåòüðé é øé êðåäéíöüé ÷åé óøîàðå àäóìèòàëå 
äåñïðå êðåùòèðå ìå! Äå׳íó (ì)àé ôéàñêóëòàò êó óðåêéå à÷éàñòà ìèí÷é óíéëå ìåëé 
÷åëé äéí ïðóí÷éå, êàðå åó êàóí ïðóí(÷å), àäóêüíä ìåðé, íó÷é, ωàω, ïó é, ìéåé øé 
àëòåëå äå ôóðàò, ñïó éíäóö êü ìéëåàó ÷éíñòéò óíé é øé àëöьé, ñàó ëåàì àôëàò: 
äå àé ôé éñïéòéò áéíå ôàïòéëå ìåëå øé ìéí÷é óíéëå ìåëé, ìàé ôé ñêéíöé ó éò, àøà 
íé÷é åó íó àø ôé ìàé ôóðàò, äéí ìèê òüëõàðé íó àø ôé ôîñò ìàðå øé íó àø 
ìóðé àêóì ñïüíçóðàò, ÿí ñïüíçóðüòîàðå ñó ω ìîàðòå àøà äå îêàðü øé ìéêü-

tare a nebăgării de seamă prejetării şi credinţăi cei uşoare a Dumitale despre 
creştire me! De nu ai fi ascultat cu urechie aciasta minciunile mele celi din 
pruncie, care eu ca un prunce, aducănd meri, nuci, oao, pui, miei şi altile de 
furat, spuindu-ţ că mi le-au cinstit unii şi alţăi sau le-am aflat: de ai fi ispitit 
bine faptile mele şi minciunile melш, mai fi schinjiuit, aşa nici eu nu aş fi 
mai furat, din mic tălhar nu aş fi fost mare şi nu aş muri acum spănzurat ian 
spănzurătoare cu o moarte aşa de ocară şi mică-
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ëîàñü. Éàð âîé ïüðèíöé é øé âîé ïðóíñé, àäàîñü åë, îãëéíäü àâåö ÿí ìéíå øé ÿí 
ìàéêýìå! Ëóàö áéíå ñåàìà ãðåøàëåëîð ïðóí÷éëîð âîøòðè øé äå ìéñé ëå ïëéâéö 
äéí éíéìéëå ëîð: éàð âîé ïðóí÷éëîð ôåðéöüâü äå ÿí÷åïóòóë ÷åë ìéê àë ðüóëó é 
êà ñý ñêüðàöü äå àëóíåêàðéëå ÷åëå ðåëå».  

loasă. Iar voi, părinţii şi voi prunci, adaosă el, oglindŭ aveţi ian mine şi ian 
maică-me! Luaţi bine seama greşalelor pruncilor voştri şi de mici le pliviţ din 
inimile lor, iar voi, pruncilor, feriţŭ-vă de ianceputul cel mic al răului ca se 
scăpaţŭ de alunecarile cele rele.
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 IV. ÃÀÇÄÀ ËÎÒÐÉËÎÐ
Ìàðòèí (N) äèí ñàòóë (N) íó׳àó ìåðñ íè÷é îäàòü ñüíã óð êà ñü ôóðå, øé 

ñü òьëõüðåàñêü, чé îàìåíé é ÷åé ðüé ñü àäóíà ïðå ñóïò àñêóíñ ÿíêàñà ëó é, øé é 
äà ëóêðóðèëå ÷åëé ôóðàòé ñü ëå ïüñòðåçý. Êàðå ëóêðóðé ëå âéíäå øü ÿí áàíé 
ëå ôü÷å; éàð ëîòðéëîð(òèëõàðé ïðüäüòîðé, õîö äå äðóì) òèëõàðé ïðüäüòîðé, 
õîö äå äðóì à ãîíéñå àðòå, ñêóëå äå áüòàéå øé õðàíü, ìàé ïðåóðìü ñîöéýåòàòå 
à÷éàñòü òýëõüðåàñêü àó êüçóò ÿí ìüíóëå æóäåêüöüé, êüðé éå åé øé -

IV. GAZDA LOTRILOR
Martin (N) din satul (N) nu au mers nici odată săngur ca să fure şi să 

tălhărească, ci oamenii cei răi să aduna pre supt ascuns ian casa lui, şi-i da 
lucrurile celi furate să le păstrezŭ. Care lucruri le vinde şi ian bani le făce; iar 
lotrilor (tâlhari, prădători, hoţ de drum) agonise arme, scule de bătaie şi hrană. 
Mai pre urmă soţăetate aciastŭ tălhăerească au căzut ian mănule judecăţăi, 
căriie ei şi 
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ïðå àëîð ãàçäú ëåàó ñïóñ, êàðåëå àñüìííå ïåäåàïñü êó äüíøüé àó ëóàò.
    ***
Äàêü âåç ïðå ÷éíåâà ôóðüíä
á óêóðüòå ïðå׳åë àðüòüíä,
Ãàçäå äå ëîòðé äå íó àðôé
íéñé îàìåíé ðüé íó ñàð ïëüìüäé,
× éíå êóìïüðü׳íùé éöü äå ôóðàò
êó õîöé é åñòå׳í êóðêàò.

pre a lor gazdă le-au spus, carele asămine pedeapsă cu dănşăi au luat.
            ***
Deacă vez pre cineva furănd
bucură-te pre el arătănd,
Gazde de lotri de nu ar fi
nici oameni răi nu s-ar plămădi
Cine cumpără-n ştiinţă de furat
cu hoţii este-ncurcat. 
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V. ÒÎÒ ×Å ÉÀÑÒÅ ÏÐÅÑÒÅ ÌÝÑÓÐÝ ÍÓÉ ÑÝÍÝÒÎÑ
Äåàêь Éîàíí åðà ëà âðåóí îñïüö ñàó ëà âå îíóíòü êéåìàò åë àòüòà 

ìüíêà øè áåà êüò äå ñèìöéðå øé äå ïðé÷åïéðå ñà ñý ëèïñå. Äàð øüçüíä ëà 
áåóòóðý ìàé íàéíòå ïüðü íó ñàð ôé ÿíáåòàò, ÿí÷åïå àсь ãüë÷åâé øé àñü ñôüäé 
êó îàìåíé é ÷éåëàëöú. Äåñé êó òîàòé à÷åñòå âüíüò øé ó÷éñ êó áüòàå ñü äó÷å 
äåëàíóíòý, ñüñé åë ñîêîòå êü îìó(ë) àòóí÷å íóìàé ÿíäåñôüòàò, êüíä ìåðæé 
áåàò àêàñü; ÿíñü Éîàíí íéñé óí áéíå íó àó âüçóòý äå ëà 

V. TOT CE IASTE PESTE MĂSURĂ NU-I SĂNĂTOS
Dacă Ioan era la vre-un ospăţ sau la ve-o nuntă chiemat, el atăta mănca şi 

bea căt de sămţire şi de pricepire sa să lipse. Dar, şăzănd la beutură mai nainte 
pără nu s-ar fi ianbetat, iancepe a să gălcevi şi a să svădi cu oamenii ceilalţŭ. 
Deci cu toati aceste, vănăt şi ucis cu bătae să duce de la nuntă, căci el socote 
că omul atunce numai iandesfătat, cănd mergi beat acasă: iansă Ioann nici un 
bine nu au văzutŭ de la 
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ïüðéíöüé ñüé øé íéñé óí äå ÷éíñòå íó âðà׳ñü àéáü àìåñ-òåêàðé êó äüíñóë.

Ôé é äåñôüòàò îðüêüíä ïóðå áéíå
øé äàðóë äîìíóëó é âà ôé ñó òéíå
ïüçüùéö ëèìáà íåäüíäó é ÿíâîéðå.
êà ñü íó òå àäóêüëà׳ÿíïðîòéâéðå.

ßíòîàòé ëóêðóðéëå òàëé öüíéòå äå ìüñóðü-êü÷é íåïüñòðéà-ëà ìüñóðé é, 
êóðüëé òå׳íïðåñóðü.

părinţăi săi şi nici un de cinste nu vra să aibă amestecari cu dănsul.

Fii desfătat orăcând pure bine
şi darul Domnului va fi cu tine.
Păzăşti-ţ limba ne dăndu-i ianvoire
ca să nu te aducă la ianpotivire.

Ian toati lucrurile tale ţăni-te de măsură - căci nepăstriala măsurii te-
npresură.
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VI. ÃËÓÌÉ ÏÉÑÒÅ ÌÝÑÓÐÝ
Óí ïðóíê, àíóìé Ìàðêî, àâå ìàðå á óêóðéå, à ÿíøüëà êóñòðéãüðé(å) äå 

ëàðìü ïå âå÷éíé é ñüé øé ïðå àé òóðá óðà øé àé ÿíôðèêîøà, éàð êüíä à÷é éå 
àëåð ãà ëà ñòðéãàðå, ãüíäèíä êü ñàó ôüêóò âðå óí ðüó: åë ñòà øüۥø ðüäå äå 
äüíøüé çüêüíäóëå: êü ñüíò ôüðü äå ìéíòå, äå ñü äàó àøà ëåñíå à ñü ÿí 
øüëà.

Î äàòý џé óêüíäóñü åë ñüíã ó ÿí óëéöå, àó âåíèò îàðå äå׳óíäå óí êüéíå 
òóðáàò àñóïðà ëó é, äå êàðåëå 

VI. GLUMI PISTE MĂSURĂ
Un prunc, anume Marco, avea mare bucurie a ianşăla cu strigărie de 

larmiă pe vecinii săi şi pre ei ai turbura şi ai ianfricoşa, iar cănd aciie alerga la 
strigare, găndind că s-au făcut vre-un rău, el sta şă-ş răde de dânşăi, zăcăndu-
le că sănt fără de minte de si dau aşa lesne a să ianşăla.

Odată jucăndu-să el săngu<r> ian uliţe, au venit oare de-unde un căine 
turbat asupra lui, de carile
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íéñé êó ôóãà íó ïóòå ñêüïà, íéñé íó ñüïóòå: ÷é êüò ïóòå ñòðéãà ñü àëåðџé 
÷éíåâà ñьë àïåðå. Äàð âåñéíé é êàðå׳ë׳àóçå, ñîêîòèíä êü éàðüø ôà÷å ãëóìå äå 
àëåëó é, êà ñüé àìüџåàñêü øé ñüø áàòý џîê äå äüíøüé, íó àó âðó(ò) ñü àëåðџé 
ëà åë øé àøà á ó éíä êüéíéëå ÷åë òóðáàò ëà åë ëàó òðüíòèò æîñ øé àòüòà äå 
êóìïëé(ò) ëàó ìóøêàò, ÿíêüò ïå ëîê àó ìóðéò Ìàðêî äå ìóøêüòóðà ëó é.

Éàòü ìéí÷é óíà ÷å éàó àäóñ - êü׳í÷é ÿí ãëóìü àìéíöü íó׳å äåôîëîñ.

nici cu fuga nu pute scăpa, nici nu să pute: cî căt pute striga să alergi cineva 
să-l apere. Dar vecinii care-l auze, socotind că iarăşi face glume de ale lui, ca 
să-i amăgească şi să-ş batŭ joc de dânşăi, nu au vrut să alergi la el şi aşa, buind 
căinele cel turbat la el, l-au trântit jos şi atăta de cumplit l-au muşcat, incăt pe 
loc au murit Marco de muşcătura lui.

Iati minciuna ce i-au adus – că-n ci ian glumă a minţă nu e de folos.
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VII. ËÅÓË ØÉ ÌÀÃÀÐÉÓË. ÔÀÁÓËÝ
Ëåóë ñàó ÿíñîöüò êó ìüãàðèó(ë), øé àó ïëåêàò ëà âüíàò, óíäå ìýãàðé óë 

êó íå÷îïëéòóë ñüó óðëåò àó ñïüéìüíòàò øé àó ÿíôðèêàò ôéàðéëå, ÿíñüò òîàòå 
àó ÿíñåïóò à ôóџé äéí ïüäóðå àôàðý, äóïü êàðå ëåóë ðüïåçüíäóñü àó ïðèíñ 
ìóëòå.

Ìüãàðèóë êàì ôóäóëèíäóñü ÿíòðó ñüíå, àó ÿíòðåáàò ïðå ëåó, çéêüíä:
«Éà ñïóíåìé ôüðòàòе (аñòü [ñü׳ííöüêüöé] òüé ïðèåòéíå) ÷åö ïàðå äå 

ñóíåòóë ãëàñóëó é 

VII. LEUL ŞI MĂGARIUL. FABULĂ    
Leul s-au iansoţăt cu măgariul şi au plecat la vănat, unde măgariul 

cu necioplitul său urlet au spăimăntat şi au ianfricat fiarile, iancât toate au 
ianceput a fugi din pădure afarŭ, dupŭ care leul răpăzăndu-sŭ au prins toate.

Măgariul cam fudulindu-să iantru săne, au iantrebat pre leu, zicănd:
- Ia spune-mi fărtate ce-ţ pare de sunetul glasului 
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ìéåó?». Ëåóë ÿé ðüñïóñü:
«Äàð ÷å ìü ìàé ÿíòðåáé ÿíñü øé åó ÿñúìé ñü íó òåùé ó ÷éíå åùé, ìàø 

ñïüéìüíòà äå òéíå».
ÒÝËÌÝ×ÉÐÅ À×ÉÙÉÉ ÔÀÁÓËÅ

À÷éàñòý ôàá óëü ñü êóâéíå áéíå à÷ëîðà, êàðé׳ñüà-ðàòý׳íôðéêîøàö ïüðü 
ëà׳óí òéìïó, àäéêü ïüðý êüíä ÿé êóíîñê îàìåíé é. Äå÷é äåàêý ñàó êóíîñêóò; 
íéìéíå íéñé íó ñå ìàé ó éìü ëà åé, øé êó êüò ñòðéãü åé ìàé òàðå øé ÿíôðéêàçüíå 
àëöüé, êó àòüòà à÷éå ðüä äå äýíøé é. Îìóë ÷åë ïðîñò å êà øé ïðóíêóë ÷åë 
÷å äå ôé é÷å âåäåðå ñü ñïàðéå, éàð ÷åë ÷å êó ñóôëåò ìéê, ÿí íå’í÷åòàòü ôðèêü 
êà åïóðéëå òðüåøòé. 

meu? Leul iai răspunsŭ:
-  Dar ce mă mai iantrebi iancă şi eu iansumi să nu te ştiu cine eşti, m-aş 

spăimănta de tine.
TĂLMĂCIRE ACESTEI FABULE

Aciastŭ fabuli să cuvine bine acelora, care să arată-nfricoşaţ părŭ la un 
timp, adică părŭ cănd ia-i cunosc oamenii. Deci, deacă s-au cunoscut; nimine 
nici nu se mai uită la ei şi cu căt strigă ei mai tare şi ianfricazăne alţăi, cu ată-
ta acie răd de dănşii. Omul cel prost e ca şi pruncul cel ce de fiice vedere să 
sparie, iar cel-ce cu suflet mic, ian ne-ncetată fricŭ ca epurile trăeşti. 
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Êüíä ñòðéãü îàðåóíäå á óõà (á óôíèöà) íîàïòå, àòóí÷å ñü ñïàðéå áàáéëå 
íîàñòðå êü÷é äóï êàëêóëóë (ñîêîòåàëà) ëîð ñòðéãàðå á óõüé, ïðîðî÷åùé ìîàðòå 
êó éâà. Äàð îàðå óíäå ñü íàñê îàìåíé é, øé ñå ïó ìîàðü? àøà ëîê êó àäåâüðàò 
ÿíêü íó ñàó àôëàò. Äå íó àð ôé á óõà íéñé ÷é óõóðåçü ÿí ëóìå, òîò àðòðåá óå 
ñü ìîàðü îàìåíé é.

Íó å á óí ëóêðó, íéñé äåïðéíäåðå à ñïåðéå ïðóí÷é é äå ìé÷é êó óíéëå øé 
àëòéëå êà à÷åñòå, êü÷å äåïðéíçüíäócь àøà, ïüíü ëà àäüí÷é áòðüíåöú, ñü 
ñïàðèå øé ñü’íôðèêà-

Cănd strigă oareunde buha (bufniţa) noapte, atunce să sparie babile 
noastre, căci dup calculul (socoteala) lor, strigare buhăi proroceşti moarte 
cuiva. Dar oare unde să nasc oamenii şi se nu moară? Aşa loc cu adevărat 
iancă nu s-au aflat. De nu ar fi buha nici ciuhureză ian lume, tot ar trebui să 
moară oamenii.  

Nu e bun lucru, nici deprindere a sperie pruncii de mici cu unile şi altile 
ca aceste, căci deprinzăndu-să aşa, pănŭ la adănci bătăneţŭ, să sparie şi să-
nfrica-
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ø$àçü äå àñüìéíå ëóêðóðé, êàðå íé÷å ëå àó âüçó(ò) íé÷é ëå âîð âåäå. Äå ñý 
òåìé ÷éíåâà ïðéí ÿíòóíåðéê ñü íó ñü ëîâàñêü êó êàïóë äå ÷åâà, ñàó ñü íó 
êàçü ÿí âðå î ãðîàïü; Äðåïò êóâüíòàðå ñü ñå òåàìü øé ñü ñå ïüçàñêü, Äàð 
äå ñü òåìé ñü íó âàçü ÷åâà ÿíòðó ÿíòóíåðéê íåá óíåñê ãüíä àðå, êüíä àòóí÷å 
íéìéê íóñýïîàòé âéäå.

Áàáéëå íîàñòðå ÿíñü ñïóí øé ïîâåñòåñê óíéëå øé àëòéëå, áàáéëå ñå 
ÿíøåàëü òàðå êó ïîâåùéëå ëîð øé ìàé áéíå àð ôé ñü òàêü! Óøîð å ïðå àçéñå: 
Äàð áàáà êàòü âðüæüòîàðå, ïîâåñòåùòé àòüòå øé àòüòå ïéëäå êýò ñàó 

şază de asămine lucruri, care nici le au văzut, nici le vor vede. De să temi 
cineva prin iantuneric să nu să lovascŭ cu capul de ceva, sau să nu cază ian 
vre-o groapă; drept cuvăntare să se teamă şi să se păzască, dar de să temi să nu 
vazŭ ceva iantru iantuneric, nebunesc gănd are cănd atunce nimic nu să poati 
vide.

Babile noastre iansă spun şi povestesc unile şi altile. Babile se ianşeală 
tare cu poveţile lor şi mai bine ar fi să tacă? Uşor e pre a zice, dar baba cată 
vrăjătoare, povesteşti atăte şi atăte pilde, cum s-au
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íüëó÷èò óíîðà, éàð àëöüé àó âüçó(ò) óíéëå øé àëòé-ëå,òðåêüíä íîàïòå ïå 
ëüíãü ìîðìúíòóðé øé êóì ñü ôà(÷å) òðéêîëé÷é ÿí ãüéíé, íó êðåäéö äðàöé é ìé é 
ïðóí÷é, íó, êü÷é à÷åëå ñüíò òî(ò) ìéí÷é óíé ãîàëå øé ïðîàñòå; ÷å àñêóëòàö 
êóì âéíå ñïàéìà à÷ååà.

Ëà ìîðìüíòóðé ñüíò êðó÷é ìà(ðé) øé ìóëòå ìîõéëå øé׳àëòå’í íüëöü(ðé), 
äå êàðå íîà׳òå ëà ëóíü ñü ôàê óìáðå ìóëòå: Äå÷é äàêü òðå÷å âðå׳óíóë, êàðå 
ñàó îáé÷íó éò äéí ïðóí-÷éå à ñü òåìé, ïðå àêîëî íîàïòå; âåäå óìáðéëå äå êðó÷é, 
âðå óí êüéíå, ñàó âðå óí ìîòàí (êüðóå íîàïòå îñé é ëó÷åñê) àëåð ãéíä àòóí-

nălucit unora, iar alţăi au văzut unile şi altile, trecănd noapte pe lăngă mor-
mănturi şi cum să face tricolici ian găini. Nu crediţi, dragii mii prunci, nu, căci 
acele sănt tot minciuni goale şi proaste, ce ascultaţ cum vine spaima aceea.

La mormănturi sănt cruci mari şi multe mohile şi alte-n nălţări, de care 
noapte la lună să fac umbre multe. Deci dacă trece vre-unul, care s-au obişnuit 
din pruncie a să temi pre acolo noapte, vede umbrile de cruci, vre-un căine, 
sau vre-un motan (cărue noapte ochii lucesc) alergănd, atun-
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÷å ÿíäàòü éñü׳íôéåðáüíòü éìàöéíàöéå (ÿíêéïó éðå ìéíöüé) ñüí-öéëå ñü òóðá óðü 
ÿí åë, ôðékь øé êóòðåìóðé ÿë êóïðéíäå, àïîé éàêüòüöé, âéäåíéå. 

Àëòü ÿíïðåöé óðàðå äå êðåäéíèöü êó ñòðéãîé íîàïòå, êàðå êà î ëóìéíü 
óìáëü ÿé à÷éàñòà.

ßí ëîêóðéëå ÷åëé áüëòîàñü øé ðüïîàñü, ïðå êóì øé ëà ëîêóðé óíäå ñüíò 
ìîðìèíòå áüòðüíå, ñàó óíäå àó ôîñò âðå’îäàòü ñàò, îðàø, ñàó êóïòîðé ó 
äå êüðüìéç, ñü àôëü ïóðóðå ñàäîàðå äå ñàëéòðó, ñóìïîð øé äå àëòé ìàòåðé é 
àðçüòîàðå, äéí òðó à÷åñòå ìàòåðé é+ òðàöå êüäóðà ñîàðåëó é, (ìàé âüðòîñ 
ïðèìüâàðà) ïðå(ñ)-

ce iandată i să-nfierbăntă imaginaţie (Ianchipuire minţăi), sănţile să turburǐ ian 
el frică şi cutremuri ial cuprinde, apoi iacătăţi videnie. 

Altă ianprejiurare de credinţă cu strigoi noapte, care ca o lumină umblă 
iai aciasta.

Ian locurile celi băltoacă şi rănoasă, pre cum şi ca locuri unde sănt 
morminte bătrăne, sau unde au fost vre-odată sat, oraş sau cuptoriu de cărămiz, 
să află purire sudoare de salitru, sumpor şi de alti materii arzătoare dintru 
aceste materii trage căldura soarelui (mai vărtos primăvara) pres-
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òå çéîÿ âàïîðå äéí êàðå óíéëå ñü ÿí íàëöý ñóñ, éàð àëòéëå ðüìüí ìàé ÿíæîñ 
ÿí àåð, êàðå ôëóòóðüíä ñåàðà øé íîàïòå ñü ÿíòüìðüíü êó âàïîðà äå àëòé 
ìàòåðéå øé ëîâéíäóñü ÿíòðåñüíå ñêàðüðüý øé ñå׳àïðéíä. Äåñé ôîêóë à÷åëà òåðöé 
ÿíòðàñåå ëàòóðå, ÿíêüòðüó ÿë ìüíü âüíòóë òîò àðçüíä ðü(í) ÷å ñü ãàòü 
ìàòåðéå ÷å àðçüòîàðå. À÷åùé ëóìéíé ñüíò ñòåëéëå ÷åëé ÷å êàä, ëóìéíéëå ÷åëé ÷å 
çéê ïðîùéòé é êü ñüíò ñòðéãîé, çìåé øé ïðéêîëé÷å, ÿòðó à÷åñò êéï àó íüñêóò 
êðåäéíöà ÷å’äåøàðòü ïðéí îðáéðå ìéíöüé òîàòé ñêîð-

te zioa vapore, din care unile să ianalţă sus, iar alile rămân mai ianjos ian 
aer, care fluturănd seara şi noapte să iantămpănă cu vapora de alti materie 
şi lovindu-să iantre săne scapără şi se aprind. Deci focul acila tergţi iantr-
acee lature iancătrău ia-l mănă văntrul, tot arzănd păn ce să gată materie ce 
arzătoare. Aceşti lumini sănt stelile celi ce cad, luminile celi ce zic proştii că 
sănt strigoi, zmei şi pricolice. Iantru acist chip au născut credinţa ce-deşartă 
prin orbire minţăi, toati scor-
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íéðéëå äå çìåé, ñòðéãîé, òîðáé, ïðéêîëé÷é, äå çéíå øé äå ìéëîñòéâé, êàðå íéñé 
ñüíò, íéñé ïîò ñü ôéå.

Ñëóæíéêà ìåæéåøóëó é íîñòðó Ìàäà ÷å’áüòðüíü, ìåð ãüíä îäàò íîàïòå 
ïðå ëóíü ôüðü äå ëóìéíü ÿíïîäðóì; óíäå ïðéí ôåðåùðéëå ïîäðóìóëó é, ëóíà 
äåàáéå ëóìéíà, éàð ñüðàêà Мàäà, ôé éíä äéí ïðóí÷é éå êó׳ñïàéìå ÿíôðèêîøàòý; 
ôüðå äå âåñòå ñü, ñïüðéå äå óìá<р>à åé, êàðå ïðéí ëóìéíàðå óíé é ôåðåñòóöü 
ïðå ïüðåòé ñü ôüêó øé ñó òîàòü ïóòåðå ÿí÷åïó: âàé äå åà! à ñòðèãà ÿíòðó 
à÷åëàø ÷éàñ ÿíòðü ñòüðüíà ÿí ïîäðóì êó ëóìèíà àïðèíñü, øé àøà áéàòà áàáà 
êóíîñêó êü äåíéìéêü ñàó

nirile de zmei, strigoi, torbi, pricolici, de zine şi de milostivi, care nici sănt, 
nici <nu> pot sǐ fie.

Slujnica mejieşului nostru Mada ce-bătrănă, mergănd odată noapte pre 
lună fără de lumină ian podrum, unde prin fereştrile podrumului, luna deabie 
lumina, iar săraca Mada, fiind din prunciie cu spaime ianfricoşată, făre de veste 
să sperie de umbra ei, care prin lumănare unii ferestruţă pre păreti să făcu şi 
cu toată putere iancepu: vai de ea! a striga iantru acelaş cias iantră stăpăna ian 
podrum cu lumina aprinsă, şi aşa, biata baba, cunoscu că de nimică s-au
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ñïüðéàò. Ëóìéíà åàñòå ìéíòå ÷å ëóìèíàòý, êàðå àðàòü íîàω àäåâüðóë, éàð 
ÿíòóíåêîàñà ñóïåðñòéöéå (Êðåäéíöü äåøàðòü) íåôà÷å ïðå íîé àíåòåìé, äå 
ìéøåëéëå ãüéíé äå ðüïîñàòéëå ÿíìîðìüíòóðå îàñå.

Ôîàðòå ÿíöüëåïò øé ÷å òðåá óå ñü íå òåìéì, íå ÿíâàöý Ï éòà ãора(Ôèëîçîô 
ãðå÷åñêó) ÷å çü÷å:

 «À÷ååà ôü ÷å íó òå âà âüòüìà, øé ñîêîòåùé ìàé íàéíòå äå ëóêðó; 
ôüêüíä ðüó òå òåìé, éàð ôüêüíä áéíå òå á óêóðý». Ôé é á ó(í) ÿíöüëåïò øé 
äðå(ïò) àïîé âåé çü÷å êüòðü òîàòé ñïàéìéëå äåøàðòå, ÷å àóçéëåó ìüãàðé óëó(é) 
øé åó äå íó òå ùéåì ÷éíå åùé ìàø òåìå äå òéíå.

spăriat. Lumina easte minte ce luminată, care arată noao adevărul, iar iantu-
necoasa superstiţie (credinţă deşartă) ne face pre noi a ne temi, de mişelile 
găini, de răposatile ianmormănture oase.

Foarte ianţălept şi ce trebue să ne temim, ne ianvaţă Pitagora (filozof 
grecescu) ce zăce: 

- „Aceea fă ce nu te va vătăma şi socoteşti mai nainte de lucru, făcănd 
rău te temi, iar făcănd bine te bucurŭ”. Fii bun, ianţălept şi drept, apoi vei zăce 
cătrǐ toati spaimile deşarte, ce au zi leu măgarului şi eu de nu te ştiem cine eşti 
m-aş teme de tine.
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VIII. ÏÅÍÒÐÓ ÑÓÏÅÐÙÉÖÉÉÅ
ßí òðó׳óíñàò îàðåêàðèëå ñàó òüìïëàò îáîàëü ôîàðòå êóìïëèòü ÿíòðå 

îàìåíé, äå êàðå ìóëöé àøà׳äå íýïðàñíü ìóðå, êü(ò) òàðå ôðèêü àó êóïðéíñ ïðå 
åë äå à÷ååà, àøà äàð àó ÿí÷åïó(ò) åé à ñü ñôüòó é ÿíòðü ñé׳íå, êóì àðôà÷å 
ñüïîàòü âéíäåêà׳ðüóë à÷éåñòà, øé àøà óíó(ë) àó ãðüåт óíà, àëòóë àëòà, éàð óí 
ìîø ëéàó êóðìàò âîðáà øé àóçéñ: 

«Ôðàöüëîð! Âîé ùéö áéíå ïðå êóì Éàêîâ íó äå ìóëò ñàó ÿíãðîïàò øé 
åë àó ôîñò îì ñüíüòîñ øé òàðå, åë å äåá óíü ñàìü ñòðéãîé, éàñü íîàïòå äéí 
ìîðìüíò øé ñóãðóìü îà-

VIII. PENTRU SUPERŞTIŢIIE
Iantr-un sat oarecarile s-au templat o boală foarte cumpliti iantre oameni, 

de care mulţi aşa de năprasnă mure, căt mare frică au cuprins pre ei de aceea, 
aşadar au ianceput ei a să sfătui iantre săne, cum ar face să poată vindeca răul 
aciesta, şi aşa unul au grăet una, altul alta, iar un moş li-au curmat vorba şi au 
zis:

- Fraţălor! Voi ştiţ bine pre cum Iacov nu demult s-au iangropat şi el au 
fost om sănătos şi tare. El e de bunǐ samă strigoi, iasă noapte din mormănt şi 
sugrumă oa-
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ìåíé é ïðéí êàñüëå ëîð; ÿíñü åó ùé ó ëåàê äå׳à÷éàñòà, àëòü íóìé òðåá óåùé, 
íóìàé óíïàð äå ïüäó÷åë, êó à÷åëà âîé çäðîáè òðóïóë ëó é Éàêîâ, éàð âîé ìüéíå 
ñüë äéçãðîïàö àïîé åó âü ñòàó á óí, êü äå àé÷å ÿí íàéíòå íó âà ìàé åøü äéí 
ìî(ð)ìüíòóë ñüó».

Äå÷é ñòüòóðü òîö ïðå׳âîð ìîøóëó é øé àó õîòüðüò çéîà ïå(í)òðó à÷ååà, 
ÿíòðó à÷åø çé àó åøé(ò) øé Éîàí êó òàòüë ñüó ëà ìîðìüí(ò). Âåíéíä åë ÿí 
ñõîàëü, ëàó ÿíòðåáàò ÿíâüöüòîðé óë ïðå åë óíäå àó ôîñò, äå íó àó âåíéò ëà 
ñõîàëü, àòóí÷å åë àó ñïóñ óíäå àó ôîñò øé ÷å ñàó ÿíòüìïëàò, êó òðóïóë 
÷å(ë) ìîðò. Ñïðå à÷éàñòà àó ÿí÷åïóò 

menii prin casăle lor; iansă eu ştiu leac de aciasta, altă nu-mi trebueşti, numai 
un par de păducel, cu acela voi zdrobi trupul lui Iacob, iar voi măine sǐ-l 
dezgropaţ apoi eu vă stau bun, că de aice iannaite nu va mai eşă din mormăntul 
său. 

Deci stături toţ pre vor<ba> moşului şi au hotărăt zioa pentru aceea, 
iantru aceş zi au eşet şi Ioan cu tatăl său la mormănt. Venind el ian shoală, l-au 
iantrebat ianvăţătoriul pre el unde au fost, de nu au venit la shoală, atunce el 
au spus unde au fost, şi ce s-au iantămplat cu trupul cel mort. Spre aciasta au 
ianceput
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ÿíâüöüòîðþë à ãðüé êüòðå ñõîëàðé:
«Äðàöéëîð ôé é, íó âü àìüöéðåö êó êðåäéíöü äåøàðòü à׳îàìåíèëîð ÷åëîð 

ïðîùòé, íó êðåäéö êü ïîàòå ôé óí òðóï ìîðò ñòðèãîé. Ø é׳ñü ïîàòü’íâéå 
êà ñü ôàêü ôðàöüëîé ñüé ðüó. Í éñé äåêóì íó âðîåùé à÷ååà á óíóë äóìíåçåó, 
ÿíòüìïëéñü ïðå’óíéëå ëîêóðé, øé êüíä äåçãðîàïü òðóïóðéëå ÷åëéìîàðòå, àøà׳ñòü 
ñüíöéëå’íòðüíñüëå êà êüíä àð ôé âéå; ÿíñü ïðè÷éíà à÷éàñòà ïüìüíòóë ÿíòðó 
êàðåëå çà÷å òðóïó(ë) ÿíãðî-ïàò. Êü÷é ëà ìóëòå ëîêóðé ñü àôëü ìîðìéíòéëå 
ÿí ïüìüí(ò) ãðàñ, øé ïëéí äå ñóìïîðóë øé ñàëéòðó äå ìóëòå àïå, êó ñüíöåëå 
÷åëü ÿíêéåãàò àòðóïóëó é ÷åëó é ìîðò ñå àìåñòé-

ianvăţătoriul a grăi către sholari:
- Drajilor fii, nu vă amăgireţ cu credinţă deşartă a oamenilor celor proşti, 

nu crediţ că poate fi un trup mort strigoi şi să poată-nvie ca să facă fraţălor 
său rău. Nici decum nu vroeşti aceea bunul Dumnezeu, iantămpli-să pre-unile 
locuri, şi cănd dezgroapă trupurile celi moarte, aşa stă săngile-ntrănsăle ca 
cănd ar fi vie; iansă pricina aciasta pămăntul iantru carele zace trupul iangropat. 
Căci la multe locuri se află mormintile ian pămănt gras şi plin de sumporul şi 
salitru de multe ape, cu sănjele celă ianchiegat a trupului celui mort să amesti-
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êü øé àøà ë’ъí íîåùé êà׳êóì àð ôé âé ó. À÷éñò ôåëé äå òðóïó(ðé) îàìåíé é 
÷åé ïðîùé ëå öüí êàð ôå ñòðèãîé. Äàð äàêü âîì ñîêîòé äå óíäå ñü íàñêó 
áåòåøó’ã óðéëå øå ìîðöüëå ÷åëé׳íüïðàñíé÷å; ëåñíå âî(ì) ïóòå âåäå: êü ìüíêàðå, 
áüóòóðà, æîêóë øé àëòåå ôàïòå ïðåñòå ìüñóðý, ñüíò ïðè÷èíà ëîð øé ñêóðòü 
âéàöà íîàòðü ìàéíàéíòå äå âðåìé».

Àøà׳àó ñôüðøüò ÿíâüöüòîðé óë âîðáà ñà øé øêîëàðé é éàó ìó(ë)öüìé(ò) 
ëó é ïåíòðó êü éàó äåçëåãàò äèí ëåãüòóðà ÷å ïà ã óáíèêü à êðåäéíöüé äåøàðòå.

că şi aşa l-ăn noeşti ca cum ar fi viu. Acist feli de trupuri oamenii cei proşti 
le ţăn c-ar fe strigoi. Dar dacă vom socoti de unde să nascu beteşugurile şi 
morţăle celi năprasnice; lesne v-om pute vede că măncare, băutura, jocul şi 
alte fapte preste măsură sănt pricina lor şi scurtă viaţa noastrŭ mai nainte de 
vremi.

Aşa au sfărşăt ianvăţătoriul vorba sa şi şcolarii i-au mulţămit lui pentru 
că i-au dezlegat din legătura ce pagubnică a credinţăi deşarte.
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IX. ÔÀÒÀ ×Ý ßÖÅËÝÏÒЪ
Àíêà àó ÿíòðåáàò ÿíòðó îñåàðú, øåçüíä ëà ôóðêü, ïðå ìàéêü ñà çéêüíä:
«Ìàéêü! Ñïóíåìé ðîã óòå: äå÷å öüí ôüìåéëå íîàñòðå ñüðáüòîðéëå êàéëîð 

ëó é Ñúíòîàäåð êüòå îñü(ï)òüìüíü, øé ìàé ìóëò. Äåíóòîð(ê) àëòå ëóêðóðé 
ãðåëé íó ëóêðü, íé÷é ñü ïéåïòüíü (ïåðéå) ïðå êàï?».

Ìóìà: Àøà ñü ïîâåñòåùé, êóìü êü Ñüíòîàäåðóë àðå êàé, êàðé é óìáëü 
ÿí çéëéëå ñüðáüòîðé é ëó é ïðå ïüìüí(ò), øé îñüíäåñê ôüòåéëå, êàðå ëóêðü.

IX. FATA CE IANŢĂLEPTĂ
Anca au Iantebat Iantru o seară, şezăd la o furcŭ, pe maici-sa, zicănd:
- Maicŭ! Spune-mi, rogu-te: de ce ţăn fămeile noastre sărbătorile cailor 

lui Săntoader căte o săptămănă şi mai mult, de nu torc, alte lucruri greli nu 
lucră, nici să pieptănă (perie) pre cap?

Muma: Aşa să povesteşti, cumă că Sentoaderul are cai, carii umblă ian 
zălile sărbătorii lui pre pămănt şi osăndesc fămeile, care lucrŭ.
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Àíêà: Äàð ÷å ðüó ôàê êàé é àñéåëîð?
Ìóìà: Êàëêü, áàò êó ïé÷îàðåëå øå ëå ó÷éä.
Àíêà: Îàðå àðå Ñéíòîàäåð ìóëöü êàé, øé óíäåé öüíå: ÷éíå ÿí ãðéæàùå?
Ìóìà: Íó ùé ó êüö àðå, øé ÷éíå êàóòü äå äüíøé é, äàð àøà àì àóçåò 

äéí áüòðüíé; øé àøà êðåä åó, êü åé óìáëü ÿí çüëéëå à÷åëå, àñêóëòú ïðå׳ëà 
ôåðåùé, øé óíäå àôëü ôüìåéëå ëóêðüíä, ëå ñêéíöé óåñê.

Àíêà: Ìàéêü äðà ãü; åÓ àì àóçéòü 

Anca: Dar ce rău fac caii acielor?
Muma: Calcă, bat cu picioarele şi le ucid.
Anca: Oare are Săntoader mulţă cai şi unde-i ţăne: cine iai grijaşte?
Muma: Nu ştiu căţi are şi cine caută de dănşii, dar aşa am auzet din 

bătrăni şi aşa cred eu că ei umblă ian zălile acele, ascultă pe la fereşti şi unde 
aflŭ fămeile lucrănd, le schingiuesc. 

Anca: Maicŭ dragă! Eu am auzită
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äå ëà’íâüöüòîðþë íîñòðó, êü äóìíåçåó å ôîàðòå á óí øé ìéëîñòéâ, íé÷ü ïî(ô)
òåùé êó éâà ðüóë, íé÷é âîåùå êà ñü ñå ôàêü ðüó êó éâà. Òîàòé ôüïòóðéëå êàðå 
àó ôüêóò åë àó õîòüðéðå, ÿí÷åïóòóë øé ñôüðøüòóë ñüó øé ñüíòü ñïðå àøà 
ñêîïîñ ôüêóòå êà ñüôéå óíà äå ôîëîñ àëòéå. Äàð êàé é ëó é Ñüíòîàäåð êóì 
àðôé àøà äå ðüé? Êóì àðïóòå òðüé ìàé ìóëò äå îìéå äå àíé? Óíäå å ëüêàøóë 
øé ãðàæäé óë, ÷éíå ëå êüùéãü ôüíóë øé îâüñóë (çîá óë)? × éíåé õðüíåùé öàñüëü 
øé àäàïü? ßí ÷åðé ó ùé ó (êü íå àó ñïóñ ÿíâüöüòîðé óë íîñòðó) êü ôüïòóðé 
òðóïåùé íó ñüíò ïðå ïü-

de la ianvăţătoriul nostru că Dumnezeu e foarte bun şi milostiv, nici pofteşti 
cuiva răul, nici voeşte ca să se facă rău cuiva. Toaie făpturile care au făcut el 
au hotărire, Ianceputul şi sfărşătul său şi săntă spre aşa scopos făcute ca să fie 
una de folos altie. Dar caii lui Săntoader cum ar fi aşa de răi? Cum ar pute trăi 
mai mult de o mie de ani? Unde e lăcaşul şi grajdiul, cine le căştigă fănul şi 
ovăsul (zobul)? Cine-i hrăneşti ţasălă şi adapă? Ian ceriu ştiu (că ne-au spus 
ianvăţătoriul nostru) că făpturi trupeşti nu sănt pre pă-
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ìüíò íó׳ñü àóäå óíâåâà ñü ôéå, äàð ÿí àåð íó ïî(ò) ëüêó é; àøà äà(ð) êàé é ëó é 
Ñüíòîàäåð ñüíò íóìàé ñêîðíé(ðé) ïüã óáéòîàðå åêîíîìéåé íîàñòðå øé ìéí÷é óíé 
ãîàëå.

Àøà å ÿíêü ëà íîé øå êó ìàðöà ÿíêóåòü, àðìéíäåíé é, æîéëå äå ëà 
ïàùé ïüíü ëà ðóñàëé é, òîäîðóñåëå, ìàé÷éëå âéíåðé, çéîà óðñóëó é, à ëóïüëó é øé 
àëòåå ñüðáüòîðé éäîëåùé, íóìàé ïðéí ïðîñòéå øé îðáéðå’íòååàòå ïðå ñóïåðùéöéå, 
êàðå íîàî ïðåñòå àí êüòå ïàòðó ëóíé äéí ëóêðó íåôóðü, ôüêüíäóíå à øåäå ÿí 
çüäàð, øé àíé òðå÷é ÿí ëåíå ïåíòðó à÷ååà ñüíòåì àøà äå ñüðà÷é øé ìéøåé.

mănt, nu să aude undeva să fie, dar ian aer nu pot lăcui, aşa dar caii lui Săntoader 
sănt numai scorniri păgubitoare economiei noastre şi minciuni goale.

Aşa e iancă la noi şe cu marţa iancuetă, armindenii, joile de la paşti pănŭ 
la rusalii, todorăsele, maicile vineri, zioa ursului, a lupului şi altee sărbători 
idoleşti, numai prin prostie şi orbire-nteeate pre superştiţie, care noao preste 
an căte patru luni din lucru ne fură, făcăndu-ne a şede ian zădar şi a ni treci ian 
lene, pentru aceea săntem aşa de săraci şi mişei.
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Éàòü ìåöéåøüé íîùòðé íåìöüé, êü øé åé ñüíò îàìåíé, êà øé íîé, ñå íàñê 
êà øé íîé, òðüåñê, ìîð, ñüíò êðåùéíé, ìåð ã ëà áéñåðéêü, øé öúí ñüðáüòîðéëå 
íóìàé à ÷å ÷å ïîðîí÷åùé áéñåðéêà (òéïàðíéêà íü ëüìóðå, øé êà ñü íó íü öüíåì 
øé íîé äå ñüðáüòîðéëå êàòîëéñå íóìàé åó äéçëåã êü ïðåêóì ëé ñå ïîðîí÷åùé 
äå áéñåðéêü à ñü ñüðáà ñü’íöåëåæé, êü äóïü äîãìà ôé éùéêüðéå ðåëéöé é) Äàð 
ÿíòðàëòü âðåìé ïðåñòå òîò àíóë ëóêðü; Äå÷å’ïðå åé íó é òðüñíåùå, íó é êàëêü 
êàé, íó é åó âüíòóðéëå ïåíòðó êü ëóêðü; ÷é ñü(ë) ÿíïà÷å, ìàé áéíå òðüåñê, ìàé 
áéíå ñü ÿìáðàêü, ìàé áéíå ñü õðüíåñêü, âéòéëå øé ñüìüíüòóðéëé ëîð ñüíò ìàé 
áéíå äå êüò àëå íîàñòðå, øé ñüíò ìàé á óíå ãàçäå äåêüòíîé.

Iatŭ megieşăi noştri nemţăi, că şi ei sănt oameni, ca şi noi, se nasc ca şi 
noi, trăesc, mor, sănt creştini, merg la bisericŭ şi ţăn sărbătorile numai a ce ce 
poronceşti biserica (Tiparnica ni lămure, şi ca să nu ţănem şi noi de sărbătorile 
catolice numai eu dizleg că precum li se poronceşti de biserică a să sărba 
să-nţelegi, că dupi dogma fiişticărie religii), dar iantr-altŭ vremi preste tot 
anul lucră; de ce pre ei nu-i trăsneşte, nu-i calcă cai, nu-i eu vănturile pentru 
că lucră; ci să-l ianpace, mai bine trăesc, mai bine să iambracă, mai bine să 
hrănescă, vitile şi sămănăturile lor sănt mai bine decât ale noastre şi sănt mai 
bune gazde decăt noi.
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Âýçüíä ìóìà, êü àøà äå’íöüëåïò ãðüåùé ôàòà, ñàó ñôüòó éò êó 
áüðáàòóë ñüó, øé ëüñüíä òîàòå àá óçóðéëå (ðüëå äåïðéíäåðé), àó ÿí÷åïóò à 
ëóêðà ÿíòîàòå çéëéëå ôüðü íóìàé ÷å öüíå ñüðáýòîðéëå ÷åëé ëåãàòå, øå äå 
áéñåðéêà îïðéòå. Äåñé ÿí ñêó(ð)òü âðå-ìé øàó ÿíá óíüòüöüò åêîíîìéå ëîð, øé 
á óíå ãàçäå ñàó ôüêóòü.

Văzănd muma, că aşa de-nţălept grăeşti fata, s-au sfătuit cu bărbatul său 
şi, lăsănd toate abuzurile (răle deprinderi), au ianceput a lucra ian toate zilile 
fără numai ce ţăne sărbătorile cele legate şi de biserică oprite. Deci, ian scurtă 
vremi ş-au ianbunătăţăt economie lor şi bune gazde s-au făcută.
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X. ÏÅÍÒÐÓ ÌÜÐÒÓÐÉÑÜÐÅ
Ïàâåë àó âåíèò ëà ïðåîò ñü ñü ìüðòóðéñàñêü, øé ïðåóòó(ë) àó ãðüé(ò) 

ëó é àøà:
«Éóáéòå ôéþëå! Ìüðòóðéñüùé êóðàò ÿí íàéíòå ëó é Äóìíåçåó ïüêàòéëå 

òàëé êàðå àé ôüêóò òó ÿí âéàöàòà». Ñïðå êàðå àó ðüñïóíñ Ïàâåë øé àó çéñ:
 «Ωõ, Ïüðéíòå Äóõîâíè÷å! Òàðå ïüêàò àì ôüêóò íóìàé îäàòü ÿí 

âéàöàìå: êü àì ìüíêàò óí îó ÿíòðó îâéíåðå ãüíäéí(ä) êüé æîé. Åó ìü êüåñê 
äå êóìïëéòóë à÷åñ(ò) ïüêàò, øå ìüôüãüäóåñê 

X. PENTRU MĂRTURISĂRE
Pavel au venit la preot să se mărturisească şi preutul au grăit lui aşa:
- Iubite fiiule! Mărturisăşti curat ianainte lui Dumnezeu păcatile tali care 

ai făcut tu ian viaţa ta. Spre care au răspuns Pavel şi au zic:
- Ox, Părinte Duhovnice! Tare păcat am făcut numai odată ian viaţă: că 

am măncat un ou iantru o vinere, găndind că-i joi. Eu mă căiesc de cumplitul 
acest păcat şi mă făgăduesc
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äå àêóì ÿí íàéíòå à ïýçé ïîñòóë ÿí òîàòü âéàöà ìå». 
Ïðåîòóë àó òüêóò êà ñü ìàé ñïóå åë ÷åâà àùåïòüíä øé ìàé äåïàðòå 

ïüêàòéëå ñàëé ñü ìüðòóðéñåàñêü, ÿíñü Ïàâåë àó òüêó(ò), øé íéìéêü íàó ãðüé(ò). 
Ïðåîòóë ëàó ÿíòðåáàò ìàé äåïàðòé øé àó çéñ:

«Éóáéòå Ïàâåëå! Ñü íó ôé òó ïðå ÷éíåâà âüòüìàò, ó÷éñ, òüëõüðéò, ôóðàò, 
àïðèíñ, ìóåðå êó éâà ÿíøåëàò, ñàó ñòðü(ì)áu ìüðòóðéüé, äå à÷åñòå äå âåé ôé 
ôüêóò ñïóíåìéå äðåïò». Ñïðå à÷åñòå éàó ðü

de acum nainte a păzi postul ian toată viaţa me.
Preotul au tăcut ca să mai spuie el ceva, aşteptând şi mai departi păcatile 

sali, să mărturisască, iansă Pavel au tăcut şi nimică nu au grăit. Preotul l-au 
iantrebat mai departi şi au zis:

- Iubite Pavele! Să nu fi tu pre cineva vătămat, ucis, tălhărit, furat, aprins, 
muere cuiva ianşelat, sau strămbe mărturisăi. De aceste de vei fi făcut, spune 
mie drept. Spre aceste i-au ră-
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ñïóíñ åë ïðå êóì êü äå à÷åëå ïðå ìóëòå àó ôüêóò. Éàð ïðåîòóë ëàó ÿíòðåáàò 
ïðå׳+ åë: Äðå(ï)ò ÷å íó ìéàé àðüòàò à÷åñòå ìàé ÿíòüé. Ïàâåë éàó ðüñïóíñó é øé 
à(ó) çéñ:

«Åó àì ãüíäéò êü åñòå ìàé ìàðå ïüêàò à ñü ÿíôðóïòà ÷éíåâà ÿí ïîñò 
äåêüò à ôóðà, ñàó àôà÷å àëò ðüó; êü÷é øé äå ëà ïüðéíöüé ìéåé ìà(ì) ÿíâõöàò 
à ïîñòé, éàð àùé êü å ïüêàò àôà÷å ðüó íéñé äå êóì êüñé êüíä àäóñåì ÷åâà äå 
ôóðàò, ñàó æóíãéåì âðå’óí ìéåë, øé àäó÷åì àêàñü,íéñéîäàòü ïüðéíöüé ìé é íó 
çüñå êàì ôüêóòü ðüó». Ñïðå à÷åñòå àó ãðüéò äóõîâíéêóë êüòðå äüíñóë.

spuns el pre cum că de acele pre multe au făcut. Iar preotul l-au iantrebat pre 
el: Drept ce nu mi-ai arătat aceste mai iantâi?. Pavel i-au răspunsŭ şi au zis:

- Eu am gândit că este mai mare păcat a să ianfrunta cineva ian post, 
decăt a fura, sau a face alt rău, căci şi de la părinţăi mei m-am ianvăţat a posti, 
iar a şti că e păcat a face rău nici decum, căci cănd aducem ceva de furat, sau 
junghiem vre-un miel şi aducem acasă, nici odată părinţăi mii nu zăce c-am 
făcută rău. Spre aceste au grăit duhovnicul cătră dănsul.
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«Ôé óëå öüíå ìéíòå áéíå\, øé ñïóíå øé ïðóí÷éëîð òüé, ïðå êóì êü ïîñòóë, 
øé àæóíàðå, àðå òåìåé ó ïðå ôàïòå á óíå, øé íéñé ïîñòóë, íéñé ðóãüñé óíå, íóö 
àöé óòü ñåâà, äåàêü âåé ó÷éäå, ôóðà, æåôó é, àïðéíäå øé àëòåå ðüëå ôà÷å: à÷åñòå 
ñüíò ôàïòå ðüëé, êàðå ó÷éä òðóïóëý øé ñóôëåòóë íîñòðó; íó ãüíäé êü ïîñòóë 
ñèíã óð ïîàòå ñü òå ôàêü á ó(í) êðåùéí: ÿíñü íó ôóðà, íó ó÷éäå, íó ðüïé, íó 
àïðéíäå, íó êóðâé, íó ìüðòóðéåñý ìéí÷é óíü; ÿìïüðàòóëó é òüó ôé é êðåäéíñéîñ, 
é óáåùé ïðå òîò îìóë, êà ÿíñóø ïðå òéíå, ïüçüíä ïîñòóðéëå øé áå-

- Fiule, ţăne minte bine, şi spune şi pruncilor tăi, pre cum că postul şi 
ajunare are temeiu pre fapta bune, şi nici postul, nici rugăciune nu-ţ ajiută 
ceva, deacă vei ucide, fura, jefui, aprinde şi alte răle face: aceste sănt fapte răli, 
care ucid trupulă şi sufletul nostru; nu găndi că postul singur poate să te facă 
bun creştin: iansă nu fura, nu ucide, nu răpi, nu aprinde, nu curvi, nu mărturisă 
minciună; iampăratului tău fii credincios, iubeşti pre tot omul, ca iansuşi pre 
tine, păzănd posturile şi be-
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ñåðéñà òà, øé àøà âåé ôé êðåøòèí á óí, øé âåé ÿìðëéíé ïîñòó(ë) äóïå ëåöå 
ëó é Äóìíåçåó». 

serica ta şi aşa vei fi creştin bun, şi vei iamplini postul dupe lege lui 
Dumnezeu.

XI. ÏÐÓÍÊÓË ÄÐÝÃÝÑÒÎÑ ÄÅ ÎÑÒÅÍÅÀËÝ
Óí ÿíâüöåòîðþ àó åøüò îäàòü êó øêîëåðé é ñüé ëà ðåêðåàöéå, óíäå 

æóêüíäóñü øêîëàðé é, àó âüçóò ïðå Ìéõàéë ÷åë ìéñ, êü íó ñü æóêà, íóìàå 
ó(ì)áëà òðéñò ïå äå ëàòóðé, ÿíâüöüòîðé óë ãüíäéíä êü ïîàòé é åñòé ÷åâà ëàó 

XI. PRUNCUL DRĂGOCTOS DE OSTENEALĂ
Un ianvăţătoriu au ieşit odată cu şcolerii săi la recreaţie, unde jucăndu-

se şcolarii, au văzut pre Mihail cel mic, că nu să juca, numae umbla trist pe de 
laturi, ianvăţătoriul, găndind că poati-i este ceva, l-au
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ÿíòðåáàò ÷å àðå äå íó ñü æîàêü êó ñîöüåëå ëó é, éàð Ìéõàéë àó ðüñïóí(ñ) àøà 
ãðüéíä.

«Åó ìàø æóêà á óêóðîñ äîìíóëå ÿíâüöüòîðþ! ßíñý ëåêöéåëå ìåëé ÿíñü 
íó ëåàì ðåïåòó éò, øé ìü òåì êü âîé ïåòðå÷é âðåìå ÿí æîê, éàð ìüéíå âîé 
âåíé íå ãüòéò ëà øêîàëü, íóìàé òå ðîã êà ñüì äàé ñëîáîçüå ÿí ëîê äå à ìü 
öé óêà ñá ÷åòåñê ÷åâà».

iantrebat ce are de nu se joacă cu soţăele lui, iar Mihail au răspuns aşa grăind.
- Eu m-aş juca bucuros, domnule ianvăţătoriu, iansă lecţiele meli ianancă 

nu le-am repetat şi mă tem că voi petreci vreme ian joc, iar măine voi veni 
negătit la şcoalŭ, numai, te rog, ca să-mi dai slobozăe ian loc de a mă jiuca să 
cetesc ceva.
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XII. ÏÅÍÒÐÓ ÍÓÌÉÐÅ ÊËÀÊÝ
Âýçüíä ïðóíêóë êü òàòüë ñüó ñü ãàòü ñü ïëå÷é ÿíòðó óíà äéí çüëå ìàé 

äéìéíåàöü äå àêàñü îàðå óíäå ëà’óí ëóêðó ëàó ÿíòðåáà(ò) çéñüí(ä).
«Òàéêü óíäå òå äó÷é Äóìíåòà» òàòüë éàó ðüñïóíñ ëó é:
«Åó ìü äóê ôé é óëå ëà Ãðåêó íî(ñ)ñòðó ëà êëàêü». Ïðóíêóë àó ÿí÷åïóò 

à ÿíòðåáà ïðå òàòüë ñüó ìà(é) äåïàðòå ãðüéíä.
«Òàéêü! Äàð ÷å å à÷åå êëàêü»: òàòü ñüó éàó ðüñïóíñ àøà.
«Ôé é óë ìéåó êüíä íîé ÿí îàðåêàðå çéëå íó êóòåçüì àëóêðà 

XII. PENTRU NUMIRE CLACĂ
Văzănd pruncul, că tatăl său să găte să pleci iantru una din zăle mai 

dimineaţă de acasă oareunde la un lucru, l-au iantrebat zicănd:
- Taică, unde te duci dumneta? Tatăl i-au respunc lui:
- Eu mă duc, fiiule, la Grecu nostru la clacă. Pruncul au ianceput a 

iantreba pre tatăl său mai departe grăind:
- Taică! Dar ce e acee clacă? Tatăl său i-au răspuns aşa: 
- Fiiul mieu, cănd noi ian oarecare zile nu cutezăm a lucra
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ëà ëóêðóë íîñòðó, àòóí÷å ìåðöéì äå ëóêðüì àëòîðà íó ïðå áàíé, ÷é íóìàé 
ïðå’ìüíêàðå øé ïðå áüóò, øé à÷åå ñü êéàìü êëàêü». Ñïðå’à÷åñòå àó ðüñïóíñ 
ïðóíêóë. 

«Îòàéêü äåàêü äóìíåòà ïåíòðó êàñà íîàñòðü ÷å ñüðàêü øé ïåíòðó íîé 
ìéøüé é àé Äóìéòàëé é ïðóíñé íó êóòåç àëóêðà; Äàð êóì ÿíäðüçíåùé àëóêðà 
àëòó é îìáîãàò, ìéå ìéñü ïàðå òî(ò)óíà àôé, ñàó äå’ñü÷åðü îìóë õîëäà ëó é, 
ñàó à àëòó éå, øé ëó é Äóìíåçåó ãüíäåñê êü å ìàé äðà ã àëóêðà ÷éíå âà êà ñüé 
ñàëå ÷åé ñüðà÷é, äå êüò àëóêðà àëòó éå, 

la lucrul nostru, atunci mergim de lucrăm altora nu pre bani, ci numai pre 
măncare şi pre băut şi acee se chiamŭ clacă. Spre aceste au răspuns pruncul.

- O, taicŭ, dacă dumneta pentru casa noastrŭ cea săracă şi pentru noi, 
mişeii ai dumitalii prunci ne cutez a lucra. Dar cum iandrăzneşti a lucra altui 
om bogat, mie mi-să pare totuna a fi sau de săceră omul holda lui sau a altie şi 
lui Dumnezeu, găndesc că e mai drag a lucra cineva casă-i sale cei săraci, de 
căt a lucra altuie,
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êàðé àðå êó ÷å ïëüòé, øé éàðüø íó é äåñòóë êà ñü àé Äóìíåòà ñüí’гóð íóìàé 
÷å ìüíêà, øé ÷å áåà, äàð íîé ñü ôëüìüíçéì. Êü÷é øé ïðå íîé åùé äàòîðþ 
ñü íå õðåíåùé».

Àóçéíä òàòüë êü âîðáåùé ïðó(í)êóë àøà äå ÿíöüëåïò; àó ïëåêàò ëà 
õîëäà ñà ëà ëóêðó, éàð äå êëàêü ñàó ëüñàò, øé íó àìóí÷å íóìàé, ÷é’íé÷é îäàòü 
ìàé ìóëò ëà êëàêü íó’àó ìåðñ.

care are cu ce plăti şi iarăşi nu-i destul ca să ai dumneta săngur numai ce mănca 
şi ce bea, dar noi să flămănzim. Căci şi pre noi eşti datoriu să ne hreneşti.

Auzind tatăl că vorbeşti pruncul aşa de ianţălept, au plecat la holda sa 
la lucru, iar de clacă s-au lăsat şi nu a munce numai, ci nici odată mai mult la 
clacŭ nu au mers.
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XIII. ÏÅÍÒÐÓ ÐÜÒÜ×ÉÐÅ
Ïàâåë àó ÿíòðåáàò ïðå òàòüëñüó ïåíòðó ÷å ïðüçíóåñêó îàìåíé é ÷åé 

ïðîùé æîéëå äå ëà ïàùé ïüíü ëà ðóñàëéå. Éàð òàòü(ë) ñüó éàó ðüñïóíñ êü àøàé 
äåïðéíäåðå, ÿíñü ïðóíêó åðà ÿíöüëå(ïò) øé àøà àó ÿí÷åïóò à ãðüå. 

«Òàéêü! Äàð ïåíòðó ÷å Ãðåêó(ë) íîñòðó, øé ìàéñòîðé é, êîàñü, òüð ã óåñê, 
øé ìåð ã ëà îðàøü ÿíòðó à÷åëåø æîé? Ø é à÷éàñòà é ëóêðó ìéåíóìü ñü àðàòü 
ñü ôé é à÷éàñòü äåïðéíäåðå äå âðåî ëàóäü». Ñïðå àñéàñòà àó ðüñïóíñ ôðàòéëå ëó é 

XIII. PENTRU PETRECERE
Pavel au iantrebat pre tatăl său pentru ce prăznuescu oamenii cei proşti 

joile de la paşti pănă la rusalie. Iar tatăl său i-au răspuns că aşa-i deprindere, 
iansă pruncu era ianţălept aşa au ianceput a grăe.

- Taică! Dar pentru ce Grecul nostru şi maistorii coasă, tărguesc şi merg 
la oraş intru aceleş joi? Şi acasta-i lucru mie nu mă să arată să fii aciastă de-
prindere de vre-o laudă. Spre aciasta au răspuns fratile lui
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Ïàâåë çéêüíä.
«Åó ùòé ó äå óíäå âéíå äåïðéíäåðå à÷åñòó é ðüó. Ìéå ìéàó ñïóñ ÿíâü-

öüòîðé óë íîñòðó, êü îàìåíé é ÷åé ïðîùé, ïðüæíóåñê æîéëå à÷åëå, êà ñü ÿí-
òîàðêü òóíåòóë øé ãðéíäéíà, ñü íó ñü ôàêü ïà ã óáå ÿí õîëäå øé ÿí öàðéíü». 
Ïàâåë ëàó ÿíòðåáàò: «Äà(ð) ïå(í)òðó æîå ïðüçíóåñê øé íó(í) àëòü çå?». Éàð 
ôðàòé ñüó àøà éàó ðüñïóíñ ëó é.

«Ø é à÷åàñòà ìéíàó ñïóñî ÿíâüöåòîðé óë; êü ëà ïüãüíé ñå íóìå äóìíåçåó 
÷åë äå òóíåò 

Pavel, zicând:
- Eu ştiu de unde vine deprindere acestui rău. Mie mi-au spus ianvăţăto-

riul nostru, că oamenii cei proşti prăznuesc joile acele ca să iantoarcă tunetul 
şi grindina, să nu să facă pagube ian holde şi ţarină. Pavel l-au iantrebat: 

- Dar pentru joe prăznuesc şi nu-n altŭ ze?”. Iar frati său aşa i-au răcpunc 
lui:

- Şi aceasta mi-au spus-o ianvăţetoriul, că la păgăni ce nume dumnezeu 
cel de tunet
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Jóðéòåð, Éîáéñ, ñàó Çåâñ, äóïü àêüðó éå íóìå ëàòéíé é æîå àó íóìéò, øé ïåíòðó 
à÷éàñòà ïðü(ç)íóåñê îàìåíé é æîéëå, êà ñü ÿíáëüíçàñêü ïðå äóìíåçåóë ÷åë 
ìéí÷éíîñ, ñü íó ëå àäóêü ðüó êó òóíåòå.

Äàð âéíåðå åñòå çéωà Äóìíåçüîàåé ÷åé éäîëåùé à âéíåðé é, êàðå àó ôîñò 
ëà ïüãüíé äó(ì)íåçüîàå äðà ãîñòéëîð, ïðå êàðå àøüæäéðå ìóåðéëå íîàñòðå äéí 
îðáéðå ìéíöüé, øé àêóì î ÷éí-ñòå(ñê) öé éíä âéíåðå».

À é÷å àó ñòðèãàò Ïàâåë: «Ω, êüò å äå ìààðå ðüòü÷éðå íî-

Jupiter, Iobis sau Zevs, dupŭ a căruie nume latinii joe au numit şi pentru aciasta 
prăznuesc oamenii joile ca să iamblănzească pre dumnezeul cel mincinoc să 
nu le aducă rău cu tunete.

Dar vinere este zioa dumnezăoaei cei idoleşti a vinerii, care au foct la 
păgăni dumnezăoae dragostilor, pre care aşăjdire muerile noastre din orbire 
minţăi şi acum o cinstesc ţiind vinere.

Aice au strigat Pavel: 
- O, căt e de mare rătăcire no-

301
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àñòðå, øé íîé êó á óíóë íîñòðó ñó(ïå) àêîïåðéìüíòóë÷åëó é àòîò Ïóòåðíéê, 
íåâîì ÿíêðåäéíöà, ÿí çéëéëå ÷åëé íåîïðéòå äå áåñåðéêü, ñëîáîä âîì ëóêðà; 
éàð äå ïüêàòå øé ôà(ï)òé ðüëå, (êàðå íî׳ÿ øé àâåðéëîð íîàñòðå òîò ðüóëü íå 
àäóê) íå âîì ïüçé, àøà âîì ôé íîé øé ëó é Äóìíåçüó, øé îàìåíéëîð ïëüêóö, 
øé ÿí âéàöà íîñòðü áéíå íå âà ôé».

astre şi noi cu bunul nostru sup acoperimăntul celui a tot Puternic ne vom 
iancredinţa ian zilele celi neoprite de beserică, slobod vom lucra, iar de păcate 
şi faptiri răle (care noea şi averilor noastre tot răulă ne aduc) ne vom păzi, aşa 
vom fi noi şi lui Dumnezău, şi oamenilor plăcuţ, şi ian viaţa nostră bine ne va 
fi.
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XIV. ÔÀÁÓËÀ À ÄÎÉ ÊÜÉÍÉ
Óí îì àó ëóàò äîé êüéíé äåëà îêüöý, äéíòðå êàðé é ïðå óíóë ëàó ÿíâüöàò 

à áéíå, éàð ïå àëòóë íå áüãüíäóë ÿí ñåàìü, ëàó ëüñàò äå àó ïéòðåêóò ÿí 
çüäàð; Äàð êüíä åðà ëà ìüíêàðå åðà àìüíäîé àñåìéíå. Äå÷é âüíüòîðé ó(ë) êüéíå 
àó ÿí÷åïóò à ÿíôðóíòà ïðå ôðàòéëå ñüó çéêüíäó é.

«À÷éàñòà åñòé òîêìàé êó’åóñóë ÿí jîñ! Åó ìü îñòåíåñê, øé ìü ðóìï 
âüíüíä, éàð 

XIV. FABULA A DOI CĂINI
Un om au luat doi căini de la o căţă, dintre carii pre unul l-au ianvăţat a 

bine, iar pe altul, nebăgăndu-l ian seamă, l-au lăsat de au pitrecut ianzădar. Dar 
cănd era la măncare erau amăndoi asemine. Deci, vănătoriul căine au ianceput 
a ianfrunta pre fratile său, zicându-i:

- Aciasta esti tocma cu eusul ian jos! Eu mă ostenesc şi mă rump vănănd, 
iar
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òó òå’ÿíïóíö äå äîðìé àêàñü, äàð ëà ìüíêàðå äåîïî-òðéâü!». 
«Òà÷é ôðàòé ðîã óòå, íó âî(ð)áé ñóðäà! Ðüñïóíñü êüéíéëå ÷åëÿ(í)ôðóíòàò, 

êü åó íóñ äå äîæåíéò, ÷é ñòüðüíóë ìéåó, øé àë òüó, êàðéëå íó ìàó ÿíâüöàò 
ñü ëóêðó, íóìàé êó ñóäîàðå àëòóå ñü ìü õðüíåñê».

XV. ßÍÂÜÖÜÒÓÐÝ
Ëéò. à
Ëà êóðñ ÿíâüöüòîðé óë ëàöåäåìîíéëîð, âðüíä îäéíéîàðý ñü àðýòå 

îðüøüíéëîð ñüé, ÷å ïóòåðå àðå åäóêàöéå íó íóìàé

tu te ianpunţ de dormi acasă, dar la măncare deopotrivă! 
- Taci, frate, rogute, nu vorbi surda! Răspunsă căinile celŭ-nfruntat, că 

eu nu-s de dojenit, ci stăpănul mieu şi al tău, carile nu mau ianvăţat să lucru, 
numai cu sudoare altue să mă hrănesc.

XV. IANVĂŢĂTURĂ
Lit. a.
La curs ianvăţătoriul la сe demonilor, vrănd odinioară să arăte orăşenilor 

săi ce putere are educaţie nu numai
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àñóïðà îàìåíéëîð, ÷é øé àñóïðà äîáéòîàñåëîð: àó ëóàò äîé êüöü(é) äå ëà î 
ìàìü ôüòàö, äå÷é ïðå óíóë àó ÿíâüöàò à âüíà åïóðé, éàð ïðå àëòóë ëàó ëüñàò 
íóìàé äå àó ìüíêàò, øé øüäå.

Äå÷é îäàòü àó àäóíàò åë ïðå òî(ö) îðüøåíé é ñüé ÿíòðó î çàëü, óíäå 
àó ïîðîí÷éò äå àó ñëîáîçéò óí åïóðå,øé àó ïóñ óí áëéä êó êàðíå øé àó çéñ äå 
àó äàò äðóìóë àìüíäóðîð êüéíéëîð. Âüíüòîðé óë êüéíå íå ó éòüíäóñü äå àð ôé 
êüòü ìüíêàðå, ñü àðóíê’àëåð ãüíä äóïü åïóðå\\, éàð ÷åëàëàëò íå íü-

asupra oamenilor, ci şi asupra dobitoacelor: au luat doi căţăi de la o mamă 
fătaţi, deci pre unul au ianvăţat a văna epuri, iar pre altul l-au lăsat numai de 
au măncat şi şăde.

Deci odatŭ au adunat el pre toţ orăşenii săi iantru o sală, unde au poroncit 
de au slobozit un epure şi au pus un blid cu carne şi au zis de au dat drumul 
amănduror căinilor. Vănătoriul căine neuităndu-să de ar fi cătă măncare, se 
arunc-alergănd dupŭ epure, iar celalalt ne nă-
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ïüñüíäó é äå àð ôé îìéñ äå åïóðé àñéå, ñü ãðüìüäé ïðå áëéäóë êó êàðíé, Àòóí÷å 
ãðüå ÿíöüëåïòó Ëéêóð ã:

- «Â éäåö ôðàöüëîð! Äîé êüéíé äå óí íåàì, øé äå îìàìü, ÿíñü ÷å ìàðå 
äåñêéõéíéðå ôà÷é êðåùéðå ÿíòðü äú(í)øüé, ñü íó’íâüöüì ïðóí÷é é íîøòðé äå 
ìé÷é ìîëé÷é óíå âîëóïòàòå (þáéðå äå äåçìéåðäüðé) øå ëåíå, ÷é êüòðü áüðáüöéå, 
øå äðà ãîñòå äåîñòåíåëü ñüé ïîâüöó é(ì) òóòóðîð ñåìé׳êóíîñêóò, ÷åôåëé äå îà-
ìåíé àó ôîñò ëà ÷å äåóìîíé(å)

păsăndu-i de ar fi omis de epuri acie, să grămăde pre blidul cu carni. Atunce 
grăe ianţeleptu Licurg: 

- Videţ fraţilor! Doi căini de un neam şi de o mamă, iansă ce mare 
deschihinire faci creştire iantră dănşăi. Să nu-nvăţăm pruncii noştri de mici 
moliciune, voluptate (iobire de dezmierdări) şi lene, ci către bărbăţie şi dra-
goste de ostenelŭ să-i povăţuim tuturor semicunoscut, ce feli de oameni au 
fost la ce deumonie
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ïüíü êüíä ÿíôëîðà ÿíòðå åé» Ëå׳öéëå ëó é Ëéêóð ã.
Ëéò=. Á
Óí åíãëåç ÿíöýëåïò (÷éí ñòåðôèëà) ñôüòåùé àøà ïðå ôé(î)óë ñüó ÷åë 

äå íîàω àíé çéêüíäó é.
«Ôü òó ôé é óëå ÷å âðîåñê åó ïüíü âåé ôé äå ωïòñïðåçü÷é àíé: àïîé äå 

àêîëî øüí’í íàéíòå ÷å âåé âîé òó âîé ôà÷é åó».
Òüíüðóë êàðå ñü ïîàðòü áéíå øé êóìéíòå ïüíü ëà 18 àíé òîò ìàé ó éí 

âàôé, éàð êàðéëå ñüñòðéêü øé ñüäåçìéàðäü ïüíü àé÷å, ìàðå ìéíóíå âà ôé äå ñü 
âà’í á óíàòüöü.

pănă cănd ianflore iantre ei le(c)ţiile lui Licurg.
Lit. B
Un englez ianţălept (cin sterfila) sfăteşti aşa pre fioul său cel de noao 

ani, zicăndu-i:
- Fă tu, fiule ce vroesc eu pănŭ vei fi de optsprezăci ani, apoi de acolo 

şă-n nainte ce vei voi tu voi face eu.
Tănărul care să poartă bine şi cuminte pănă la 18 ani tot mai bine va 

fi, iar carile să strică şi să dezmiardă până aice, mare minune va fi de să va-n 
bunătăţă.
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Ëéò. Â
Õàëåð ÿíöüëåïòóë àøà ãðüåùé: «òéíåðéìå ñü ëàñü ëåñíå à ñü àïëåêà, 

ÿíêîòðîó î ïüâüöóåùé î åäóêàöéå ÿíöüëåàïòý, ñóôëåòóë åé ÷åë ÿíêü íåííòéíàò 
êó àñüìéíå ãüòéðå ïðé éìåùé äðà ãîñòå êüòðü âéðòóöéå (ôàïòå á óíå) øå êüòðü 
àäåâüð».

 Ëéò. Ã
Ïëóòàðõ ïðå ÿíöüëåïòóë àøà ÿíâàöü çéêüíä: «øé ïüìÿíòóë ÷åë ìàé 

á óí íåëóêðàò, øé íåáüãàò ÿí ñåàìü 

Lit.V
Haler ianţeleptul aza grăeşti: 
- Tinerime se lasă lesne a să apleca iancotrou o păvăţueşti o educaţie 

ianţăleaptă, sufletul ei cel ianancă ne-nşinat cu asămine gătire priimeşti dra-
gocte cătră virtuţie (fapte bune) şi cătră adevăr.

Lit. G
Plutarh pre ianţeleptul aşa ianvaţă, zicând: 
- Şi pământul cel mai bun nelucrat şi nebăgat ian seamă
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ôé éíä, ñü ñüëáüòü÷åùé». Íîðîàäåëå ÷åëé ìàé áüðáàòå, øé ìàé âåòåàçü, - ôüðü 
äå åäóêàöéå, øé ôüðü äå ëóìéíàðå ÷é ñüíò? Ñàó ÷å׳ïîò ñü ôéå? Äàð ÷éíå âà äà 
à÷åñòó óíó é íîðîä, ñàó óíé îáùå? Í éìå àëòóë ôüðü íóìàé ïîâüöó éòîðé é øé 
êüïéòåíéå ëîð, äàð êüíä âîð äà׳ åé ëîð à÷åñòå? Àòóí÷å êüíä âîð ôé åé ëóìéíàö 
øå ïàòðéåé ëîð áéíå âîéòîðé.

Ïåíòðó à÷éàñòà äàð êðåùéðåá óíü ëóìèíàðå øü(í) âüöüòóðà òðåá ó é ïðóí-
÷éëîð à÷åëîðà ÷å ñü êðåñê; ñïðå äåðåãüòîðéå, ïðåîöéå, 

fiind să sălbătăceşti. Noroadele celi mai bărbate şi mai vetează fără de educa-
ţie şi fără de luminare ci sănt? Sau ce pot să fie? Dar cine va da acestu unui 
norod sau uni obşte? Nime altul fără nu mai povăţuitorii şi căpitenie lor, dar 
cănd vor da ei lor aceste? Atunce cănd vor fi ei luminaţ şi patriei lor bine voi-
tori.

Pentru aciasta dar creştire bună, luminare şă-nvăţătura trebui pruncilor 
acelora ce să cresc spre deregătorie, preoţie,
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ÿíâüöüòîðéå, ÿíâüöüòóðé, äà(ð) íó êóì çéñ óíé é: êó ãðàìàòéêà ðüìüí äå 
íéìéêý, äàð êó êîíäàêó óìïëå ñàêó, øé êó òðîïàðþ ó(ì)ïëå õàìáàðþ. Êü 
ïüíü âàðüìüíå àøà, òîò îðá óë ïðå îðá ó ïîàðòü. Ø é ÷å ëé ñü ÿíòüìïëü ëà 
àìü(í)äîé ëåñíé ïîö ãü÷é.

ianvăţătorie, ianvăţături, dar nu cum zic unii: cu gramatica rămăn de nimică, 
dar cu condacu umple sacu şi cu tropariu umple hambariu. Că pănă va rămăne 
aşa, tot orbul pre orb poartă. Şi ce le să iantămplă la amăndoi lecne poţ 
ghăci.                                                                                                                                           
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FANTAZIE

Meizo cino
De mi adzuto mie

Eli tu exo
Ca chi pot dezerie

FANTAZIE

Muzo scino
de-mi adzuta mie!

ehi tu echo
ca ehi pot de zerie!

A scumpii meli
haruri talente!

Frumsetzi draganeli
mie mult doriti!
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Rumana fatri!
incordati sprintheni.
lipithoaza albeatri!

negri oc<h>I ehi dzeni.

Gura the-n nasturata
castaniu perichoe

talii delicata
ehi dzingachul peptichoe.

Inima the buna!
suflet curat,

molcalutza mina!
ch-acrul Ianfocat.

O dzenie mareatza,
un duhu deshteptat
plin de dultheatza

chin totul resfatzat.
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DATORIELI

150      ru<b> lu preuteasa
115    lu preutu Ioan
45 Zarafii
140 lu Huaţărŭ 
100 lu Icuaş, şe <Giclaciruri>
50  la strai 
30 lu Braşe şi Ecasaraie 
250 gazdie
880
20 <a eteşărueţuşari>
900
10 lui Mimi
10 lui Niculai Mieco
10 lui Emoşinchie
6 lui Zoluti Elanu
5 ţuflie
5 lui Zata
10 cumului
2 a preecului
10 lui Evan Criote
968



314



MOBILILI ŞI LUCRURILI CE LE AM IAN CASĂ

No                                        rub.c.
12 scaune 6 negri şi 6 <i(a)aebice>  12-00
2 oglinze mari de părete  18-00
1 camad   10-00
1  crivat   14-00
10  rame cu stecli în vronitive şi cartinie  10-00
3 paturi, din care unul cu laetare    7-00
5 măndire de pănză cu pai    5-00
10  perini asămine                                        2-50
3  dulapure     5-00
 farfurii, păhare şi alti mărunţuşuri    7-00
                                                                                      90-50
1 masă lombardnie                                         4-00
1 o masă rotundă                                         2-00
1 o <mude>rotundă [...] di corză(e)     150
1 masă mare de măncat    3-00
                112-00
Suma urmii       112 rub.
3 mesă mai proasti cu <unisie> cuhni  3-00
     115 rub.

  
  (Semnătura): Balica

Ce bani am avut eu Ian 
1856, Ianuari 1-iu
6600 pe vercti cu
  990   maea din <…>
  600   căltuelile din <...>
  900    ce au <gheardiu>
  250    din <grau> lui Iordace
19340
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